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Наукові засади інклюзії людей з інвалідністю 
в інтегроване освітнє середовище

Секція І

СЕКЦІЯ I

НАУКОВІ ЗАСАДИ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ

З ІНВАЛІДНІСТЮ В ІНТЕГРОВАНЕ

ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

ДОСВІД УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 
ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ІНТЕГРОВАНОГО 

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ
ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

К. О. Кольченко, Г. Ф. Нікуліна,
кандидати техн. наук,
Університет «Україна»

Університет «Україна» бере участь у педагогічному експерименті

щодо організації інтегрованого навчання у вищих навчальних закла�

дах у 2008–2011 рр. За десять років свого існування Університет нако�

пичив великий досвід організації навчально�виховного процесу в інтег�

рованому освітньому середовищі. 

У нашому Університеті вперше в Україні розроблена, впроваджена

і постійно вдосконалю1й, спортивний і соціальний напрями. 

В Університеті «Україна» діють три спеціалізовані підрозділи для

роботи зі студентами з особливими освітніми потребами: 

1. Медико�реабілітаційна частина, до основних завдань якої на�

лежать визначення оптимальної професії відповідно до стану здо�

ров’я абітурієнтів, контроль здоров’я студентів, надання медичної

допомоги.

2. Відділ соціальної адаптації, основними завданнями якого є

психологічне тестування абітурієнтів, надання психологічної

підтримки учасникам навчально�виховного процесу, забезпечення

сурдоперекладу тощо. 



3. Відділ спеціальних технологій навчання, в якому студенти опа�

новують адаптивні засоби навчання, комп’ютерну й офісну техніку,

мають доступ до медіатеки — альтернативної бібліотеки навчальних

матеріалів, можуть виконувати самостійні завдання. 

В Університеті діє відділення доуніверситетської підготовки за

кожним напрямом підготовки фахівців. Термін навчання — 10

місяців. Діють також короткострокові підготовчі курси та групи

вирівнювання знань.

У процесі навчання використовуються спеціальні освітні техно�

логії, а саме: сурдопереклад, активні дошки, спеціалізовані

комп’ютерні програми, диктофони. Викладачі відвідують семінари

з технологій викладання в інтегрованому освітньому середовищі.

Студенти забезпечуються навчально�методичним матеріалом в адап�

тованому до їхніх потреб форматі, програмами озвучування текстів,

до послуг студентів медіатека й електронна бібліотека. Технічні засо�

би Центру самостійної роботи студентів з інвалідністю включають

комп’ютери, звукові програми, навушники, диктофони. принтери,

сканери, копіювальну техніку, факс, збільшуючі оптичні пристрої,

доступ до Інтернет, на факультетах обладнані спеціалізовані робочі

місця для студентів з особливими освітніми потребами.

Навчальні та офісні приміщення університетського містечка

об’єднані в єдину комп’ютерну мережу, забезпечено доступ до нав�

чальних Інтернет�ресурсів університету. Аудиторії обладнані

спеціальними партами та м’якими сидіннями для візочників, ак�

тивними дошками, мультимедійною технікою.

В університетському містечку по вул. Львівській, 23, створено

спеціальне життєве середовище для студентів з інвалідністю, забез�

печена повна архітектурна безбар’єрність, створені спеціальні

санітарно�гігієнічні умови.

В університеті діють дві реабілітаційні центри, в яких провадять�

ся заняття зі студентами з інвалідністю. На початку навчального

року здійснює огляд фізичного стану студентів, за результатами

якого фахівцем із фізичної реабілітації розробляються індивіду�

альні комплекси фізичних вправ.

З ініціативи студентів університету у 2003 р. була створена Всеук�

раїнська молодіжна організація студентів�інвалідів «Гаудеамус».

Для забезпечення умов для всебічного і гармонійного розвитку

особистості студентів в Університеті провадяться щорічні заходи

міжнародного та всеукраїнського рівня. Серед них міжнародна нау�

ково�практична конференція «Актуальні проблеми навчання та ви�
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ховання в інтегрованому освітньому середовищі», Всеукраїнська

наукова конференція студентів і молодих вчених «Молодь: освіта,

наука, духовність», Всеукраїнський конкурс наукових робіт сту�

дентів з інвалідністю, Всеукраїнські спортивні ігри студентів�

інвалідів і Всеукраїнський фестиваль творчості студентів «Сяйво

надій».

Робота виконана в рамках проекту 

Державного фонду

фундаментальних досліджень

ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОГО 
НАВЧАННЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ 

РЕФОРМУВАННЯ В УКРАЇНІ

А. А. Колупаєва, УДК 376.1�056
д�р пед. наук, вчений секретар,
Л. В. Будяк,
аспірантка, Інститут спеціальної педагогіки АПН України
04060, Київ, вул. М. Берлінського, 9; тел. 440�63�00

Ратифікувавши основні міжнародні правові документи Декларації

ООН про права людини, про права інвалідів, Конвенцію про права ди�

тини та ін., наша держава взяла на себе зобов’язання щодо дотримання

загальнолюдських прав, зокрема здобуття освіти неповносправними.

Конституція України, закони України: «Про освіту», «Про загальну се�

редню освіту», «Про основи соціальної захищеності інвалідів України»

та ін., окремі державно�правові акти спрямовані на створення соціаль�

но�економічних умов для інтеграції в суспільство дорослих і дітей

з особливостями розвитку. Сьогодні в Україні склалася ситуація, що ха�

рактеризується наявністю законодавства, яке декларує права дітей з об�

меженими можливостями на розвиток, здобуття освіти, соціальну

інтеграцію і водночас не вказує практичних механізмів їх реалізації.

Узагальнене порівняння дає змогу констатувати, що у країнах

пострадянського простору загальна освітня тенденція виявляється

у подоланні сегрегації щодо навчання дітей з особливостями пси�

хофізичного розвитку, підтримки громадських ініціатив стосовно

їхнього інтегрування в загальноосвітній простір, активного впровад�

ження інклюзивного навчання.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



Зростання кількості дітей з особливостями психофізичного роз�

витку та зменшення їх кількості у спеціальних закладах свідчать про

перебування значної частини з них у масових закладах на умовах

стихійного інтегрування, оскільки гарантоване освітнім законодав�

ством право вибору навчального закладу спровокувало стихійну

інтеграцію таких дітей до масових загальноосвітніх закладів. 

Аналіз законодавчих і нормативно�правових документів

засвідчив, що політика сучасної України щодо дітей із порушеннями

психофізичного розвитку, як міноритарної групи, що потребує ре�

абілітації й інтеграції, характеризується максимальним залученням

держави до системного вирішення проблем, однак механізми ре�

алізації цього процесу відсутні, що негативно позначається на впро�

вадженні інклюзивного навчання. У зв’язку з цим можна окреслити

коло таких умов, які багато в чому є визначальними в успішності інтег�

раційних процесів:

• стійка соціальна державна політика, зорієнтована на інтег�

рацію всіх без винятку членів суспільства;

• реалізація практик ранньої інтервенції і проведення ко�

рекційно�розвивальних заходів;

• соціальна підтримка і допомога сім’ям дітей з обмеженими

можливостями;

• обмеження практики навчання дітей із порушеннями пси�

хофізичного розвитку в умовах сегрегації;

• розробка законодавчої бази інклюзивного навчання осіб із по�

рушеннями психофізичного розвитку;

• створення і розширення системи освітньої та професійно�тру�

дової підготовки й інтеграції осіб із порушеннями розвитку в дер�

жавні і недержавні структури;

• формування толерантного ставлення до осіб із порушеннями

психофізичного розвитку.

Толерантність безпосередньо пов’язана з рівнем поінформованості

про розвиток таких осіб та специфіку їхньої життєдіяльності.

Інклюзивне навчання вимагає створення відповідної нормативно�

правової бази, що закріплює правові засади здобуття освіти в різних

формах особами з порушеннями психофізичного розвитку. Необхідни�

ми є розробка і подальше вдосконалення спеціальних навчальних

планів, програм, підручників і дидактичних засобів з урахуванням ви�

мог особистісно діяльнісного підходу в освіті дітей із порушеннями

психофізичного розвитку.
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Інклюзивне навчання можливе лише за умови спеціальної

підготовки і перепідготовки педагогічних кадрів. Метою такої під�

готовки є оволодіння педагогами загальноосвітніх шкіл (дошкіль�

них закладів) основними методами навчання і виховання дітей із

порушеннями психофізичного розвитку.

Широке запровадження інклюзивного навчання дітей із пору�

шеннями психофізичного розвитку має здійснюватися поступово —

у міру підготовки кваліфікованих кадрів і зміни ставлення

суспільства до дітей означеної категорії.

СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ 
ОСВІТНЬО4ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
В УМОВАХ ЦЕНТРУ ДУХОВНО4ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО

РОЗВИТКУ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 
НА БАЗІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

М. В. Роганова,
проректор з гуманітарної освіти 
та соціальної політики, 
Донбаський інститут техніки і менеджменту 
Міжнародного науково�технічного 
університету (ДІТМ МНТУ)

Інтеграція в суспільство осіб з обмеженими можливостями, їхніх
соціальний захист, психолого�педагогічна підтримка є одним із
найбільш актуальних і пріоритетних напрямків політики кожної роз�
винутої країни світу як в освітній, так і в соціальній сферах, оскільки
ставлення до людини з інвалідністю багато в чому є показником рівня
цивілізованого демократичного устрою держави.

Створення Центру духовно�інтелектуального розвитку, про�
фесійної реабілітації молоді з обмеженими фізичними можливос�
тями має інноваційний характер.

Його діяльність охоплює такі напрямки: 
1) створення бази даних, професійна діагностика і професійна

орієнтація інваліда;
2) складення комплексної програми професійної реабілітації сту�

дентів�інвалідів (з елементами духовної, соціокультурної, психо�
логічної реабілітації);

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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3) професійне навчання;

4) скринінг процесу реабілітації;

5) постреабілітаційний супровід;

6) сприяння у працевлаштуванні та профадаптація до робочого

місця в умовах ринкових відносин;

7) сприяння в подальшому підвищенні кваліфікації.

Перший напрямок по створенню бази даних забезпечує Донець�

ка обласна організація інвалідів. Розроблення методів професійної

діагностики та професійної орієнтації інвалідів відповідно до нозо�

логій і функціональних уражень забезпечує ДІТМ МНТУ.

Другим напрямком даного проекту є максимально повна про�

фесійна, соціально�психологічна медична та духовна реабілітація

інвалідів. Тому, у складанні комплексної програми професійної ре�

абілітації студентів�інвалідів (з елементами духовної, соціокультур�

ної, психологічної реабілітації) співпрацюють фахівці всіх установ,

що беруть участь у проекті створення Центру.

Центр організовується у спеціально створених будинках із

приміщеннями, що відповідають санітарно�гігієнічним і протипо�

жежним умовам, умовам техніки безпеки. Вони мають усі види ко�

мунального благоустрою для тимчасового перебування інвалідів.

Послуги, надані Центром, НДІ травматології й ортопедії (м. До�

нецьк) та Інститутом духовного розвитку людини (м. Луганськ) у сфері

медичної, соціально�психологічної та духовної реабілітації, надають

змогу громадянам — відвідувачам Центру — одержати вичерпну

інформацію про шляхи усунення своїх фізичних недоліків завдяки:

— віртуальним обходам профільними фахівцями;

— телеоконсультуванню; 

— індивідуальним рекомендаціям і програмам з реабілітації;

— дистанційному консультуванню з провідними спеціалістами

України і зарубіжних країн; 

— допомозі в придбанні ортопедичних засобів і техніки; 

— одержанню кваліфікованої психологічної допомоги з метою

усунення соціальної напруженості та позбавлення комплексів, вик�

ликаних придбанням інвалідності;

— допомозі в поліпшенні стану всього організму шляхом скла�

дання індивідуальних комплексів спортивних і оздоровчих вправ

(фізіотерапія, акватерапія);

— наданню послуг масажиста в проведенні профілактичного й

оздоровчого масажу і т.п.; 
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— розробці індивідуальних коррекційних програм духовної ре�

абілітації (музикотерапія, бібліотерапія, арт�терапія, аромотерапія,

логотерапія та ін.);

— створенню моделей духовно�фізичного розвитку особистості

в соціокультурном просторі регіону;

— моральному і соціальному розкріпаченню інвалідів унаслідок

створення умов для спілкування серед громадян з обмеженими

можливостями; 

— виділенню груп інвалідів зі схожими інтересами і, таким чи�

ном, залученню їх у повноцінне життя.

Третій напрямок з реалізації права громадян з обмеженими

фізичними можливостями на навчання забезпечує ДІТМ МНТУ —

вищий навчальний заклад IV�го рівня акредитації.

Відповідно до Закону України «Про основи соціальної захище�

ності інвалідів в Україні», вибір форм і методів навчання інвалідів

здійснюється на підставі висновку медико�соціальної експертизи.

При навчанні, професійній підготовці чи перепідготовці інвалідів

допускається застосування альтернативних форм навчання, яким

і є дистанційне інтерактивне навчання (ДІН), головною метою яко�

го є забезпечення доступу до освітніх ресурсів шляхом використан�

ня сучасних інформаційних технологій і телекомунікаційних ме�

реж, а також забеспечення умов для реалізації громадянами своїх

прав на освіту. Програма дистанційного інтерактивного навчання,

що розроблена спеціально для громадян з обмеженими фізичними

можливостями, характеризується своєю зручністю і практичністю.

Донбаський інститут техніки та менеджменту Міжнародного на�

уково�технічного університету займається навчанням інвалідів із

2002 р. Наразі час ця робота є одним з пріоритетних напрямів діяль�

ності ДІТМ МНТУ.

У ДІТМ МНТУ сформована інноваційна система доступності

вищої освіти для інвалідів. У ній для цих цілей передбачена особли�

ва структура — Центр духовно�інтелектуального розвитку та про�

фесійної реабілітації молоді з обмеженими фізичними можливос�

тями, який не має аналогів у вітчизняних ВНЗ.

Система доступності вищої освіти для інвалідів включає такі

підсистеми: 

1. Річна довузівська підготовка і адаптація

2. Інтегроване навчання студентів�інвалідів

3. Супровід інтегрованого навчання студентів�інвалідів.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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4. Розвинена технічна база, компенсаційні засоби навчання.

5. Безбар’єрне архітектурне середовище.

6. Допомога у працевлаштуванні.

7. Впровадження дистанційного навчання.

8. Інформаційно�просвітницька діяльність.

Крім того, до структури ДІТМ МНТУ входять Центр інно�

ваційних технологій, Юридична клініка, матеріали роботи яких

розміщені на офіційному сайті ДІТМ МНТУ і можуть бути вико�

ристані студентами в навчальній і науково�дослідній роботі.

У результаті реалізації означеного аспекту інваліди, що взяли

участь у проекті «Духовно�інтелектуальний розвиток та професійна

реабілітація молоді з обмеженими фізичними можливостями» набу�

дуть навичок і знань зі спеціальності, яка є конкурентоспроможною

на регіональному ринку праці, навчаться роботи з комп’ютерною

технікою. Крім того, навчання сприятиме соціальному і морально�

му розкріпаченню інвалідів, входженню їх у суспільно�громадську

структуру, підвищенню самооцінки, стимулюванню і зміцненню

віри у власні можливості.

Четвертий напрямок — скринінг процесу реабілітації — дає змо�

гу відстежувати досягнення фахівців у відтворенні реабілітаційних

процесів, позитивної компенсації фізичних дефектів, мотивації до

навчання, соціальної адаптації, культурного зростання особистості

тощо. Скринінг проводять фахівці Центру (без відриву від процесу

реабілітації) та фахівці Донецької обласної організації інвалідів. 

П’ятий напрямок — постреабілітаційний супровід —

здійснюється після завершення навчального процесу, Він скла�

дається з утворення професійно�культурного простору, який дасть

змогу впливати на громадян з обмеженими можливостями після за�

вершення навчання та в межсесійний період. 

Шостим напрямком проекту є сприяння у працевлаштуванні та

профадаптація до робочого місця в умовах ринкових відносин.

Підприємство інвалідів «Злагода» (м. Краматорськ) вже понад

10 років працює у напрямку створення робочих місць для інвалідів.

За цей час накопичено багатий досвід щодо профадаптації інвалідів

різних нозологій відповідно до їхнього стану самопочуття. Нала�

годжена система працевлаштування інвалідів з певних спеціаль�

ностей, відповідно до їхніх умінь і навичок, відбувається за допомо�

гою тісної співпраці з міською біржею праці та підприємствами
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міста, реалізації придбаного досвіду у дрібних виробництвах, ство�

рених на базі Центру, організації надомної праці інвалідів.

Сьомим напрямком є сприяння в подальшому підвищенні

кваліфікації менеджерів вищої ланки, що здобули освіту у ДІТМ за

названим проектом. Цей напрям є перспективним і потребує роз�

роблення самостійної моделі подальшого навчання відповідно до

успіхів в інтеграції у професійне середовище майбутніх фахівців�

учасників проекту.

ОСВІТА ЯК ШЛЯХ ВИХОДУ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ
ЕКСКЛЮЗІЇ ОСІБ іЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

О. М. Дікова4Фаворська, УДК 316. 614�056.
доцент, ректор, канд. соц. наук, 

Житомирського економіко�гуманітарного інституту 
Університет «Україна»

Оцінюючи реальну необхідність активізації роботи із забезпечення

всебічної й ефективної участі людей з особливими потребами в еко�

номічному, соціальному, політичному і культурному житті, Генеральна

Асамблея ООН у грудні 2006 р. прийняла Конвенцію про права

інвалідів, яка була відкрита для підписання 30 березня 2007 р., де пе�

редбачалися основні стандарти забезпечення та захисту прав і свобод

людей з інвалідністю [1]. Відповідно до цих правил, люди з особливи�

ми потребами повинні бути повноцінно включені у загальний соціаль�

ний процес. При цьому акцент переноситься з інвалідності на саму

людину з інвалідністю, яка повинна бути здатна, мірою своїх можли�

востей, самостійно жити в суспільстві. Пошук шляхів подолання

бар’єрів інтеграції, виходу зі стану соціальної эксклюзії людей з особ�

ливими потребами є особливо актуальним.

Соціальна эксклюзія — це процес розриву соціальних зв’язків,

зумовлений екстремальною бідністю та відсутністю реальних

шансів змінити ситуацію на краще. Говорячи про необхідність виз�

начення застосування концепції соціальної эксклюзії в Україні,

потрібно зазначити, що в нашій країні є категорія людей, яка, за

визначенням, страждає від соціальної виключеності. Ситуацію

соціальної эксклюзії потрібно розглядати як об’єктивні обставини,

за яких люди не можуть скористатися наданими їм соціальними

правами або не мають таких. 
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Так, досліджувана нами група (люди з функціональними обмежен�

нями здоров’я) перебуває в ситуації соціальної эксклюзії, оскільки не

може скористатися правом на якісну освіту, працевлаштування, ма�

ють значні обмеження в наданні медичної й соціальної допомоги,

блоковані в доступі до культурних благ, зокрема через архітектурні й

транспортні бар’єри, а також «закрита» у міжособистіснім спілку�

ванні, яке обмежується тільки членами родини; при цьому основним

показником виключення все�таки залишається бідність. 

У роботі репрезентуються результати напівструктурованого

інтерв’ю, проведеного автором в 28 містах України. В якості рес�

пондентів були обрані студенти вищого навчального закладу інтег�

рованного типу «Університет «Україна» і учні Житомирського ви�

щого професійного училища�інтернату, що мають інвалідність. 

Такий вибір пояснюється тим, що представлена категорія опитува�

них характеризується високим рівнем мотивації в подоланні життєвих

труднощів не завдяки, а всупереч ситуації у вирішенні проблем

інвалідів на державному рівні.   

Проведене у 2007–2008 рр. дослідження методом напівструктурова�

ного інтерв’ю, в якому взяли участь 856 респондентів, дає підставу при�

пускати, що люди з функціональними обмеженнями здоров’я в Україні

є носіями соціальної ексклюзії. Особливо яскраво це виявляється в пи�

таннях працевлаштування, де представники даної соціальної групи

стикаються з актами дискримінаційної поведінки. 

Безумовно, реалізувати амбіції, пов’язані з престижною роботою,

їм допоможе тільки якісна освіта, орієнтована на умови ринку, що вра�

ховує особливі потреби людей з івалідністю. Значення освіти у своєму

житті опитувані відзначають дуже високо; респонденти розуміють, що

в умовах нових економічних відносин люди з інвалідністю мають ма�

ти вищий рівень підготовки, щоб бути конкурентоздатними на ринку

праці. При цьому відзначається активне прагнення навчатися в інтег�

рованих групах разом із здоровими студентами. 

Освіта, особливо вища, видається сьогодні найпотужнішим кана�

лом соціальної мобільності людей з особливими потребами.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ ДЛЯ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 
МОЖЛИВОСТЯМИ В КОНТЕКСТІ МІЖНАРОДНОГО

СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

В. С. Церклевич,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університет «Україна», кафедра соціальної роботи 
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; тел. (0382) 70�45�56

Сучасному етапу суспільного розвитку притаманне загальне визнан�

ня таких цінностей, як принцип загальної рівності, гідність і цінність

кожної людської особистості. Така позиція є принципово важливою для

категорії громадян з обмеженими функціональними можливостями.

Вона дає підстави для забезпечення не лише матеріальної підтримки

і різного роду послуг з боку системи соціального захисту, але й макси�

мально повноцінного, незалежного життя, яке реалізується насамперед

через механізми освіти.

Національне законодавство різних країн значно еволюціонувало

щодо забезпечення правового підґрунтя реалізації стратегій інтегро�

ваної (інклюзивної) освіти для людей з обмеженими функціональни�

ми можливостями. Визначальна роль у цьому процесі належить

діяльності міжнародних організацій, зокрема ООН, яка впродовж

останніх п’ятидесяти років виступала ініціатором позитивних змін

як у національній політиці що до людей з обмеженими функціональ�

ними можливостями загалом, так і у сфері освіти зокрема.

Пріоритети діяльності ООН стосовно категорії осіб з обмежени�

ми функціональними можливостями логічно поділити на такі етапи:

• 1945–1955 рр. — соціальне забезпечення;

• 1955–1970 рр. — надання реабілітаційних послуг (зокрема

соціальної реабілітації), перехід від медичної до соціальної моделі

інвалідності;

• 1970�ті рр. — прийняття принципу рівності в реалізації грома�

дянських та політичних прав;

• 1980�ті рр. — утвердження принципу незалежного життя шляхом

реалізації трьох стратегічних напрямів: профілактики інвалідності,

відновлення працездатності, створення рівних можливостей;

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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• 1983–1992 рр. — розширення просторових рамок прийняття та ре�

алізації стратегії незалежного життя, закріплення громадянських прав

та обов’язків людей з обмеженими функціональними можливостями;
• із 1993 р. і до тепер — формування та реалізація стратегії

«суспільство для всіх».
Ідея інтегрованого навчання постає як вагома складова процесу

інтеграції людей з обмеженими функціональними можливостями в
суспільство у 1970�ті рр. Це відповідає третьому умовному етапу
діяльності ООН щодо людей з обмеженими функціональними
можливостями. На цей період припадають перші прецеденти зак�
риття спеціальних шкіл у Західній Європі як дискримінаційних.
Приймається концептуально важливий документ — Декларація
ООН «Про права інвалідів» (1975), в якому, зокрема, зазначено:
«Інваліди мають ті самі громадянські і політичні права, що й інші
особи… Інваліди мають право на заходи, призначені для того, щоб
дати їм можливість здобути якомога більшу самостійність. Інваліди
мають право на освіту, ремісничу професійну підготовку та відновлен�
ня працездатності… що дозволить їм максимально виявити свої мож�
ливості і здібності і прискорить процес їхньої соціальної інтеграції» [1].

Документи, прийняті у наступні роки, конкретизували й удоскона�
лили механізми у сфері реалізації права людей з обмеженими
функціональними можливостями на освіту. Отже, це:

• Санбергська декларація (1981): «Програми у сфері освіти, про�
фесійної підготовки, культури та інтеграції мають бути націлені на
інтеграцію інвалідів у нормальне трудове і життєве середовище»;

• Таллінські керівні принципи (1989): «Необхідно надавати інвалідам
можливості для отримання початкової, середньої і вищої освіти в межах
звичайних систем просвіти і звичайних шкіл, а також програм про�
фесійно�технічної підготовки»; визначено також необхідність спеціаль�
ної підготовки викладачів, забезпечення навчального процесу спеціаль�
ними навчальними програмами, засобами навчання та паралельне
«забезпечення здобуття соціальних навичок та навичок самодопомоги
з метою їх підготовки до самостійного життя» [2];

• Саламанкська декларація (1994): «Інтеграція дітей та молоді з особ�
ливими потребами проходить найкращим чином у межах інклюзивних
шкіл… Саме за таких умов особи з особливими освітніми потребами мо�
жуть здобути найвищі результати в плані освіти і соціальної інтеграції» [3].

Тенденції наступних років відображені в документах: Всесвітньої
декларації «Освіта для всіх»; Пекінської декларації прав інвалідів у но�
вому тисячолітті (2000 р.); Європейського самміту в Лісабоні «Мемо�
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рандум неперервної освіти Європейського Союзу» (2003 р.); Конвенції
в Касабланці (2005 р.); Мадридській декларації (2007). Виняткове зна�
чення має Конвенція про права інвалідів (ООН, 2007), де викладене су�
часне бачення реалізації права людей з обмеженими функціональними
можливостями на освіту: «Держави�учасниці визнають право інвалідів
на освіту. З метою реалізації цього права без дискримінації і на основі
рівності можливостей, держави�учасниці забезпечують інклюзивну
освіту на всіх рівнях і навчання впродовж усього життя» [4].
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Будь�які заклади освіти повинні сприяти інтеграції людей з особ�

ливими потребами у суспільство. Саме вони можуть допомогти

змінити ставлення суспільства до людей з інвалідністю, дати їм мож�

ливість максимально себе розкрити та реалізувати. Створення
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Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

та його філій на теренах України стало новою віхою в освітньому

процесі нашої держави.

Зростання кількості навчальних закладів різних форм власності,

зменшення числа студентів, що є наслідком демографічної кризи

90�х років, призводять до того, що ВНЗ повинні готуватись до робо�

ти в нових умовах. За такої ситуації, при виборі навчального закла�

ду, імідж є способом орієнтування споживача у послугах, що надає

ВНЗ, і методом впливу на його вибір. Відтак одним із найваж�

ливіших чинників підвищення конкурентоспроможності ВНЗ будь�

якої форми власності є формування його зовнішнього та

внутрішнього іміджу.

Аналіз досліджень з даного питання. Іміджеологія — є досить новою

наукою в Україні, яка має значні перспективи розвитку. В умовах

суспільства нового типу велике значення має створення позитивного

іміджу будь�якої організації, і зокрема закладів освіти. Над цією пробле�

мою працювали зарубіжні (Сем Блек, В. Г. Горчакова, И. Л. Васюков,

А. Н. Волков) та вітчизняні (В. Г. Королько, В. А. Моїсєєв, Г. Г. Почеп�

цов, С. В. Афанасьєв, П. Фролов, І. Ю. Слісаренко) науковці і практики.

Формування цілі та завдання. У цій публікації мова йтиме про

імідж ВНЗ, який здійснює навчання в інтегрованих групах. Ми по�

винні пам’ятати, що позитивний імідж навчального закладу підви�

щує цінність того, на що спрямована його діяльність, а негативний —

нівелює всі поставлені перед ним завдання.

Останнім часом дедалі більше розгортається дискусій щодо

діяльності ВНЗ із недержавною формою власності. Ситуація насп�

равді доволі складна, оскільки зумовлена утворенням значної кіль�

кості навчальних закладів означеної форми власності. І всі вони,

працюючи в одному напрямку, тобто в наданні освітніх послуг,

підходять до даного процесу по�різному. З одного боку, це ВНЗ, ме�

тою яких є довгострокове перебування на ринку освіти, з іншого —

це освітні осередки, які працюють ситуативно, а з метою накопи�

чення коштів, і такі складові діяльності, як репутація, імідж, їх

зовсім не цікавлять. Унаслідок таких тенденцій загальне сприйнят�

тя комерційних навчальних закладів не завжди є позитивним.

Імідж будь�якої організації загалом і ВНЗ зокрема — це цілісне

сприйняття (розуміння і оцінка) різними групами громадськості,

що формується на основі збереженої в їх пам’яті інформації про

різні напрямки діяльності даного закладу — навчальної, наукової,

виховної, суспільної [2].
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Формуючи імідж закладу освіти варто пам’ятати, що:

• уся інформація, яку ВНЗ подає в зовнішнє середовище, є імідже�

вою. Цю інформацію (вербальну, невербальну, символічну) варто сис�

тематизувати. Невербальна, символічна інформація — це приміщення,

умови навчання, внутрішній дизайн, стиль одягу керівників, викла�

дачів і студентів, зовнішні особливості їх взаємодії;

• важливими складовими іміджу є його місія, історія і традиції [5].

Навчальному закладу недержавної форми власності, формуючи

імідж, варто працювати зі стереотипами, що склались у свідомості

громадськості стосовно таких організацій. По�перше, переконати

у надійності і стабільності даного ВНЗ, по�друге, в якості наданих

послуг, по�третє, в високому професіоналізмі викладачів; наступ�

ним чинником є варіативність працевлаштування.

Аналізуючи десятирічну діяльність нашого навчального закладу,

можна стверджувати, що завдяки вдалій іміджевій політиці він займає

вагоме місце серед освітніх закладів різних форм власності. Його

справді можна назвати закладом, що розбиває стереотипи. У нашому

випадку це стереотип ставлення до людей з інвалідністю. Адже вва�

жається нормою рівноправність студентів з особливими потребами,

їхній психологічний супровід та створення умов для їхнього всебічно�

го розвитку, про що свідчать постійні заходи, конкурси, виставки.

Отже, можна сказати, що цілеспрямована і систематична робота

над формуванням іміджу Відкритого міжнародного університету

розвитку людини «Україна» надала можливість справдити його

місію — навчання та виховання людей з обмеженими можливостя�

ми, і за досить короткий час зайняти відповідне місце серед чільних

навчальних закладів України.
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ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ БІОГРАФІЧНОГО
МЕТОДУ У ДОСЛІДЖЕННІ ІНТЕГРОВАНОГО

ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

О. П. Кравченко,
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Інтеграційні процеси у навчанні, в основі яких лежить утво�

рення спільного освітнього простору, актуалізують низку

дослідницьких проблем, пов’язаних з аналізом окремих еле�

ментів, які становлять відповідну цілокупність, прогнозуванням

можливих властивостей структури, що утворюються, розглядом

утвореного без зведення до суми елементів тощо. Особливого

значення такі дослідження набувають при вирішенні проблем

інтеграції певних категорій людей у різні спільноти. Нині однією

з найактуальніших є проблема інтегрованого освітнього середо�

вища, що передбачає спільне навчання та виховання здорових

людей і людей з особливими потребами. Таке середовище є точ�

кою перетину дослідницьких зусиль значної кількості наукових

дисциплін — педагогіки, соціології, демографії тощо, а також

психології та її відповідних галузей. Завданням, у такому разі —

як психологічної науки, так і інших наук — є оптимізація означе�

ного інтеграційного процесу, забезпечення його максимальної

продуктивності через найбільш повну і доцільну реалізацію наяв�

них ресурсів. 

Реалізація потенцій людей, включених в освітній процес в інте�

грованому середовищі, сприяння досягненню відповідних цільо�

вих успіхів є завданням, пріоритет вирішення якого належить пси�

хології з її різноманітними методами й можливостями практичної

роботи. Одним із методів, ресурс якого, на наш погляд, викорис�

товується неповністю, є біографічний метод, який дає змогу

висвітлити проблеми життєвого шляху особистості та його

суб’єктивного відображення, розкрити картину взаємозумовлю�

ючої ролі певних ситуацій і періодів життя. Цим самим психо�

логічне дослідження проблеми навчання та виховання людей в інтег�
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рованому освітньому середовищі вийде за рамки актуального

періоду, постане як цілісний процес становлення особистості. 

Зауважимо, що місце біографічного методу в системі сучасно�

го наукового знання, та гуманітарного зокрема, є одним із тра�

диційних проявів змін у даній системі. Процес, який названо «ре�

несансом» біографічного методу, пов’язується з послабленням

позицій об’єктивізму і позитивізму, «а також з розвитком таких

напрямів, як герменевтика, феноменологія, структуралізм і пост�

модерністський дискурс загалом» (І. В. Голубович). Як наслідок,

виникає чергова інверсія дослідницького пріоритету:

здійснюється заміна номотетичного підходу на ідеографічний.

Проявом вказаного процесу є й становлення біографіки як нау�

кового методу пізнання, наукової дисципліни та певного типу гу�

манітарного знання. Власне біографічний метод є способом

дослідження індивідуальної історії та її конструювання на основі

відповідних дослідницьких процедур із сукупністю різнотипово�

го біографічного матеріалу. 

У психологічній науці біографічний метод постає як спосіб

дослідження особливостей переживання життєвих ситуацій (пе�

реживання тут розглядається як психічний відгук на певні обста�

вини життя). За словами С. Л. Рубінштейна, саме в переживанні

виявляється індивідуальна історії особистості. Так, при біог�

рафічному дослідженні, з його центрацією уваги на психічних фе�

номенах або психічному супроводі життя, біографія постає, нап�

риклад, як психобіографія, а автобіографія — як «автопсихо�

логічний текст» (Л. Я. Гінзбург). 

Слід зазначити, що одиницями аналізу життєвого шляху особис�

тості є «події» — ключові життєві ситуації у становленні особистості.

Саме розкриття подієвості як системної організації подій є одним з ос�

новних факторів використання біографічного методу, адже він постає

надзвичайно чутливим до інтерпретаційних модусів щодо власного

життєздійснення особистості та відповідає сучасній артикуляції проб�

леми суб’єкта, згідно з якою інтерпретація є не стільки способом

пізнання світу, скільки способом буття. Отже, біографічний метод

у дослідженні інтегрованого освітнього середовища не лише забезпе�

чує розкриття особливостей процесів навчання та виховання людей

в означений період життя, їх передумов та результатів, але й розкриває

роль і місце цих процесів в історії становлення особистості. 
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Є. А. Клопота,
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В умовах гуманізації суспільства науковий інтерес становлять

результати проведеного нами дослідження щодо виявлення готов�

ності суспільства до навчальної інтеграції осіб з обмеженими фізич�

ними можливостями. 

В анонімному анкетуванні взяло участь 940 осіб: із них 148 вчи�

телів, 463 старшокласників загальноосвітніх шкіл та 329 студентів

м. Запоріжжя. Усі отримані результати переведені у відсотковий

вимір.

На питання про те, де діти мають отримувати середню освіту,

варіант «У спеціалізованих школах» обрали близько 80% респон�

дентів (щодо незрячих і глухих дітей); близько 50% — щодо дітей із

порушеннями опорно�рухового апарату; варіант «У загальноосвітніх

школах» обрали тільки 2,59% учнів, 4% студентів (для незрячих і глу�

хих дітей), а вчителі відповіли, що не уявляють цей процес взагалі.

Підкреслимо, що всі респонденти віддали перевагу (в шість разів)

варіанту «Навчання на дому» для дітей із порушеннями опорно�ру�

хового апарату, ніж із вадами зору і слуху. 

Також були проаналізовані уявлення щодо перспектив вищої

освіти. Так, 45,27% вчителів, 72,79% учнів та 62,31% студентів вва�

жають, що навчання у спеціалізованих вищих навчальних закладах

(ВНЗ) найбільш необхідне для осіб із вадами слуху, а найменше —

для людей із порушеннями опорно�рухового апарату. Це може по�

яснюватися тим, що людям із сенсорними порушеннями, окрім пе�

решкод у пересуванні, потрібні адаптивні інформаційні технології

(система Брайля, комп’ютерні програми мовного доступу до екра�

на, застосування жестової мови). 23,65% вчителів вважають, що

особи з порушеннями опорно�рухового апарату повинні навчатись

у звичайних ВНЗ, 18,24% осіб з вадами слуху і тільки 10,13% незря�
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чих. 23% учнів і 26% студентів вважають, що навчання людей із сен�

сорними порушеннями більш продуктивне у звичайних ВНЗ, але

у спеціалізованих групах. Також 47,3% вчителів вважають, що незрячі

студенти повинні навчатись у таких групах, а відсоток щодо глухих

студентів — нижче 36,49% і 35,14% — для студентів з порушеннями

опорно�рухового апарату.   

Однак є суттєві відмінності у поглядах респондентів на навчан�

ня незрячих осіб у спеціалізованих класах загальноосвітніх шкіл та

спеціалізованих групах звичайних ВНЗ. Так, аналізуючи отримані

результати, можна простежити позитивну тенденцію щодо збіль�

шення відсотуового відношення на користь навчання незрячих не

в спеціалізованих ВНЗ, а у звичайних, але в окремих групах. Особ�

ливо це продемонстрували вчителі, збільшивши в шість разів

відповідне відсоткове відношення. Невеликий відсоток респон�

дентів вважає, що дітям із обмеженими фізичними можливостями

ліпше зовсім не навчатися.

Таким чином, результати дослідження свідчать, що суспільство

ще не готове до включення осіб із обмеженими фізичними можли�

востями у процес інтегрованого навчання і віддає перевагу навчан�

ню таких людей у спеціалізованих школах і ВНЗ. Певна частина

соціуму вважає, що такі діти повинні навчатись у спеціалізованих

класах або у групах звичайних шкіл та ВНЗ. І досить невелика

кількість респондентів готова побачити осіб із обмеженими фізич�

ними можливостями у загальноосвітніх школах та у звичайних

ВНЗ, припускаючи можливість їх повноцінного навчання поряд

і разом з однолітками.

Практичне втілення інтегрованого навчання потребує поступо�

вого втілення, збереження попереднього досвіду, всебічного роз�

роблення нових технологій і врахування вибору батьків і учнів що�

до можливостей отримання освіти у загальноосвітніх школах або

у школах�інтернатах. Необхідна підготовка учнів і вчителів загаль�

ноосвітніх шкіл до адекватного сприйняття дітей із порушеннями

зору, слуху та опорно�рухового апарату. Важливим для втілення мо�

делі інтегрованого навчання є створення інформаційно�техно�

логічних центрів в усіх містах, жорсткий контроль за виконанням

чинних законів і введення курсу «Основи корекційної педагогіки»

в усіх ВНЗ України. 
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Упровадження й застосування інтегрованого навчання, а також

психолого�педагогічний його супровід, наразі є надзвичайно важ�

ливим питанням, оскільки цей вид навчання є тим самим способом,

який надає Попри певні функціональні обмеження, кожна людина

має право на здобуття повної освіти, яка б згодом дала їй змогу ре�

алізувати себе як повноцінну особистість. У міру своїх можливостей

кожен із нас хоче і прагне досягти чогось у своєму житті, стати ко�

рисним для інших. Але, на жаль, не кожна людина почувається

потрібною у суспільстві і найчастіше це буває через певні пси�

хофізичні обмеження.

Останнім часом однією з найбільш дискусійних проблем освіти

дітей із порушеннями в розвитку є, безумовно, інтеграція. Нерідко

спеціальна освіта розглядається в парадигмі «сегрегація — інтег�

рація», «дискримінація — рівність».

Багато вчених, дослідників, науковців (В. М. Астапов, Т. С. Зикова,

М. С. Певзнер) розглядають питання використання технологій інтег�

рованого навчання, але кожен з них тлумачить їх по�своєму.

Інтегроване навчання є досить новим і мало розвиненим мето�

дом. Його використання наразі є вельми незначним через

відсутність спеціальної психологічної підготовки у педагогів та

спеціально розробленого плану навчання, нестачу потрібної літе�

ратури. 

Наявна низка проблем, що пов’язані з упровадженням інтег�

рованого навчання. Це неоднозначність проблеми структури за�

нять при інтегрованому навчанні, а також ролі педагога та

фахівця на цих заняттях; проблема соціального прийняття інтег�

рованих дітей; проблема ставлення педагогів до інтегрованого

навчання: з одного боку, перебільшення ролі спеціального нав�

чання, а з іншого — недооцінювання загальноосвітнього середо�

вища; проблема створення індивідуальних програм для осіб із

функціональними обмеженнями.
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Під інтеграцією розуміється включення інвалідів у суспільство

як повноправних його членів, що беруть активну участь у всіх сфе�

рах життєдіяльності, освоєння ними економіки, культури, науки й

освіти. Наукою й практикою видокремлені різні шляхи, що забез�

печують інтеграцію. Тут і роль психологічного супроводу, і роль

навчання, і роль виховання, спрямованого на освоєння інвалідами

культурних і духовних цінностей, і організація їхньої активної

участі у всіх сферах життєдіяльності.

Інтегрована форма навчання у вищому навчальному закладі

(ВНЗ) передбачає спільне навчання студентів з обмеженими мож�

ливостями з іншими студентами. Така форма навчання скерована

на визнання за людьми з інвалідністю однакових прав на отриман�

ня освіти і потребує здійснення політики рівних можливостей.

Особливістю навчання студентів з інвалідністю в інтегрованому

колективі є те, що, сприймаючи їх як рівних, до них висувають такі

самі вимоги з боку вищого навчального закладу, як і до інших сту�

дентів. В інтегрованій групі не можна уповільнювати темп викладу

лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи

скорочувати обсяг навчального матеріалу тощо, оскільки це

погіршує якість фахової підготовки.

Процес адаптації молоді з інвалідністю до інтегрованого середо�

вища розпочинається в доуніверситетський період у межах підготов�

чих курсів і триває в умовах реального навчання у ВНЗ. Інтеграція

стає для таких молодих людей основним завданням перших студе�

нтських років. Їм потрібно інтегруватись у навчальний процес з його

режимом, формами навчання, системою контролю знань, ознайо�

митись зі структурою університету, його традиціями, «вписатися»

в життя факультету, в колектив студентської групи; пристосуватись

до ритму університетського життя і навчання, підтримуючи

відповідну працездатність, розкрити особисті таланти і здібності.

Численні аспекти адаптації й інтеграції студентів з функціо�

нальними обмеженнями до університетського середовища можуть

бути успішно реалізовані завдяки не тільки їхнім особистим зусил�

лям, а й з допомогою організованого психологічного супроводу

процесу навчання.

Таким чином, різні аспекти інтеграції досліджені, розроблені й уп�

роваджені різною мірою. Їх результатом є різні ступені інтеграції. Пе�

дагогічна практика показує, що залежно від успіхів шкільної, дошкіль�

ної, вищої освіти, від інтенсивності роботи родини, від активності
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й бажання самої особи люди з обмеженими можливостями досяга�

ють різних рівнів інтеграції. Є значна кількість осіб з особливостями

розвитку, що досягають високого рівня інтеграції (повної інтеграції).

Такі люди беруть активну участь у громадській, трудовій, спортивній,

художній діяльності. Переважна кількість осіб з особливостями в роз�

витку досягають рівня часткової інтеграції (беруть участь у деяких

сферах життєдіяльності, зберігаючи тісні зв’язки зі своїм співтовари�

ством). На жаль, немало й таких інвалідів, які не можуть інтегрува�

тись у суспільство й продовжують жити в спеціальних установах.

Інтегроване навчання розуміється подвійно: як спільне навчання

дітей�інвалідів і дітей, які нормально розвиваються, в єдиному загаль�

ноосвітньому середовищі і як педагогічна система, орієнтована на

формування системного бачення світу і використання своїх особли�

вих форм і методів навчання. 

ФОРМУВАННЯ АКТИВНОЇ ЖИТТЄВОЇ ПОЗИЦІЇ 
У СТУДЕНТІВ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ 

ОБМЕЖЕННЯМИ В ІНТЕГРОВАНОМУ 
НАВЧАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

М. В. Бурдаш,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університет «Україна», кафедра соціальної роботи
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; 
тел. (0382)72�90�27; Е�mail: burdashmari@mail.ru

Унаслідок збільшення кількості осіб з функціональними обмежен�

нями, а також через відстороненість їх від світу, незатребуваність на

ринку праці, соціальну ізоляцію, створюються умов, які не дають їм

можливості формувати активну життєву позицію. Вивчення й аналіз

соціально�психологічних особливостей профорієнтаційної роботи

з такими студентами, розроблення програми психологічної допо�

моги — одна з актуальних проблем вищої школи. Для студентів з об�

меженими функціональними можливостями потрібно створити умо�

ви для перебудови споживацько�мотиваційної сфери, формування

нового рівня самосвідомості, нових зв’язків із соціальним оточенням.

Метою дослідження є розкриття психолого�педагогічних умов

формування процесів професійної спрямованості студентів із

функціональними обмеженнями, поліпшення формування про�
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фесійної спрямованості у таких студентів через підвищення рівня

саморегуляції для набуття активної життєвої позиції. 

Об’єкт дослідження — професійна спрямованість у студентів

з функціональними обмеженнями. 

Предмет дослідження — особливості формування професійної

спрямованості у студентів з функціональними обмеженнями.

Законами України «Про освіту», «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні» інвалідам гарантовано створення не�

обхідних умов, які дають їм змогу дотримуватись повноцінного

способу життя згідно з особистісними здібностями та можливостя�

ми. Питання професійної адаптації таких осіб визначені низкою

нормативних документів [1–6].

Життєвий план — явище водночас і соціального, і етичного по�

рядку, тобто питання ким бути (професійне самовизначення) та

яким бути (моральне самовизначення) виникає тільки тоді, коли

предметом роздумів стає не тільки кінцевий результат, але й спосо�

би його досягнення, шлях, яким збирається йти людина, ті

об’єктивні та суб’єктивні ресурси, які йому для цього потрібні [9].

Сам процес навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ) перед�

бачає включення студентів з обмеженими функціональними можли�

востями в систему суспільних відносин і засвоєння ними соціальних

цінностей суспільства. Активна взаємодія з різними соціальними утво�

реннями, а також сама специфіка навчання у ВНЗ сприяють форму�

ванню в студентства активної життєвої позиції, зміцненню його

зв’язків з іншими соціальними групами суспільства. Особливу роль

у професійному становленні фахівця відіграє процес професійної іден�

тифікації як внутрішнє ототожнення особистості з професією. Про�

фесійна ідентифікація поєднується з соціально�психологічною як

взаємопов’язані компоненти більш загальної соціальної ідентифікації.

Необхідно сприяти професійній ідентифікації особистості студента

з обмеженими можливостями через визнання та вплив на емоційний,

когнітивний, поведінковий компоненти соціальних установ [8]. Адже

й сама ідентифікація передбачає взаємодію цих трьох компонентів.

Н. Л. Коломінський вважає, що спочатку в майбутніх фахівців ви�

никає емоційне ототожнення себе з професією, яке є підґрунтям упев�

неності в тому, що вони здатні оволодіти професією. На даному етапі

імпонує гуманістична спрямованість висловлювань студентів, тобто

позитивна мотивація [7]. Тому під час навчання доцільно задіяти такі ос�

новні чинники, які сприяють засвоєнню професійних знань, формуван�

ню професійних вмінь. Це зміст навчання, індивідуальні особливості
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студентів з обмеженими можливостями, педагогічна майстерність вик�

ладачів, особистість викладачів, соціально�психологічний клімат сту�

дентської групи, міжособистісна взаємодія студентів і викладачів. 
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Сучасною світовою тенденцією є повна інтеграція в суспільство

осіб із обмеженими можливостями. Починає формуватися нова куль�
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турна й освітня норма — шанобливе ставлення до осіб з обмеженими

можливостями, яка зафіксована в міжнародному законодавстві на

рівні ООН. Значна кількість міжнародних документів спонукує кожну

державу до погодження національного законодавства з основними по�

ложеннями міжнародного законодавства. 
У Великобританії Закон «Про інвалідність і особливі потреби

в освіті» від 2001 р. набув чинності у січні 2002 року. Частина 2 За�
кону містить ключові рекомендації Комісії з прав інвалідів і пок�
ладає нові обов’язки на всіх постачальників освітніх послуг
(школи, установи вищої освіти).

Перший «Процесуальний Кодекс із визначення й оцінювання
особливих потреб в освіті» набув чинності в Англії і Уельсі 1 верес�
ня 1994 р. і ним керувалися місцеві органи освіти й адміністративні
органи всіх субсидійованих університетів щодо своїх обов’язків
стосовно студентів з особливими потребами в освіті. 

За Законом «Про дискримінацію інвалідів», адміністративні ор�
гани установ вищої і подальшої освіти зобов’язані публікувати про�
токоли про інвалідність, які містять інформацію про заходи, що
здійснюються окремим університетом стосовно освіти студентів�
інвалідів.

В Італійській системі освіти Закон 104/92 визначає загальні цілі
інтеграції інвалідів: «Інтеграція ставить за мету розвиток по�
тенціалу інваліда в навчанні, спілкуванні, взаємостосунках. Труд�
нощі, пов’язані з фізичними відхиленнями, не повинні перешкод�
жати використовуванню права на навчання».

Згідно з Законом № 104 від 5 лютого 1992 р. в інтеграції інвалідів
є скоординоване планування соціальних і допоміжних послуг, а та�
кож послуг з охорони здоров’я та розвитку спорту за допомогою
застосування технічного обладнання, надання освітньої допомоги
через угоди зі спеціалізованими центрами, робота з перекладачами,
що допомагають сліпим студентам відвідувати університет. Студен�
там цієї категорії гарантується право на безкоштовний проїзд, а та�
кож на супровід, послуги читання і користування освітніми техно�
логічними лабораторіями тощо.

Основні закони Угорщини, які визначають особливості освіти
осіб із спеціальними освітніми потребами, такі:

— Закон LXXIX 1993 р. «Про суспільну освіту», що спрямований
на роботу з дітьми�інвалідами, студентами�інвалідами; 

— Закон XXVI 1998 р. «Про права людей із відхиленнями і про
гарантію рівних можливостей», який визначає права людей із
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відхиленнями в оточуючому середовищі, комунікаціях, транспорті,
послугах підтримки. Він також визначає завдання розвитку за ціль�
овими галузями, що гарантують рівні можливості в галузі здоров’я,
освіти, працевлаштування, місця проживання, культури і спорту;

— Закон «Про суспільну освіту», який визначає національну

обов’язкову освітню програму, розроблену на основі національної

освітньої програми, затвердженої Указом 28/2000 міністра освіти.

Інститути, що беруть участь в освіті студентів з відхиленнями, по�

винні враховувати рекомендації з дошкільної освіти дітей з відхи�

леннями і рекомендації зі шкільної програми (указ 23/1997 міністра

культури і суспільної освіти), коли укладають свої документи. Реко�

мендації визначають основні можливості для розвитку (згідно зі

спеціальними потребами дитини), принципи, цілі, пріоритети роз�

витку, завдання і форми заходів, спрямовані на реабілітацію дітей

з особливими потребами.

Таким чином, аналіз законодавчого забезпечення освітніх послуг

в європейських державах свідчить про поступове вдосконалення

нормативної бази у сфері навчання інвалідів. Крім того, в кожній

державі розробляються підзаконні акти з урахуванням специфіки

регіону, класифікації категорій інвалідів. 

УПРАВЛІННЯ ПРИВАТНОЮ ОСВІТОЮ В УКРАЇНІ

Т. О. Цуканова, 
канд. пед. наук, Сумський гуманітарний інститут 
Університет «Україна»
40021, Суми, вул. Гамалія, 31 а; 
тел. (0542)62�87�09; 61�98�62; Е�mail: sumy_vmurol@mail.ru

У сучасних умовах домінуючою є проблема пріоритетного роз�

витку освіти як суспільного інституту, культурного та духовного

стану суспільства, головного чинника цивілізаційного і техно�

логічного розвитку, умови розв’язання глобальних проблем

людства, фундаменту розвитку економіки, культури, політики, де�

мократії. Розвиток будь�якої цивілізації забезпечується науковим

знанням і культурою. Культура й освіта, як її складова, є засобами

формування цивілізації та розвитку людської діяльності. Продукти

матеріальної і духовної праці знаходять прояв у сукупності суспіль�

них відносин людей і потребують нових форм знань, наукових уза�
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гальнень і досліджень, виділення провідних світоглядних питань,

які складають основу світорозуміння, визначають ставлення люди�

ни до природи, суспільства і до самої себе. Культура, як найваж�

ливіша духовна сфера суспільного життя, та її складова — освіта

потребують наукового управління, здатного дати відповіді на низку

фундаментальних проблем, безпосередньо пов’язаних із розвитком

цивілізації XXI століття. 

У Конституції України, Законі України «Про освіту», законах

України «Про загальну середню освіту», «Про мови в Україні»,

«Про національні меншини», Державній національній програмі

«Освіта» (Україна XXI століття), «Діти України» визначено стра�

тегічний курс держави в галузі освіти: накреслена мета, визначено

зміст освіти та принципи розбудови системи освіти, умови ефек�

тивного функціонування закладів освіти, урізноманітнення їх

типів, шляхи розвитку.

Соціально�економічні, політичні умови становлення та розвитку

суверенної України принципово змінюють сутність і механізми людсь�

кої взаємодії, пріоритети життєвих цінностей та ідеалів, філософію та

психологію освіти, роль особистості у суспільстві. Головною фігурою

всіх реформаторських процесів і «найвищою соціальною цінністю» є

людина. Конституція України гарантує права на свободу думки і слова,

на вільне вираження власних поглядів і переконань, на освіту. 

Соціально�економічну і психолого�педагогічну значущість

освіти висвітлено у Законі України «Про освіту» (березень 1996 р.).

У ньому підкреслюється, що освіта є основою інтелектуального,

культурного, духовного, соціального розвитку суспільства та дер�

жави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості,

як найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових

і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей,

формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного

потенціалу народу, підвищення його освітнього рівня, забезпечен�

ня народного господарства кваліфікованими кадрами. Освіта в Ук�

раїні ґрунтується на засадах гуманізму, демократії, національної

свідомості, взаємоповаги між націями та народами.

Нині Україна перебуває на початковій стадії розвитку альтер�

нативної освіти, яка потребує відповідних орієнтирів. Ними можуть

бути: соціальне замовлення суспільства, регіональні потреби,
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замовлення засновників навчального закладу, замовників освіти

(батьки, студенти), досвід діяльності закладів освіти подібного ти�

пу зарубіжних країн. Приватний сектор освіти, наприклад, у Данії

існує з початку XIX століття, у Франції — з ІІ половини XIX ст. 

Система освіти перебуває у тісному взаємозв’язку та взаємовпливі

із соціальною сферою і виступає як перетворювальний фактор, що

активно впливає на неї та духовну сферу суспільства. Власне тому

система освіти виступає одноразово і як об’єкт, і як суб’єкт уп�

равління по відношенню до багатогранних аспектів соціального роз�

витку суспільства. Залежність між розвитком освіти і розвитком

суспільства має двосторонній характер. Освіта — одна зі сфер

суспільного життя, і зміни в освіті є інтегральною частиною змін у

суспільстві загалом. Система освіти залежить від рівня економіки

та культури країни, і тому розвиток освіти підпорядковується за�

гальним законам соціального розвитку.

За цих умов особливої ваги набуває проблема управління систе�

мою освіти і навчальними закладами приватної форми власності.

«Управління освітою має бути спрямованим на організацію і забез�

печення умов функціонування галузі освіти, створення системного

механізму її саморегуляції на загальнонаціональному, регіонально�

му, місцевому рівнях та у навчально�виховних закладах і наукових

установах освіти», — підкреслюється у Державній національній

програмі «Освіта» (Україна XXI століття). Отже, якщо управління

освітніми навчальними закладами державної форми власності пот�

ребує реформування, оновлення й вдосконалення, то управління

приватними закладами освіти потребує власне розробки на основі

теорії управління соціальними системами наукових підходів, син�

тезу наукових знань з філософії, соціології управління, кібернетики,

фізіології, психології освіти, врахування особливостей приватного

закладу освіти як відкритої, динамічної, соціально�педагогічної сис�

теми, що інтегрує в собі спільне і відмінне, загальне й одиничне, тра�

диційне і специфічне.

Управління приватним навчальним закладом відрізняється не тіль�

ки новизною, але й складністю й специфікою в умовах формування

інформаційного суспільства і ринкових відносин у країні.

Отже, аналіз стану управління закладами освіти приватної форми

власності свідчить про те, що на часі чимало нагальних проблем, які

потребують вивчення і розв’язання. До таких з них належать: проб�

лема фінансування; кадрового забезпечення; визначення та науко�
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вого обґрунтування функціональних обов’язків засновників закладу

і прав й обов’язків замовників освіти (студентів) як активних

суб’єктів навчально�виховного процесу. Батьки студентів приватних

закладів досить активно втручаються у навчально�виховний процес

і цікавляться перспективою розвитку закладу освіти, де навчаються

їхні діти (58,8%), співробітництвом з вищими навчальними заклада�

ми (50,0%), працевлаштуванням та подальшим навчанням випуск�

ників (33,8%). Окрім цього, не розв’язано проблему розроблення

змісту управлінської діяльності, оцінювання її ефективності, стилю

роботи; взаємодії зі суб’єктами зовнішнього соціокультурного се�

редовища, які безпосередньо чи опосередковано впливають на уп�

равлінську діяльність керівника навчального закладу та роботу зак�

ладу в цілому, замовниками освіти та органами управління освіти.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ІНКЛЮЗІЇ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У НАВЧАЛЬНО4ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

С. І. Макарова,
Полтавський інститут економіки і права 
Університет «Україна», кафедра фізичної реабілітації
36021, Полтава, вул. Котляревського, 1/27

Посилена увага світової громадськості до проблем інвалідності

та інвалідів стала стимулом для розроблення нових підходів до їх

вирішення, що ґрунтуються на позиціях Загальної декларації прав

людини, ухвалених ООН, з урахуванням потреб інтеграції інвалідів

у нормальне соціальне життя. Ці питання були розглянуті в доку�

ментах ООН, а саме у «Стандартних правилах забезпечення рівних

можливостей для інвалідів» та у «Світовій програмі дій у відно�

шенні інвалідів», мета яких — сприяння ефективним діям щодо

відновлення життєдіяльності та реалізації прав людей з особливими

потребами на рівність і повноцінну участь у соціальному житті. Це

означає першочергове створення для інвалідів таких самих умов

життя і розвитку, як і для решти населення.

На жаль, кількість інвалідів в Україні зростає. Простежується

тенденція до збільшення дітей�інвалідів на фоні зменшення чи�

сельності дитячого населення.
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Важливим показником розвитку суспільства є рівень забезпе�

чення умов для лікування, навчання і виховання дітей з особливи�

ми потребами. На сучасному етапі в Україні відкрилися нові перс�

пективи змін у системі соціальної освіти, що насамперед пов’язані

з переосмисленням ставлення до дітей з особливостями пси�

хофізичного розвитку. Суспільство має розглядати ваду здоров’я

людини не тільки в медичному аспекті, а й як значну соціальну

проблему. Для цього потрібно, щоб забезпечувалась рівна участь

громадян у реалізації своїх прав і надавалась їм така можливість.

Практика і досвід європейських країн свідчить, що діти з особливи�

ми потребами можуть навчатись у загальноосвітніх закладах за моделлю

інклюзивної освіти. Інклюзія — це політика і процес, який передбачає

отримання більших можливостей в навчанні та в соціальному житті для

всіх дітей. Інклюзивна освіта — це розширення участі всіх дітей, зокре�

ма дітей з особливостями прсихофізичного розвитку, в освітньому про�

цесі. Такий підхід передбачає особистісно�орієнтовані методи навчан�

ня, в основу яких покладений індивідуальний підхід до кожної дитини.

Особлива складність і багатофакторність виникає при застосу�

ванні інклюзивного підходу в спеціальних закладах.

Досвід роботи Полтавської спеціальної загальноосвітної школи

№ 40 для дітей із вадами зору доводить, що існує подвійна проб�

лемність застосування інклюзивного підходу. У цій школі навча�

ються діти�інваліди по зору, але поряд з цією паталогією 19% учнів

мають комбінований дефект. Це насамперед діти з ДЦП, з пору�

шенням слуху, з мовленнєвими розладами, з затримкою психічного

розвитку. З огляду на це школа й освітня система підлаштовуються

під індивідуальні потреби всіх учнів. Заклад працює не тільки над

пристосуванням навчального середовища з урахуванням патологій

зору, а й враховує вторинні, а іноді й третинні дефекти учнів шко�

ли. Відбувається ліквідація архітектурних бар’єрів, переобладну�

ються туалетні кімнати, будується пандус, створюються адап�

таційні навчально�ігрові куточки. Класи, де є діти з ДЦП, завжди

розташовані на першому поверсі.

В освітньому процесі вчителі узгоджують педагогічні впливи з де�

фектологом, лікарем, психологом, логопедом. Всі учасники навчаль�

но�виховного процесу дотримуються послідовності й наступності

в корекційно�реабілітаційній роботі, єдиного охоронно�педагогічно�

го режиму в школі і сім’ї.

Для учнів школи з метою корекції порушень, розширення

досвіду соціально�психологічної адаптації та трудової реабілітації
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проводяться різноманітні корекційно�відновні заняття з ЛФК,

ритміки, формування навичок прсторового, соціально�побутового

орієнтування, корекції пізнавальної діяльності, розвитку зорового,

слухового, дотикового сприймання та мовленнєвої діяльності, а та�

кож психокорекції. 

Слід зазначити, що необхідною складовою ефективної інклю�

зивної освіти і виховання, адаптування й інтеграції дітей з особли�

вими потребами в суспільство є просвітницька, патронажна допо�

мога батькам учнів. Їм потрібно допомогти реально усвідомити

проблему і шляхи послаблення або подолання труднощів у житті

дитини, що зумовлені її хворобою.

Звичайно, результативність навчально�виховної, корекційно�

реабілітаційної і лікувально�профілактичної роботи значною

мірою залежить від скоординованості впливів усіх членів команди

(керівників закладу, педагогів, медичного персоналу, дефектолога,

психолога, логопеда, реабілітолога, батьків) на дітей з особливостя�

ми психофізичного розвитку.

CИСТЕМА БЕЗПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ 
ТА ЇЇ ЗНАЧЕННЯ

І. В. Тернова,
Сумський гуманітарний інститут 
Університет «Україна», кафедра фізичної реабілітації
40021, Суми, вул. Гамалія, 31 а; 
тел. (0542)62�87�09; 61�98�62; 61�97�44. Е�mail: sumy_vmurol@mail.ru

Характерною ознакою XXI століття є освіта й її технології. Саме

рівень їх розвитку і є показником розвитку нації. 

На сучасному етапі становлення суспільства наука й її технології

використовують представлені на ринок знання (через систему

освіти), зокрема через доступність, безбар’єрність та безпе�

рервність (наскрізність) різноманітних видів освіти. 

З погляду організації мислення та діяльності, безперервність ме�

жує з підготовкою, що координується, та спрямуванням її на фор�

мування цілісного типу мислення та діяльності [4].

З точки зору особистості, безперервна освіта є відкритою й варіа�

тивною, що забезпечує максимальну свободу вибору й наступну

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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мобільність особистості та надає можливість кожному обрати свою

траєкторію руху як сферу ініціативи та відповідальності [3].

З точки зору суб’єкта свідомості, безперервна освіта пов’язує ок�

рему людину з культурою, робить її не тільки носієм мислення та

діяльності, але й джерелом творчої еволюції. Курс безперервної

освіти часто забезпечує більш широкий обсяг знань, ніж звичайний

курс [2].

Як правило, безперервність освіти реалізується через можливість

отримання окремою особою послідовної освіти протягом усього

життя: від дошкільної освіти (дитячий садок, приватний дошкіль�

ний заклад) — шкільної (школа, гімназія, колегіум, ліцей) —

вузівської (інститут, університет, академія) — до післявузівської

(магістратура, аспірантура, докторантура при інститутах, універси�

тетах, науково�дослідних центрах, академіях).

Оскільки така освіта стає глобальною, то кожному навчальному

закладу потрібно вибирати й вдосконалювати свою інформаційну

нішу, що відрізнятиме його від інших і збільшуватиме шанси на ви�

живання.

Безперервність освіти слід розглядати також в єдності часу,

простору і концептуальної сутності освітнього процесу.

Основними засобами безперервної освіти є: 1) короткострокові

курси, семінари, лекції; 2) довгострокові програми; 3) модульні

програми; 4) дистанційне навчання та ін. [1; 5].

Основними споживачі безперервної освіти: 

1) професіонали; 

2) працівники промислових і комерційних організацій; 

3) працівники асоціацій і громадських організацій; 

4) безробітні; 

5) люди з особливими потребами (інваліди); 

6) жінки, які виховують дітей; 

7) військовослужбовці; 

8) інше населення.

Сучасна українська система освіти також поставила перед собою

завдання формування моральних цінностей особистості (формуван�

ня вільної, творчої, інтелектуально зрілої особистості, професійно

освіченого спеціаліста, громадянина, патріота). Оптимальним шля�

хом для досягнення цієї мети є створення й функціонування систе�

ми безперервної національної освіти та виховання.
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Програма безперервної освіти має осмислюватись як форма уп�

равління процесами розвитку. Це вимагає відмови від багатьох уяв�

лень, що склалися, та визначення нового підходу і нової ідеології

в галузі освіти.

Ідея безперервної освіти — це програма управління процесами

розвитку мислення та діяльності, особлива політика не тільки у нав�

чанні, але загалом у соціокультурних сферах. Формуючи сьогодні

концепцію безперервної освіти, необхідно передбачувати, якою во�

на буде завтра.

Висновок. У нове тисячоліття Україна вступила з системою

освіти, яка органічно поєднала позитивний педагогічний досвід

минулого з наступністю і прозорістю систем освіти всіх рівнів.
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ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

С. І. Лисова,
Університет «Україна», кафедра гуманітарних дисциплін 
тел. 456�00�38

За визначенням дистанційне навчання (ДН)— це сукупність

інформаційних технологій, що забезпечують надання слухачам ос�

новного обсягу навчального матеріалЗу, інтерактивну взаємодію

слухачів і викладачів (тьюторів) в процесі навчання, надання сту�

дентам можливості самостійної роботи по засвоєнню матеріалу, а

також оцінку їх знань та навичок в процесі навчання.

Дистанційне навчання у системі освіти відповідає принципу гу�

маністичності, який є визначальним у системі ДН. Цей принцип у

навчальному процесі полягає у зверненості до студента, засвоєнні

усього навчального матеріалу курсу. 

Можна визначити ще кілька принципів ДН. Отже, це:

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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1. Принцип стартового рівня освіти. Ефективне навчання в сис�

темі дистанційного навчання потребує певного набору знань, умінь

і навичок. Таким чином, для продуктивного навчання студент по�

винен володіти науковими основами самостійної роботи, володіти

певними навичками роботи за комп’ютером.

2. Принцип мобільності навчання, що містить у собі створення

інформаційних мереж, банків знань та даних для ДН, що дає змогу

студентові коригувати освітню програму.

3. Принцип відповідності технологій навчання. Як вид занять

використовуються лекції, семінарські заняття, ділові ігри, са�

мостійна робота, контроль засвоєння знань. Але в процесі станов�

лення СДН можуть бути використані нові моделі, що додатково

вносяться в систему.

4. Принцип застосування нових інформаційних технологій, а са�

ме: на передній план слід ставити не впровадження техніки, а прог�

рамне наповнення навчальних курсів й освітніх послуг, дидактич�

ними моделями, теоретичними концепціями.

Досвід комп’ютеризації дає можливість стверджувати, що коли

пріоритетною є педагогічна основа, вся система навчання стає

більш ефективною.

Найбільш поширеними є наступні види дистанційного навчан�

ня, базовані на інтерактивному телебаченні, комп’ютерних телеко�

мунікаційних сітях (регіональних і глобальних — Internet);

комп’ютерних телекомунікаційних мережах з використанням

мультимедійної інформації, зокрема в інтерактивному режимі, а та�

кож з використанням комп’ютерних відоконференцій; сполучення

першого і другого.

Із цих видів ДН найбільш вдалим і прогресивним є третій вид,

оскільки він має такі переваги:

• Модульність. В основу програм ДН закладається модульний

принцип. Це дає змогу формувати програму модульного курсу в

такий спосіб, щоб вона відповідала потребам — груповим або

індивідуальним.

• Асинхронність. Під час навчання тьютор і студент можуть ре�

алізувати технологію навчання незалежно від часу, тобто за прий�

нятим для кожного розкладом.

• Дальнодія. Відстань від місця знаходження студента до освітнь�

ого закладу не є перешкодою для ефективного освітнього процесу.
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• Охоплення. Цю особливість ще називають «масовістю». Кількість

студентів у системі ДН не є критичним параметром. Вони мають дос�

туп до багатьох джерел навчальної інформації (електронним бібліоте�

кам, базам даних тощо), а також мають змогу спілкуватись між собою

та з викладачем через мережі зв’язку.

• Нові інформаційні технології. У системі дистанційного навчан�

ня використовуються переважно комп’ютери, аудіо�відеотехніка,

системи та засоби телекомунікації тощо.

• Викладач. Мова йде по головну роль викладача у системі ДН як

тьютора. На нього покладаються нові функції, а саме координатора

навчального процесу, коригування власного курсу, консультування,

оцінювання.

Таким чином, ефективність дистанційного навчання залежить

від ефективності взаємодії тутора�викладача зі студентом, педа�

гогічних технологій, програмного забезпечення, ефективності роз�

роблених методичних матеріалів, майстерності педагогів, ор�

ганізації та методичного забезпечення навчального процесу, наяв�

ності зворотного зв’язку.

ОСВІТА ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ

В. В. Липко,
студентка III курсу, група МО�61,
Університет «Україна», факультет економіки та менеджменту,
спеціальність «Менеджмент організацій»
Л. М. Лавриненко,
к.е.н., доцент 
03115, Київ, вул. Львівська, 23, 
тел. (068)210�61�31; Е�mail: lypkoviktoria@rambler.ru 

Сьогодні вже нікого не можна здивувати стрімким розвитком

науки й техніки, НТП, автоматизацією виробництва. В сучасному

світі інформації взагалі все змінюється досить швидко, проте,

освіта й наука не втрачають свого значення й забезпечують ефек�

тивний розвиток будь�якої країни.

Слід зазначити, що для побудови економічно потужної, неза�

лежної держави, особливу увагу передусім слід приділяти саме

підготовці професійних кадрів, які зможуть виробляти конкуренто�

спроможну продукцію та надавати якісні послуги. Власне підготов�

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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ка таких кадрів не може здійснюватися лише однією ланкою в сис�

темі освіти — школою, коледжем, училищем, ВНЗ. Потрібна

особиста тісна взаємодія і співпраця таких інститутів, як сім’я, освітні

заклади, спортивні секції, гуртки та громадські організації. Усе це

з комплексі буде спроможним підготувати молоду людину до актив�

ної, плідної трудової діяльності, навчити її працювати в колективі.

Усе починається з сім’ї. Саме батьки прищеплюють дитині лю�

бов до Вітчизни, знань, праці, повагу до старших, до традицій сво�

го народу, його духовного надбання. У сім’ї ми починаємо цінити

тих і те, що нас оточує.

Дитячий садок та дитячі ясла допомагають дитині влитись у колек�

тив, розкрити себе як особистість, проявити свої вміння та навички.

І вже у школі цей процес продовжується. Освіта в Україні має базувати�

ся не тільки на традиційних засадах (знання, вміння та навички), але

й на нових, запропонованих ЮНЕСКО: «Вчитися знати, вчитися ро�

бити, вчитися бути, вчитися співіснувати». 

Подальше навчання в коледжі, технікумі, ВНЗ дає людині

можливість здобувати професійні навички, не перериваючи проце�

су самовдосконалення й самоосвіти. Виходячи з концепції безпере�

рвності освіти, тобто освіти впродовж життя, процес набуття

життєвого досвіду, формування знань, навичок та вмінь не

закінчується з одержанням атестата чи диплома про середню чи ви�

щу освіту, а триває впродовж усього нашого життя.

Учені вирізняють два етапи в сучасній системі безперервної

освіти («life+long education»):

1. первинна освіта («initial education»), тобто освіта та професійна

підготовка до виходу на ринок праці;

2. освіта дорослих («adult education»), тобто освіта та професійна

підготовка вже після початку трудового життя.

Упродовж цих двох етапів освіта сприяє задоволенню наших пот�

реб (самовдосконалення, самоосвіта, формування як особистості,

прояв здібностей, навичок, умінь, адаптація до вимог сучасного жит�

тя), потреб підприємства (використання для виробництва продукції

висококваліфікованих спеціалістів, створення конкурентоспромож�

ної продукції та збільшення прибутків підприємства), суспільства

(формування цілеспрямованих, активних, законослухняних грома�

дян), держави (підготовка працівників, які допоможуть сформувати

сильну країну, вивести її на належний високий рівень соціально�

економічного та культурного розвитку).
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Неперервність освіти, постійне самовдосконалення, тісна

взаємодія і співпраця навчальних та виховних інституцій мають

суттєве значення в процесі формування особистості. Взаємодіючи

як єдина злагоджена система, вони формують людину як яскраву

особистість, конкурентоспроможного фахівця на ринку праці,

який наділений такими особистісними якостями, як критичне

мислення, усвідомлення реалій навколишньої дійсності, адап�

таційна гнучкість у різних життєвих ситуаціях, творчість мислення,

комунікабельність тощо.

Отже, високий рівень освіти, науки та культури допомагає в ста�

новленні сильної, вольової особистості та виході конкурентоспро�

можної країни на світову арену. 

ІННОВАЦІЙНЕ МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВА 
ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ФАХІВЦЯ 

Д. В. Кіслов, 
ст. викладач, аспірант, 
інститут права і соціальних відносин 
Університет «Україна», кафедра Міжнародної інформації
E�mail: kisad@ukr.net

Інноваційна діяльність стає дедалі вагомішою частиною не тільки

економічного, а й соціального життя сучасного суспільства. Отже,

зростаюча політична конкуренція, зокрема радикального спряму�

вання, зумовлює потребу у володінні засадами інноваційної стратегії

мислення та поведінки більш широких верств населення [1; 2].

Під соціальними інноваціями ми розумітимемо різні форми ак�

тивізації людського фактора, в тому числі через використання

новітніх інформаційно�комунікаційних технологій.

Під політичними інноваціями будемо розуміти модернізацію

політичних та владних структур у державі, введення нових норматив�

но�правових актів, що суттєво змінюють співвідношення, позиції та

можливості політичних сил, прийняття та застосування нових пра�

вил гри на політичній арені, включаючи технології, інституції, сим�

воли, програми, гасла тощо.

Соціально�політичними інноваціями є різні комбінації соціальних

і політичних інновацій, що ведуть до змін у соціальних структурах

суспільства. Встановлення критеріїв та ідей соціальних і політичних

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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інновацій відбувається в процесі спостереження за теперешнім кон�

курентним середовищем через активне сприйняття потоку новин�

ної інформації, її оцінку, аналіз та синтез, через висновки щодо її

кінцевого продуктивного використання.

Отже, інноваційне мислення слід визначити як уміння оператив�

но і критично оцінювати й аналізувати нові факти, події та явища

соціально�економічного та політичного буття, які безпосередньо чи

через засоби масової інформації сприймає кожний індивід окремо та

населення країни загалом. Це також спроможність оцінити через ме�

ханізми відображення інформаційних джерел вже відомих фактів та

явищ з інших, незнаних раніше сторін, позицій чи принципів.

Наприклад, ідея конституційної реформи вже давно не новина,

але форми, засоби та технології її втілення ще досить довго залиша�

тимуться елементами новин, які відображають цей напрям

політичної боротьби. Однак цей соціально значущий фактор

втілиться в соціальну інновацію тільки тоді, коли стане реальною

складовою ринкових відносин.

Введенню чи пропаганді нововведень потрібне попереднє

здійснення довгострокової програми руйнування стереотипів, зви�

чок і цінностей. Прикладом є процес розпаду супернаціональних

державних систем (СРСР, Югославія та історичних країн — Австро�

Угорщини тощо).

Соціально�економічні та політичні інновації мають бути

повністю оцінені в межах самої організації�інноватора (наприклад,

уряду) з доведенням до внутрішнього логічного завершення ще до

того, як інформацію про них буде запущено через механізми новин

на ринок [3]. Надалі концептуальний репертуар інноваторів не

обов’язково збігатиметься з репертуаром очікувань перспективних

клієнтів новин та споживачів цих інновацій.

Висновки. Формування критичного інноваційного мислення

мас стає внутрішньою складовою фахівців завдяки спроможності

населення (чи його свідомої частки) не сприймати міфологію та

дезінформацію, яку нав’язують населенню заради досягнення своїх

конкурентних цілей ідеологи міжнародного терористичного бізнес

середовища.
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АДАПТУВАННЯ БОЛОНСЬКОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ 
В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ

М. М. Глуходід,
студент IY курсу, група ПРБ�7, 
спеціальність «Правознавство»
О. Г. Піскова,
Сумський гуманітарний інститут 
Університет «Україна», юридичний факультет

У сучасному світі, який увійшов у третє тисячоліття, розвиток

України визначається у загальному контексті європейської інтег�

рації з орієнтацією на фундаментальні цінності західної культури,

тобто верховенство права, права людини, права національних мен�

шин, свободу отримання освіти тощо, що є невід’ємним атрибутом

громадянського демократичного суспільства. 

Мета доповіді — проаналізувати досить важливий крок для на�

шої країни, а саме підписання Булонської угоди між Європейським

союзом і важливість подальшого приєднання України до даного

процесу, а також висловити думку щодо Булонської системи освіти

з погляду студента [1�6].

Отже, що ж являє собою Булонський процес? Це процес створен�

ня країнами Європи єдиного освітнього простору. Основні завдання

Болонського процесу [1; 3; 5�6]: 1) посилення міжнародної конку�

рентоспроможності як національних, так європейських систем ви�

щої освіти; 2) досягнення більшої сумісності та порівнянності систем

вищої освіти; 3) підвищення визначальної ролі університету в роз�

витку національних і європейських культурних цінностей; 4) змаган�

ня з іншими системами вищої освіти за студентів, вплив, гроші та

престиж.

Як вважають деякі науковці, система оцінювання Булонського про�

цесу за її відносної складності є набагато об’єктивнішою від тієї, що

існує. Вона, по�перше, захищає тих, хто має справді високий рівень
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знань, по�друге, нова система оцінювання є інструментом «відсіюван�

ня» тих студентів, які не докладають зусиль для отримання знань. Але

я з їхньою думкою не погоджуюся через те, що, на відміну від європейсь�

ких держав, в Україні в системі освіти існує юридичний термін «хабарни�

цтво», і не про який інструмент «відсіювання» не може йти мови.
Міністерство освіти і науки України згідно з Булонською угодою,

впроваджує такі вимоги до навчання [1; 5�6]: 1) кількість лекційних го�
дин дуже скорочена порівняно з попередньою системою освіти; 2) ос�
новна частина матеріалу з кожної дисципліни випадає на самостійне
опрацювання студента; 3) студент повинен відповідати на кожному
семінарському (практичному) занятті для отримання прохідного бала
перед екзаменом; 4) при вивченні дисципліни студенти мусять склас�
ти іспит, тобто поняття «залік» вже не існує.

Наведені приклади відмінності Булонської системи від звичайної,
що практикувалась ще буквально два роки тому, найочевидніші. І ось
саме в той момент, коли абітурієнт став студентом, він і наражається на
такі складності, як відмінність опитування в шкільних закладах і у ви�
щих навчальних закладах. Найважче для кожного студента перепрогра�
муватися на нову систему, в якій сам студент повинен додатково в поза�
лекційний час вивчати досить багато матеріалу самостійно. Недоліком
цієї системи є те, що наші студенти, на відміну від іноземних, не можуть
примусити себе вчити той матеріал, який, по суті, не запитуватимуть.
Саме тому, на мій погляд, багато спеціалістів, що отримують дипломи за
вказаною системою освіти, матимуть прогалини у знаннях, оскільки
перші два курси вони налаштовуватимуть себе на дану систему.

Ще одним суттєвим недоліком названої системи освіти є отриман�
ня «автоматів» на екзамені. Тобто студент протягом 10–12 семінарсь�
ких завдань отримує свої чесно зароблені бали, які наприкінці суму�
ються, і викладач пропонує йому відповідну оцінку. Якщо ця оцінка
задовольняє студента, він звільняється від складання іспиту. Якщо ж ні,
його очікують ці ж самі умови складання іспиту, як і решту. Більшість
студентів із задоволенням отримують пропоновані їм оцінки і спокійно
йдуть на канікули. Проте з боку студента потрібно сказати, що саме та�
ке складання іспиту шкодить студентові, оскільки його знання повер�
хові, а більшість тем, які були покладені на самостійне вивчення
і включені в екзаменаційні питання, залишились для нього невивчени�
ми та й просто незрозумілими. Саме тому, на мій погляд, отримання ав�
томатичних оцінок на іспиті є зручним як для студентів, так і для вик�
ладачів, хоча в майбутньому такий студент не стане кваліфікованим
спеціалістом, якщо самостійно не наздожене пропущене.
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Отже, на мою думку, щоб Булонська система справді діяла в ук�

раїнському суспільстві, необхідно вжити таких заходів:

1) «викорінити» хабарництво в всіх його проявах на державному

рівні, тим паче у системі освіти;

2) зробити зміни у шкільній системі освіти з тим, щоб вона була

тотожною (ідентичною) до вузівської, тобто впроваджувати еле�

менти вузівської системи до шкільної з метою швидшого адапту�

вання до нової системи. 
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Згідно з Національною доктриною розвитку освіти (далі —
Національна доктрина) в Українi мають створюватись умови для
розвитку, самоствердження та самореалiзацiї особистостi протягом
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життя. Ми також дотримуємося думки, що в сучасному посткласич�
ному суспільстві важливими якостями майбутніх фахівців мають бу�
ти самостійність, самовизначеність, самопізнання та самооцінка
особистістю самого себе і результатів своєї діяльності. Основою фор�
мування таких якостей є самостійна робота студентів (СРС). Але сь�
огодні в навчальних планах вищих навчальних закладів відводиться
мало годин для такої форми навчання студентів. Однією з умов, за
якої збільшиться вага самостійної роботи, а відповідно й підвищить�
ся рівень самостійності, є впровадження кредитно�модульної систе�
ми організації навчального процесу (КМСОНП). Ця система була
розроблена відповідно до вимог, які ставить членство України в Бо�
лонському процесі перед всією системою освіти і вищими навчаль�
ними закладами зокрема. 

Згідно з Болонською концепцією системи освіти самостійна ро�

бота є базовою формою навчання студентів. Це є актуальним для

студентів з особливостями психічного та фізичного розвитку

(Національна доктрина), оскільки держава має забезпечувати

пiдтримку особливо такої молодi.

Самостійна робота розвиває у студента здібності до саморозвит�

ку, самовдосконалення, неперервної освіти протягом життя. За та�

кої форми навчання відбувається формування творчого потенціалу,

дослідницьких навичок і відповідальності за результати власної

діяльності. 

Організовуючи СРС в умовах КМСОНП, варто звернути увагу

на такі, зокрема, аспекти:

• СРС потребує від викладача ґрунтовного пояснення щодо не�

обхідності виконання самостійних завдань. Студенти мають зро�

зуміти, що завдання особливо важливе і необхідне для виконання

навчального плану;

• СРС передбачає обов’язкову наявність детальних методичних

рекомендацій щодо виконання певного завдання. Для отримання

ефективних результатів роботи студентів викладач має в доступній

формі докладно описати, що і за чим має виконуватись, яким чи�

ном, як правильно оформити і як перевірити правильність вико�

нання;

• виконання творчого завдання в рамках самостійної роботи дає

можливість студенту самостійно підійти до його вирішення, а отже,

вимагає від нього вже певного рівня відповідальності за результат

виконаного;
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• самостійна робота спонукає до зворотнього зв’язку між викла�

дачем і студентом. Тим більше, що останній в умовах КМСОНП

поступово перетворюється на центральну фігуру педагогічного

процесу;

• самостійна робота вимагає системності й стимулювання про�

тягом всього семестру, що підвищує рівень якості знань студентів

і дає можливість викладачеві контролювати виконання поставле�

них завдань. 

Урахування цих аспектів системою вищої освіти України надасть

можливість підвищити рівень самостійності студентів, самоконтролю

та самореалізації, а також надати ваги самостійній роботі, яка має ста�

ти базовою формою навчання, згідно з Болонською системою освіти.

СРС є важливим засобом підвищення в майбутньому рівня про�

фесійної і творчої діяльності, формування відповідальності як за власні

результати, так і за результати підлеглих. Звичайно, збільшення обсягів

самостійної роботи вимагає модернізації навчального процесу, вдоско�

налення навчальних планів, розроблення та використання відповідно

нових форм і методів для поглибленого самостійного засвоєння ма�

теріалу. Це питання потребує системного і поступового вирішення, адже

самостійна робота студентів є важливою складовою в системі підготовки

конкурентоспроможних, висококваліфікованих і відповідальних

фахівців. 

Робота виконана в рамках проекту 

Державного фонду

фундаментальних досліджень

ПРОБЛЕМИ РЕОРГАНІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ВИЩОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Н. В. Добрянська, 
Київський університет ринкових відносин
02152, Київ, вул. Березняківська 26Б, 
тел. 553�66�07; E�mai: Natalya2008@ukr.net 

Формування єдиного освітнього, наукового і суспільно�еко�

номічного простору європейського регіону, що дістав назву Бо�

лонського процесу, вимагає суттєвої адаптації наявної системи ви�

щої освіти України до європейських стандартів, її реформування та

модернізацію. При цьому бажано не втратити визнані у світі здо�

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



бутки щодо фундаментальності національних освітніх програм,

вдало поєднати переваги діючої системи з організаційними

домінантами європейської вищої освіти.

Практично сьогодні повною мірою втілена в життя двоступенева

освіта у вищій школі — навчальні заклади випускають бакалаврів,

а для поглиблення рівня надбаних знань надають можливість кращим

студентам отримати освітньо�кваліфікаційний рівень «магістра». Але

статус носія «базової вищої освіти» в нашій державі не має сьогодні на�

лежного законодавчого підґрунтя. В минулому навчальному році вве�

дено в дію новий перелік напрямів, за яким здійснюється підготовка

бакалаврів у вищих навчальних закладах, але не підготовлено пе�

реліку кваліфікацій, адаптованого до європейських стандартів. Така

неузгодженість все ще не дає можливості зрозуміти абітурієнтам, чи

можна вважати освітньо�кваліфікаційний рівень бакалавра насп�

равді вищою освітою.

Якщо раніше вважалося, що основою освітянських послуг є нако�

пичення певної суми знань, то сьогодні ця основа полягає у вмінні ці

знання здобувати й перетворювати в практичні навички та вміння

приймати оптимальні рішення. Для такої парадигми освітніх послуг

безумовно потрібна відповідна мотивація і розуміння необхідності ви�

користання саме цієї ефективної системи трансляції знань, вмінь і на�

вичок. Але економічна та політична ситуація в Україні зовсім не сприяє

формуванню такої філософії розуміння освітніх послуг у соціуму, як це

вже відбулось у Європі. Для визрівання такого становлення до набут�

тя знань потрібен час і реальна інтеграція в економічній і політичній

площині.

Важливим моментом запровадження акумулюючої кредитної

системи ECTS є можливість враховувати всі досягнення студента,

а не тільки навчальне навантаження, наприклад, участь у наукових

дослідженнях, конференціях, семінарах, тощо. Визначення змісто�

вих модулів з кожної дисципліни, узгодження навчальних планів

дасть можливість створити умови вільного переміщення студентів із

одного університету в інший на теренах Європи.

Крім того, надзвичайно гострою залишається проблема контро�

лю якості підготовки фахівців. В екзаменаційних відомостях з’яви�

лася нова шкала оцінки знань, яка стає багатоцільовим інструмен�

том визнання освітнього здобутку студента (ECTS). Поки ще

людство не знайшло такого винаходу, який можна було б підключити

– 46 –

Секція І Наукові засади інклюзії людей
освітнє 



– 47 –

до студента з тим, щоб заміряти кількісну характеристику його рівня

знань. Тому ми користуємось нині фактично рейтингом тих, кого опи�

туємо, і навчаємось тієї системи виміру, яка вже стала уніфікованою

в Європі. Світовий досвід свідчить про ефективність використання

в системі контролю знань такої форми, як складання іспитів зовнішнім

екзаменаторам, впровадження незалежної експертизи у вигляді неза�

лежних агенцій, тощо.

Інтеграція української освіти в європейський простір вимагає

додавання до діючої системи контролю якості й інших видів пе�

ревірки знань, які можна назвати «експертними», тобто в такому

контексті потрібні агенції міжнародного спрямування для ре�

алізації не тільки формальних процедур виміру рівня надбаних

знань, а й також об’єктивного контролю реального особистого рей�

тингу фахівців.

Отже, запровадження інновацій в освітній діяльності — складне

і неоднозначне завдання, що практично потребує зміни освітньої

філософії: переходу від «парадигми викладання» до «парадигми нав�

чання». Основою розбудови такої концепції стає орієнтація на осо�

бистісний розвиток кожного студента, а це означає зміни не тільки

у формах і методах роботи, але й, насамперед, у свідомості та мис�

ленні як викладача, так і студента.

ІНКЛЮЗІЯ СТУДЕНТІВ З ФІЗИЧНИМИ 
ТА РОЗУМОВИМИ ВАДАМИ У ЗВИЧАЙНІ

ШВЕДСЬКІ ШКОЛИ

Б. Лінтон, Є. Ліндгрен4Хард
Освітній центр
Ханінг (Швеція)

На прикладі освітнього центру Haninge Adult Education Centre
автори демонструють дієвість моделі інтегрованого суспільства
у Швеції. Важливо щоб особи із вадами здоров’я навчалися у зви�
чайних школах. Зазначається, що за законом такий студент має
право на спеціальну підтримку (як напр., можливість складати
екзамени усно). Важливо щоб особи із вадами здоров’я навчали�
ся у звичайних школах. Дослідження вказують на те, що це пози�
тивно впливає на самовизначення студента у інтегрованому
суспільстві.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



STUDENTS WITH PHYSICAL AND MENTAL 
DISABILITIES ARE TO BE INCLUDED 

IN SWEDISH MAINSTREAM SCHOOLS

B. Linton, E. Lindgren4Hаrd
Haninge Adult Education Centre
Marinens vаg 30
SE 136 81 Haninge,
Е�mail:receptionen@centrumvux.haninge.se

In Sweden the goal of the society is to include everybody with disabil�

ities in mainstream schools. Students with physical handicaps are always

integrated in ordinary classes. Some researchers suggest that being

together with non�disabled peers might make the disabled student more

aware of his physical impairment, but there are also signs indicating that

there are psychological factors improving the disabled student’s self�

concept in an integrated environment.

According to Swedish law students with physical, mental or social

restrictions and students who have learning problems have the right to

have special support. For instance, dyslectics have the right to be supplied

with audiobooks, and if necessary they can do tests orally instead of in

written form. Blind students should have access to braille and for deaf stu�

dents an interpreter should be available when needed. All school buildings

should be easily accessible for students in wheel�chairs. In Sweden

integration in ordinary schools also includes students with mild mental

disabilities. The Swedish School Board is at the moment inspecting all

elementary and secondary schools to make sure that they are adjusted to

students with disabilities.

Teacher opinions about integration of physically disabled students are

mainly positive, but if the handicap is severe integration is considered

possible only if a rich supply of teaching material is available.

Haninge Adult Education Centre is offering various opportunities for

adults over the age of 20 to complete their education. We also welcome

disabled students. Our school building is adjusted to disabled students,

with automatic door openers, elevators and toilets, all easy to access for

students in wheelchairs.

Many of the students in our school come from war�zones and are

physically and mentally handicapped and need assistance of various types
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and not seldom do they have to be taken care of individually, which

requires specially trained teachers. Some immigrant students are illiterate

and need literacy teaching before they are allowed access to ordinary

courses.

Our school also welcomes students with mild mental disorders and

concentration difficulties, and they are included in ordinary classes.

Students with more severe mental disorders, however, go to a special

department for the mentally retarded, «Sаrvux».

The above�mentioned disorders are a growing problem and students

with dyslexia, anxiety disorder or attention�deficit/hyperactivity disor�

der require huge resources both regarding teaching staff and premises.

Students who are socially incompetent have the possibilty to choose

on�line courses, in which they carry on discussions with peers in virtu�

al conference rooms in order to learn gradually to socialize with others

so that they can eventually be streamed into ordinary classes.

ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМ ІНВАЛІДНОСТІ
ПРИ КОРТЛАНДСЬКОМУ КОЛЕДЖІ 

ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НЬЮ4ЙОРКА

Жанет М. Дункан, 
д�р філософії,
Інститут вивчення проблем інвалідності 
(Нью�Йорк, США)

Автор висвітлює діяльність Кортландського коледжу Держав�

ного університету Нью�Йорка. Серед великої кількості доступних

освітніх программ, чинних в коледжі, є низка програм, призначе�

них для навчання студентів із вадами здоров’я.

Із 2001 р. при коледжі працює Інститут вивчення проблем

інвалідності, мета діяльності якого — краще розуміти потреби лю�

дей із вадами здоров’я.

Здійснюється плідна співпраця з Відкритим міжнародним

університетом розвитку людини «Україна» у сфері студентського

обміну, педагогіки та наукових досліджень.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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SUNY CORTLAND INSTITUTE 
FOR DISABILITY STUDIES

Janet M. Duncan, 
Ph.D. Director, Institute for Disability Studies 
(New�York, USA)

The State University of New York, College at Cortland has a long his�

tory of providing a comprehensive liberal arts education to citizens of

New York State. Most of the students are enrolled in an Education certi�

fication program, with over fifty programs to choose from, spanning the

age ranges of birth�second grade, first �sixth grade, fifth�ninth grade, and

seventh�twelfth grade. The Education programs in total are the ninth

largest in the United States. Master's degree programs are also offered on

campus for teachers who are seeking a professional license to teach in a

subject area. Our Education programs are nationally recognized through

the National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). 

All students at SUNY Cortland are required to complete a series of

courses in a General Education program to satisfy a basic core knowl�

edge, skills and competencies for New York State. These courses cover

many different disciplines in the arts and sciences, and provide the core

of the liberal arts foundation. In the subsequent two years of a bachelor's

degree program, students further specialize in their chosen major and

concentration. For many, student teaching is the final step toward the

degree program in their final year. 

New York State is a large geographical area, providing opportunities

for student teaching in urban centers (i. e. New York City), suburban

areas (i.e. Long Island), and rural areas (i. e. most of the state.)

Additionally, students may student teach for one session (approximately

seven weeks) in London, UK, or in Queensland, Australia. We are most

interested in developing additional international learning opportunities

for our students.

For many years faculty at SUNY Cortland have held a deep commit�

ment to improving the lives of students with disabilities, both in public

school settings, and in the university. We have faculty engaged in research

with: families who have children with disabilities; adaptive physical edu�

cation in the community and schools; inclusive recreation opportunities in

New York State; paralympic sports; inclusive education in general education

classrooms; and, supporting college students with disabilities on campus.
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When we use the term «inclusive education», we are referring to an

educational practice where students with disabilities (all thirteen cate�

gories of disability as defined by the federal government) are taught in the

same classroom as able�bodied peers of the same age. Educators believe

this is crucial for all students to develop to awareness of those with dis�

abilities, and to understand students are all alike except for different

learning needs. Teachers are now taught to think about all students as

individuals, requiring the same curriculum, and having access to the same

opportunities.

SUNY Cortland uses an inclusive philosophy for teaching college stu�

dents as well, to better prepare them for future careers in our society. In

the U.S., individuals with disabilities are provided with equal access and

opportunity by federal law (The Americans with Disabilities Act) that

guarantees each person with a disability civil rights. This is important in

our society to guard against discrimination, and to ensure that all citizens

participate in society to the fullest extent possible. Previously persons

with a disability were not guaranteed basic human rights, and were subject

to discrimination or rejection in society. 

Since 2001 SUNY Cortland has provided an Institute for Disability

Studies, which is an interdisciplinary center focused on research related

to people with disabilities in an effort to better understand their needs.

Disability Studies, as an area of scholarship, examines the lives of people

from an individual's perspective, and is critical of traditional ways of

understanding disability from a medical or psychological model. Using

personal narratives, ethnographic research methods, and first�person

accounts of disability helps us appreciate the lives of individuals. Teachers

benefit from this critical perspective as well; we do not assume that our

students will be deficient or less capable.

The Institute for Disability Studies is engaged in several partnerships

with our local community in Cortland, with school districts, and with stu�

dents on campus. We connect with a wider audience through our e�jour�

nal Social Advocacy and Systems Change, edited by Dr. Judy Bentley.

The journal is a forum for scholars of all disciplines, students of all ages,

and invited commentary on a variety of topics. The journal is free and

open to all contributors.

An area of deep interest for many faculty and students is international

collaboration with partners, particularly the Open University of Human

Development, Ukraine, Kiev, which has welcomed students with disabil�

ities at the college level in a significant way. To further our partnership,
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several initiatives have been proposed including faculty and student

exchanges, common research questions, development of pedagogical

materials in translation, and sports activities for students. In time we can

explore a common curriculum for our students, and better appreciate our

respective approaches to education of students with disabilities.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАЖДАН4ИНВАЛИДОВ — 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС В СТРАНАХ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ — ИНТЕГРАЦИЯ

Я. Михалик,
Чехия, Университет имени Палацкого, 
педагогический факультет,
кафедра коррекционной педагогики, 
Zizkovo nam. 5, 771 40 Olomouc, Ceska republika
Е�mail: JanMichalik@upol.cz

Автор, специальный педаго�юрист, обращает внимание на риски
и возможности, оказывающие влияние на общественное положение
граждан с физическими ограничениями в так называемых транс�
формирующихся странах — странах Восточной Европы. Особое
внимание обращается на рефлексию встречаемых общественных
тем, мифов и оплошностей. Отдельная часть доклада информирует
о настоящем состоянии образовательных возможностей лиц�инва�
лидов в Чешской Республике, с учётом используемости в других
странах мира. Приведенные данные являются истоком правовых,
педагогических и философских взглядов.

ПРОГРАМИ СПРОЩЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ 
ДІТЕЙ4ІМІГРАНТІВ У ЧЕХІЇ

М. Хутурова, 
кафедра педагогіки, 
факультет спеціальної освіти, 
Palacky University, Olomouc, Чехія

Автор звертає увагу на проблеми дітей�імігрантів, які прожива�
ють у Чехії тимчасово або постійно. Кількість імігрантів та іно�
земців у Чехії побільшала з 1989 р.
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Багаторічний досвід роботи автора із дітьми, які мають психо�

соціальні та суспільно�культурні труднощі, спростовує думку про

те, іміграція має менший вплив на батьків, ніж на дітей. Процес

інтеграції для дітей є так само складним.

Викладачі роблять усе можливе для адаптації дітей�імігрантів. 

SPECIAL PROGRAMMES TO FACILITATE 
THE INTEGRATION OF IMMIGRANT CHILDREN 

IN THE CZECH REPUBLIC

M. Hutyrovа
Department of Special Education, 
Faculty of Education, Palacky University, Olomouc, Zizkovo nam 
5, 771 40 Olomouc, Czech Republic.
Е�mail: milahutyrova@seznam.cz

The focus of this report is on the problems of immigrant children who

have settled in the Czech Republic for an extended period of time or per�

manently. In addition, I have compiled information on best practices of

programmes that have been evaluated throughout the country that have

facilitated the successful adaptation and integration of this specific popula�

tion into Czech society. 

Immigration is currently a global issue that was not relevant for former

Czechoslovakia. Czechoslovakia was a country that people emigrated

from. On the other hand, for centuries, it has been inhabited by Czechs,

Germans and Jews. Since 1989, the Czech Republic has become a desti�

nation for many immigrants and foreigners. Since the Czech Republic

joined the European Union in 2004, the number of applicants for asylum

has decreased. The Czech asylum policy is relatively strict�only political�

ly�persecuted applicants are accepted. 

The experience of personnel working with foreigners in our country,

particularly in the area of social, legal and psychological counselling, has

shown that children exhibit fewer problems adapting than their parents. That

is the justification for the absence of special programmes supporting their

adaptation and integration in this country. Programmes that meet the

specific needs of these children simply do not exist, as is common abroad. 

Current research and ten years of personal experience working with chil�

dren who have psychosocial and social�cultural handicaps contradict the belief
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that children are not as affected by immigration as their parents. Contrary to

popular belief, the process of integration has been shown to be just as traumat�

ic for immigrant children. Integration of this population into society is quite

difficult and their needs have been overlooked in this country. They are

excluded from official school legislation, which only apply to citizens of the

European Union.

Linguistic and cultural barriers complicate the specific educational

needs of immigrant children. «Specialized» classes where special education

methods are used have been established for teaching Czech�as�a�second�

lang uage. Pupils who acquire a sufficient level of fluency are gradually

integrated into «normal» classes. 

In basic schools, where pupils from different ethnic, cultural, religious

and social backgrounds are educated, it is essential to create a positive

multicultural environment, in which cultural and religious differences are

respected and in which the representatives of various cultural, ethnic,

religious and other minorities are provided equal opportunities to succeed.

Teachers are attempting to facilitate the adaptation of immigrant children

to the best of their abilities. They are seeking new methods and creating their

own tools suitable for educating immigrant pupils in «normal» classes.

The purpose of compiling current best practices for integrating immi�

grant children into the classroom is for teachers to be able to replicate

what has been shown to work.

ВИВЧЕННЯ РЕАКЦІЇ СТУДЕНТІВ 
НА НОВІ ПІДХОДИ У ВИКЛАДАННІ

Філіп Вейшаар,
Університет Південного Ілінойсу, 
Едвардсвіль, США

Метод оцінювання «Складні питання» спонукує студентів ставити

анонімні запитання стосовно найскладніших моментів занять. Метою

викладача є використання цієї інформації для поліпшення процесу вик�

ладання матеріалу. Анонімність спонукає студентів до більш правдивих

відгуків. Вони дають змону переконатися, що заняття є корисними.

Особливо це стосується студентів, котрі мають вади здоров’я.
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REFLECTIONS ON STUDENT LEARNING 
BY A NEW PROFESSOR

Phillip M. Weishaar, Ph. D.

Southern Illinois University, Edwardsville, United States of America

Southern Illinois University Edwardsville is located in the Midwest

United States. It is a metropolitan university on a campus of approxi�

mately 2,660 acres with about 13,500 students. The university is young

and just celebrated its fiftieth anniversary in 2007. One important value

for the university is «excellence». This means that there is high quality

student learning and continuous improvement and innovation. Two long

term goals of the university include promoting «engaged students and

capable graduates» and «innovative high quality programs».

As a new professor I was anxious to assure that I was effective in

teaching students in my classes and, more importantly, that they were

learning. Because I wanted to be an effective university professor, I began

to investigate how to increase student learning and how to become an

effective professor. 

Since the 1980’s, public schools in the United States have been

engaged in reform as an effort to improve outcomes for all students. This

reform focused on what students should know and be able to do as a result

of their learning. Prior to the 1980’s, quality education was measured by

the types and amounts of resources placed into the school system. The

reform movement began to focus on the university in the early 2000’s. In

2006, the United Stated Department of Education wrote a report, titled,

«A Test of Leadership: Charting the Future of U.S. Higher Education. In

part, the report suggested that student learning and accountability should

be the focus in higher education.

Assessment of student learning becomes central to assuring that stu�

dents are learning in the classroom. Many university instructors uncon�

sciously engage is assessing what students are learning as a result of the

professor’s teaching. Some common assessment techniques include

observation of students and analysis of student written work. Effective

classroom assessment is aligned with student learning. Consideration of

assessment results should result in instructional changes to meet student

needs. There are many different assessment techniques used in the uni�
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versity classroom. I incorporated into my teaching one assessment tech�

nique, «Confusing Issues», which I used the technique to improve student

learning. 

To use this assessment in your university class, these steps should be

followed.

— At the end of the class period, ask students to list on a piece of

paper the issues in class that were confusing. Then ask them to list the

issues that were very clear. Make sure they know that you do not want

them to write their names on the paper.

— Ask students to hand the papers to you.

— After class, read the papers and make a list of the «most confusing

issues» and another list of the «clear issues».

— Review the lists and think about how your teaching affected the

issues, especially the «most confusing issues». Think about how you could

adjust or change your teaching or lecture to address these issues. 

— At the beginning of the next class, review the issues listed as most

confusing and most clear during the previous class. Address the confusing

issues by re�teaching the content and check to make sure the students

understand the concepts. 

— At the end of the class, again ask students to list on a piece of paper

the issues in class that were confusing and those issues that were clear. 

— Again, collect the papers, review them, think about changes in your

teaching to address these issues, and carry out the teaching change.

— Repeat these assessments for four weeks or until few confusing

issues are apparent and most issues are clear.

This assessment technique, «Confusing Issues», involves asking stu�

dents for anonymous feedback on the clearest and most confusing issues

presented during class. The objective is for the instructor to use this infor�

mation to improve teaching and instruction. By allowing anonymity, stu�

dents are more likely to give honest feedback. I have found the feedback

from the students very helpful in assuring that I am making myself clear

and assuring that students are benefiting from my classes, especially stu�

dents who have disabilities or mental health issues.
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СПЕЦИФІКА ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ 
В УНІВЕРСИТЕТІ «УКРАІНА»

Л. М. Пріснякова,
канд. психол. наук,
доцент, зав. кафедри психології,
О. М. Юраш, 
ст. викладач кафедри 
загально�технічних дисциплін 
Університет «Україна»

Основним вектором системи дистанційної освіти (ДО) в межах
Університету «Україна» є самовдосконалення спеціаліста шляхом
організації процесу самоосвіти.

Система ДО має, як мінімум, чотири відмінні ознаки:
— вона є частиною системи безперервної освіти;
— являє собою активізацію пізнавальної самостійності;
— є оптимізацією процесу розвитку самостійності суб’єкта нав�

чання;
— забеспечує всебічний розвиток — як у сфері професійної

освіти, так і в особистісному самовдосконаленні.
Якщо ж звести систему дистанційної освіти до особистісно�про�

фесійного самовдосконалення, то її можна віднести до трансфор�
мації особистісних параметрів:

— у самоосвіті;
— самовизначенні;
— саморозвитку;
— самоідентифікації;
— самоаналізу;
— самоконтролі і т. ін.
Специфікою ДО в умовах університету є врахування обмежених

можливостей суб’єктів освітнього простору (по зору, слуху, переміщен�
ню і т. ін.), тому це вимагає створення спеціальних програм з урахуван�
ням можливостей студентів до поетапного формування розумових дій
(поняття — судження — умовивід) через подання відео� та акустичної
інформації, через виконання індивідуальних і масових завдань.

Враховуючи висказане, в умовах університету під дистанційною
формою освіти ми розуміємо таку форму, яка використовує глобальні
комп’ютерні комунікації типу Інтернет і базується на індивідуальній
роботі студентів з чітко структурованим навчальним матеріалом й ак�
тивному спілкуванні з викладачами та іншими студентами.
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Система дистанційного навчання університету включає в себе

такі види забезпечення: методичне, програмне, технічне, інфор�

маційне, організаційне.

Основними завданнями, пов’язаними зі створенням системи

дистанційного навчання, є: 

— розроблення нормативно�правового забезпечення;

— створення системи інформаційно�аналітичного та маркетин�

гового забезпечення;

— розроблення теоретичних, науково�психологічних основ і конк�

ретних методик дистанційного навчання, 

— створення професійно�орієнтованих інформаційно�навчальних

середовищ, з доступом через комп’ютерні телекомунікації;

— розвиток системи електронних бібліотек;

— розроблення критеріїв, засобів і систем контролю якості дис�

танційного навчання;

— формування розвиненої матеріально�технічної бази;

— вдосконалення телекомунікаційної інфраструктури дис�

танційного навчання.

Процес навчання включає в себе самостійне вивчення навчальних

матеріалів і виконання контрольних завдань заданого курсу під

керівництвом тьютора (tutor — репетитор, керівник групи студентів).

Підсумковий контроль здійснюється в очній формі.

УМОВИ УСПІШНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

У НАВЧАЛЬНО4ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС

О. В. Тальнова,
Національний університет 
імені Тараса. Шевченка, кафедра педагогіки
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Ще десять років тому суспільству стало зрозуміло, що впровад�

ження інновацій у навчання є необхідною мірою для покращення

навчально�виховного процесу й отримання сучасного рівня освіти.

Початком активної комп’ютеризації навчання можна вважати вве�

дення обов’язкового предмета «Інформаційні технології» для стар�

шокласників наприкінці минулого століття.
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Розглянемо умови, що необхідні для успішного впровадження

інформаційних технологій у навчально�виховний процес. Отже, це:

1) напрацювання матеріальної бази забезпечення курсу; 

2) отримання кваліфікованих спеціалістів у цій галузі; 

3) напрацювання педагогічного матеріалу, створення підручників

і посібників.

Перелічені умови ускладнюються ще й тим, що неможливо

відірвати сучасні методи навчання від решти предметів, тобто не�

можливо обмежитися лише вивченням курсу «Інформаційні техно�

логії», адже сучасність вимагає активнішого застосування інфор�

маційних технологій освіти і в інших галузях. За останні роки досить

пристойно розроблені й успішно упроваджуються такі інтерактивні

курси з географії, біології, української та англійської мов, математи�

ки, хімії, астрономії та інших предметів загальноосвітньої школи. 

Тож, з якими складностями стикаються вчителі�предметними

під час упровадження інформаційних технологій при викладенні

свого предмета? Такими складностями є: недоступність до інтерак�

тивних технологій з свого предмета; особиста неспроможність про�

водити такі уроки; зміна ролі вчителя при викладанні матеріалу за

допомогою інформаційних технологій. Означені проблеми допо�

могла б вирішити програма підтримки вчителів, що викладають за су�

часними методиками навчання і поєднують традиційні та новітні тех�

нології навчання. 

Багато хто з учителів, що використовують інформаційні техно�

логії на своїх уроках, вже зіткнулися з проблемою, пов’язаною з тим,

що є (і досить численний) певний контингент учнів, які знаються на

використанні інформаційних технологій краще за вчителя. Це вно�

сить певну дисгармонію у відносини «вчитель�учень», адже вчитель

перестає бути «вищою інстанцією», виявляючи недостатній рівень

своїх знань перед учнями. Це досить серйозний психологічний мо�

мент, і він, на жаль, говорить не на користь інформаційних техно�

логій, тобто не всі вчителі здатні поступитися своїм авторитетом і ви�

казати слабкість, необізнаність у будь�чому, що стосується предмета

свого викладання. Так само, як і не всі вчителі можуть за стислий

термін опанувати комп’ютер на належному рівні.

Упровадження інформаційних технологій у навчально�вихов�

ний процес має відбуватись поступово. Традиційна форма навчан�

ня, вбираючи з нових методів навчання те, що її удосконалює, стає

більш ефективною. 
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Сформулюємо принципи впровадження інформаційних техно�

логій у навчально�виховний процес загальноосвітньої школи:

1. Розвиток матеріальної бази для забезпечення комп’ютерами

та методичною літературою навчальні заклади країни.

2. Навчання кваліфікованих спеціалістів вчителів�предметників

з акцентом на використання інформаційних технологій на уроках.

3. У процесі підвищення кваліфікації вчителів�предметників

більший акцент робити на вивчення інформаційних технологій за�

галом і на викладання свого предмета з застосуванням інфор�

маційних технологій зокрема.

4. Активно підтримувати концепцію співпраці вчителя та учня,

їхнє партнерство під час навчання. 

5. Підвищити роль учителя в управлінні процесом навчання, що

вимагає досить високої кваліфікації вчителя й обізнаності не лише

в своєму предметі, а й в інших галузях науки.

6. Обов’язково посилити самостійність і активність учнів у нав�

чанні. 

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ ЦЕНТРУ 
ПЛАНУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ КАР’ЄРИ 

УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА»

Г. В. Яркова, 
керівник ресурсного центру
К. О. Кольченко,
канд. техн. наук, ст. науковий співробітник
Університет «Україна»

Центр планування та розвитку кар’єри допомагає студентам і ви�

пускникам університету розвинути свої навички й уміння в пошу�

ках роботи, у проведенні співбесіди, надає консультації щодо пра�

вильного написання резюме, працевлаштовує випускників з

інвалідністю по спеціальності. 

Форми подання означеної інформації різноманітні, зокрема це:

• веб�сайт Центру розвитку кар’єри, що містить численні поси�

лання на адреси інших корисних сайтів;

• методичний посібник щодо працевлаштування випускників з

інвалідністю;

• буклети центру;
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• проведення тренингів та надання консультацій студентам і ви�

пускникам (типові теми — планування кар’єри, вибір спеціальнос�

тей, пошук роботи, складання резюме і супровід документів, про�

ходження співбесіди тощо);

• надання інформації про вакансії, в тому числі на постійну і тим�

часову роботу, стажування, практику під час навчання студентам та

випускникам.

На сайті Університету «Україна» створюється сторінка з доклад�

ною інформацією про розвиток кар’єри. Цей сайт пропонує студен�

там, які бажають розвити свою професійну кар’єру, необхідні для їх

просування й успіху ресурси. Сайт допоможе розвинути в собі навич�

ки, необхідні для побудови успішної кар’єри, навчитися свідомо

обирати цілі та знаходити можливості для їх здійснення. 

Розділами сайту є:

• Складання резюме (як правильно складати резюме, як уникну�

ти типових помилок);

• Співбесіда (підготовка, готовність до різних запитань, як пра�

вильно поводитись, як вдягнутись тощо);

• Ярмарка кар’єри (як вона проводиться);

• Планування кар’єри (із чого починати кар’єру);

• Пошук роботи (де і як шукати роботу).

На сьогодні Центр розвитку кар’єри співпрацює з провідними ро�

ботодавцями та кадровими агенціями, які надсилають запити на ре�

зюме молодих спеціалістів — випускників університету. Резюме мож�

на написати в Центрі, отримавши необхідну консультаційну допомо�

гу. У Центрі сформована база даних резюме студентів з інвалідністю,

яка поступово поповнюється.

Практична допомога у працевлаштуванні випускників з інвалід�

ністю грунтується на зв’язку з кадровими агенціями та з компаніями�

роботодавцями, від яких надходять запити щодо фахівців із даної

спеціальності.

Роботодавцям за необхідності надається інформація про особ�

ливості спілкування з кандидатом на посаду, про вимоги до облаш�

тування робочого місця інваліда, про необхідне для роботи облад�

нання та комп’ютерну техніку. 

Робота виконана в рамках проекту 

Державного фонду

фундаментальних досліджень
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СПЕЦКУРСИ ЯК ВАГОМИЙ ЧИННИК 
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

А. М. Сущенко,
Університет «Україна», 
кафедра видавничої справи та редагування
04071, Київ, вул. Хорива, 1 г; тел. (044) 425�29�38

Сучасний світ потребує людини, наділеної креативним мисленням,

почуттям свободи, демократично налаштованої, відповідальної, ком�

петентної у фаховій сфері, готової до самостійних рішень у нестанда�

ртних ситуаціях, здатної до набуття інформації, до розв’язання соціаль�

них проблем. Такі риси особистості сьогодні є головними для здобуття

якісної освіти, вони є умовою стійкого розвитку соціуму.

Звідси конкурентоспроможний випускник школи оцінюється

нині за такими критеріями: спрямованість на професію, інтерес

до неї, стійка мета оволодіння професією, прагнення до про�

фесійного зростання; компетентність із загальноосвітніх знань,

умінь, здатність до творчого вирішення завдань, рефлексії, само�

реалізації; сформованість соціальних і професійно значущих

якостей — комунікативної культури, організаторських здібностей,

підприємливості, здатності до розумного ризику.

Тож умови ринку вимагають підготовки молоді до професійної

діяльності як можливості ефективного використання людського по�

тенціалу. Орієнтуванню на спеціалізацію у професійному аспекті

сприяє профільне навчання, тобто навчальний процес у профільних

класах, який спрямований на інтенсифікацію соціально професійного

самовизначення старшокласників шляхом диференціації й індивіду�

алізації навчання на основі врахування їхніх нахилів та інтересів.

Зміст профільних предметів реалізується за рахунок державного

компонента навчального плану і є його інваріантною складовою.

Водночас всередині кожного визначеного типовим навчальним

планом профілю може здійснюватися внутрішньопрофільна

спеціалізація за рахунок варіативної складової змісту, тобто в ме�

жах шкільного компонента. Наприклад, у біолого�хімічному

профілі (профільні предмети — біологія і хімія) можуть виклада�

тися курси за вибором учнів, що спрямовані на певну

спеціалізацію, зокрема це такі курси, як «Хімія в медицині»,

«Хімія в сільському господарстві», «Інженерні біотехнології»,

«Побутова хімія» тощо. Тобто ці курси, які іноді називають
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«хімічним профілем», насправді є не профілем, а внутрішньоп�

рофільною спеціалізацією біолого�хімічного профілю, що орієнто�

вана на медичні професії. У цьому ж профілі може бути внутрішнь�

опрофільна спеціалізація, орієнтована, наприклад, на професії

сільського господарства. Тобто курси за вибором можуть бути

різними за тематикою, але сорієнтованими на формування компе�

тенцій із профільних предметів і відповідно до певної спеціалізації.
Курси за вибором поділяють на факультативи (facultative — нео�

бов’язковий) і спецкурси, або елективи (elektive — вибірковий),
тобто курси, тематику яких учень може вибирати, але після вибору
має обов’язково відвідувати. Таке варіювання змісту еквівалентне
його нелінійному структуруванню на основі трьох системних мо�
дулів: базового, основного профільного і розширеного.
Нелінійність структурування, як і багатоваріантність, упровад�
жується згідно з синергетичним підходом до освіти, який передба�
чає розроблення варіативних моделей навчального процесу.

Розширений модуль змісту покликаний забезпечувати саме
елективні курси, які в Україні прийнято називати спеціальними
курсами, або спецкурсами. Для комплексної і системної підготовки
учнів з профілю навчання має бути збережені послідовність і непе�
рервність спецкурсів від 10�го до 12�го класу.

Спецкурси належать до активних дидактичних засад розвитку
у старшокласників ключових уявлень про професію. Вони разом із
профільними предметами становлять особливу педагогічну систему,
мета якої інтегрувати всі компоненти профільного предмета при
вирішенні завдань профільного навчання.

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 
КАК ПРОБЛЕМА СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА

П. И. Терновский,
Кировоградский Університет «Украина», 
учебная лаборатория 
«Физическая реабилитация»
Кировоград, ул. Героев Сталинграда, д. 28, корпус 1, кв. 134;
тел: (097)534�96�48; Е�mail: Killer_of@meta.ua

Компьютер как техническое средство стало неотъемлемой

частью нашей жизни. Человек в виртуальном мире испытывает до�

вольно сильные чувства, переживает, страдает. Этот мир становится
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ему более близким и знакомым, чем настоящий, который начинает

порождать отчуждение и скуку. Возможность испытать острые

ощущения, физическая безопасность, обратимость времен — все

это очень заманчиво. Впрочем ощущение власти над миром является

иллюзорным, человек играющий не всегда замечает, как теряет конт�

роль над реальным временем: виртуальная бездна затягивает и уже не

отпускает. Как следствие — нарушение питания, сбой ритмов сна�бодр�

ствования, нарушение организации времени (опоздания на важные

встречи, сокращение времени общения с семьей) и, наконец, психичес�

кое и физическое истощение. Установлено, что работа с компьютером

может вызвать зависимость, в чем�то напоминающую алкогольную или

даже наркотическую. Впервые о компьютерной зависимости заговори�

ли американцы в конце 80�х гг. прошлого века. По их мнению, симпто�

мами ее являются навязчивое желание проверять свой почтовый ящик

в Интернете, постоянное ожидание очередного выхода в сеть, прист�

растие к работе (играм, программированию или другим видам деятель�

ности) и непреодолимая тяга к поиску информации в сети.

Особая опасность стать зависимым от Интернета подстерегает

тех, для кого компьютерные сети оказываются почти единствен�

ным средством общения с миром. Другим проявлением компью�

терной зависимости является патологическое стремление играть

в сетевые игры, привязанность к on�line�аукционам или электрон�

ным покупкам в Интернете. Специалисты в области интернет�за�

висимости особо выделяют увлечение общением on�line с друзьями

по сети. Это довольно опасно, поскольку может повлечь за собой

желание заменить реальную жизнь, семью, друзей виртуальной

жизнью, удовлетворяющей практически любые критерии.

Если человек лишается возможности пользоваться компьютером

и выходом в Интернет, у него возникает подавленное настроение, все

остальное в жизни теряет смысл. В запущенных случаях зависимый

перестает обращать внимание не только на окружающих, но и на се�

бя, на свой внешний вид, перестает выполнять элементарные гигие�

нические процедуры. Самостоятельные попытки избавиться от зави�

симости чаще всего приводят к развитию депрессивного состояния,

которое проходит, когда больной возвращается к привычному занятию.

Когда специалисты говорят о компьютерной или Интернет�зависимос�

ти, они имеют в виду, что люди предпочитают жизнь в компьютерных

играх и Интернете реальной жизни, проводя в виртуальной реальнос�

ти до 18 часов в день. Если речь идет об Интернет�зависимости, то ее
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определение звучит так: «Это навязчивое желание войти в Интернет,

находясь off�line, и неспособность выйти из интернета, будучи on�

line». По данным различных исследований, Интернет�зависимыми

сегодня являются около 10% пользователей во всем мире. Российс�

кие психиатры считают, что в нашей стране таковых 4—6%. 

Проблема реабилитации игровой зависимости, которая признана

серьезной угрозой психическому и физическому здоровью населения,

вызвала серьезное беспокойство и в мире. Отметив всю опасность иг�

ровой зависимости, как у детей, так и у взрослых, медики, психологи,

социологи и реабилитологи пришли к выводу, что к решению этой

проблемы нужно подходить комплексно, привлекая к работе все обще�

ственные институты. Необходимы серьезные изменения в законода�

тельной сфере, регулирующей распространение Интернета, производ�

ство и реализацию компьютерных игр, а также контроль за их испол�

нением. Работа с зависимыми людьми должна носить комплексный

характер.

КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 
ВИКЛАДАЧА ВНЗ ЯК ОСНОВА ЕФЕКТИВНОЇ

ВЗАЄМОДІЇ УЧАСНИКІВ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Т. В. Матвійчук,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університет «Україна», 
кафедра соціальної роботи 
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; 
тел. (80382) 70�45�56; Е�mail: nikolay98@yandex.ru

В умовах становлення та розвитку системи соціальної роботи за

період незалежності України роль професійної комунікативної

компетентності, що характеризує мовленнєву культуру і поведінку

викладача, а також сприяє утвердженню його професійної й етич�

ної позиції, дедалі зростає. Кожен має усвідомлювати, що ця про�

фесія увібрала в себе як загальнолюдські духовні цінності і норми

поведінки, так і професійні знання і норми взаємодії з різними ка�

тегоріями населення і в різних мікросередовищах [1]. 

Роль викладача ВНЗ як партнера у спілкуванні зі студентами

особливо зросла в останні роки. Саме тому важливим постає пи�

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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тання дослідження психологічних особливостей розвитку ко�

мунікативних здібностей викладача ВНЗ.
Розглядаючи здібності як одну з найважливіших підструктур

індивідуальності й особистості, дослідник Е. О. Голубєва вивчала їх
комплексно на трьох рівнях —психофізіологічному, психологічному
і соціально�психологічному. За результатами її дослідження,
провідними психологічними факторами у комунікативних здібнос�
тях є чутливість, чуйність, уміння оцінювати емоційний стан іншої
людини, комунікабельність, а фізіологічними — реактивність у виг�
ляді сполучення слабкості і лабільності нервової системи і доміну�
вання правопівкульних і першосигнальних функцій [2].

Є. М. Никирєєв дійшов висновку, що екстраверсія як основа
формування товариськості викладача, врівноваженість як не�
обхідна властивість для організації навчально�виховного процесу,
сила нервової системи як якість, що необхідна для ефективності
напруженої педагогічної діяльності, мають позитивне значення [3].
М. О. Аміновим же виявлено, що незважаючи на напруженість пе�
дагогічної праці нерідко зустрічаються викладачі зі слабкою нерво�
вою системою. Слабість зумовлює більшу чутливість викладача і дає
йому змогу краще відображати динаміку міжособистісних відносин
і своє місце в них. Одночасно, маючи більш лабільну нервову систе�
му, викладачі виявляють емоційну стійкість під час спілкування [4].

Позитивне сприйняття студентами навчального матеріалу визна�

чається, поза іншого, позицією викладача, яка особливо виразно прос�

тежується у процесі комунікативної взаємодії. Успішність процесу ко�

мунікації зумовлюється наявністю кількох умов. Так, Дж. Райнсом

виявлено дев’ять факторів, що впливають на імідж «гарного педагога»:

фактор співпереживання (дружелюбності) — егоцентричності (байду�

жості); фактор діловитості (системності) — безалаберності; фактор «ве�

дення занять, що стимулюють творчі можливості тих, хто навчаєть�

ся» — нудного, одноманітного ведення заняття; фактор доброзичливо�

го�недоброзичливого ставлення до вихованців; фактор прийняття�

неприйняття демократичного типу викладання; фактор доброзичливо�

го�недоброзичливого ставлення до адміністрації та іншого персоналу

освітнього закладу; фактор схильності до традиційного�ліберального

типу викладання; фактор емоційної стабільності — нестабільності;

фактор гарного словесного розуміння [5].

Отже, комунікативна компетентність викладача прямо залежить

від особистості самого педагога. Внутрішня установка йти назустріч

людям, любов і доброта, прагнення і здатність проникнути у світ
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переживань студента, залишаючись при цьому щирим у судженнях

і діях, у настрої і спілкуванні, є основою розвитку комунікативної

компетентності викладача ВНЗ. В основі комунікативної компете�

нтності лежить широка гама загальнолюдських цінностей, таких,

як гуманізм, добро, здатність до співпереживання тощо. 

Література

1. Комунікативна професійна компетентність як умова взаємодії

соціального працівника з клієнтом / За ред. А. Й. Капської. — К.:

ДЦССМ, 2003. — С. 3.

2. Голубева Э. А. Дифференциальный подход к способностям и склон�

ностям // Психологический журнал. — 1989. — № 4. — С. 75–86.

3. Никиреев Е.М. Направленность личности и методы ее исследова�

ния: Учеб. пособие. — М.:. МПСИ, 2004. — 192 с.

4. Аминов Н.А. Психофизиологические и психологические предпо�

сылки педагогических способностей // Вопросы психологи. — 1988. —

№ 5. — С. 71–77.

5. Ryans D.G. Some relationships between pupil behavior and certain teacher

characteristics // Journal of Educational Psychology. Vol.53. 1961. — P. 82–90.

ЗНАЧЕННЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ РОБОЧОГО ПРОЦЕ4
СУ ДЛЯ ЛЮДЕЙ ІЗ СЕНСОРНИМИ ВАДАМИ

О. О. Іваницька,
провідний фахівець, 
Науково�дослідна частина, Університет «Україна»,
04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. 428�74�12

Стрімкий попит в ринкових умовах на інформацію та інформаційні

послуги зумовив орієнтацію сучасної технології опрацювання інфор�

мації на застосування досить широкого спектра технічних засобів, на�

самперед комп’ютерної техніки і засобів комунікацій. На їх основі

створюються інформаційні системи і мережі різних конфігурацій не

тільки для накопичення, збереження, переопрацювання інформації,

а й для максимального наближення термінальних пристроїв до робочо�

го місця фахівця або керівника, який приймає управлінські рішення.

Основу сучасних інформаційних систем становлять такі технічні

досягнення:

— застосування засобів накопичення інформації: швидкодіючі

пристрої пам’яті, магнітні й оптичні диски;

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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— розвиток засобів зв’язку, що забезпечують пересилання

інформації практично в будь�яку точку земної кулі без суттєвих об�

межень у часі та відстані, широке охоплення населення засобами

зв’язку (радіомовлення, телебачення, комп’ютерні мережі, супут�

никовий зв’язок, телефонний зв’язок);

— можливість автоматизованого опрацювання інформації за до�

помогою комп’ютера за заданими алгоритмами (сортування, кла�

сифікація, подання в потрібній формі).

Місія інформаційної системи полягає в підготовці і наданні інфор�

мації, необхідної для забезпечення ефективного управління всіма ре�

сурсами підприємства чи організації, створення інформаційного

і технічного середовища для управління організацією.

Автоматизація робочого процесу є особливо важливою і не�

обхідною. Сучасне інформаційно�технологічне суспільство висуває

нові вимоги до фахівців, які повинні мати знання і вміння й во�

лодіти навичками роботи з інформаційними системами. 

Інформаційні технології мають виняткове значення для людей

з особливими потребами, зокрема з вадами зору та слуху, оскільки

такі інноваційні процеси з одного боку, полегшують, спрощують

і роблять більш доступними, робочі місця, а з іншого — надають

можливість таким людям реалізувати свої можливості й відчути себе

потрібними і необхідними в сучасному посткласичному суспільстві.

Створюючи умови для роботи людей із вадами зору, основний

акцент робиться на слуховому сприйнятті інформації. Зокрема

йдеться про такі аспекти: 

— недостатність або відсутність зору зумовлюють складність за�

пису інформації, у зв’язку з чим перевага віддається скануванню

літератури та документів із подальшим її озвученням, яку можливо

прослухати через навушники за допомогою спеціальної програми,

яка встановлена на комп’ютері;

— виникає надзвичайна потреба в користуванні сенсорними

поліекранами для збільшення зображень; 

— люди з вадами зору мають можливість встановлювати наст�

ройки комп’ютера під свої вимоги, змінюючи розмір шрифту і конт�

растність фону з тим, щоб їм було зручно працювати.

Для людей з інвалідністю по слуху важливим є надання послуг із

сурдоперекладу та сурдотехніки. Робоче місце для полегшення ро�

боти повинне складатися з таких адаптивних технічних засобів:
— персонального комп’ютера для сприйняття й опрацювання

інформації, представленої в електронному вигляді;
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— модему + Інтернет�зв’язку;
— CD/DVD�записуючого пристрою для збереження та зчиту�

вання інформації з електронних носіїв.
Сучасні інформаційні технології надають можливість людям з сен�

сорними вадами користуватися будь�якою інформацією практично
без обмежень і працювати за комп’ютером. Найбільш суттєвою пере�
вагою інформаційних технології є те, що інформація подається в аль�
тернативному форматі відповідно до нозологій людини.

З урахуванням перерахованих переваг комп’ютерних технологій
стає очевидними необхідність і важливість опанування сучасними
інформаційними технологіями для студентів із сенсорними вадами
під час навчання у ВНЗ, зокрема під час лекційних, практичних і ла�
бораторних занять.

Розвиток інформаційних технологій потребує виховання навичок
спілкування нового типу, тобто кожна людина має навчитися працю�
вати з технічними засобами, у тому числі з комп’ютером, використо�
вуючи їх як інструмент для здійснення своєї творчої діяльності. Для
цього потрібні знання й уміння роботи з мультимедійними пристро�
ями, додатками і програмами, сканером, вміння оцифровувати і стис�
кувати звуковий файл тощо. 

Робота виконана в рамках проекту 

Державного фонду

фундаментальних досліджень

ПРОБЛЕМИ БЕЗБАР’ЄРНОСТІ 
ТА РІВНОДОСТУПНОСТІ У НАВЧАННІ 

ТА РОБОТІ
В. Г. Мовчан, 
студент,
Університет «Україна», 
кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, 
група МЗЕД�61, тел. 409�24�15
С. В Карпенко,,
канд. екон. наук, професор

Боротьба інвалідів за свої права, рівні з правами здорових лю�
дей, має досить давню історію, особливо в європейських країнах.
Так, в Англії після Другої світової війни було прийнято низку зако�
нопроектів стосовно реабілітації інвалідів, які викликали протест

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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останніх. Англійським лордам запропонували лише на один день:
одному сісти у візок і прив’язати ноги, другому зав’язати очі, а треть�
ому надіти звукоізоляційні пов’язки на вуха. У результаті закони бу�
ло переглянуто, і вони успішно працюють і досі.

В Україні, як і на всьому пострадянському просторі утворюються

і з більшим чи меншим успіхом діють різноманітні спілки інвалідів.

Дечого їм удається досягти, хоча бюрократична система надзвичай�

но інерційна і чинить значний опір упровадженню в життя вже

прийнятих постанов.

Якщо людина прагне активно навчатись і працювати, незважаю�

чи на свій фізичний стан, а інші готові їй у цьому допомогти (ступінь

зрілості суспільства визначається його ставленням до найслабших

членів), то на сьогоднішній день науково�технічний прогрес надає

всі можливості для цього: розроблено візки спеціальної конструкції,

здатні долати сходи [http://www.dislife.ru/flow/theme/525/]; сходи

обладнанні підйомниками, світлофори та входи в метро — звукови�

ми сигналами; громадський транспорт обладнаний підйомниками;

розроблені нові слухові апарати; комп’ютерні мережі надають мож�

ливість дистанційного спілкування та обміну інформацією тощо.

Серед інвалідів, особливо молодих, багато таких, які прагнуть

дотримуватись активного способу життя. «Вони талановиті, ор�

ганізовані, дисципліновані. Про це свідчать приклади зі світової

історії — Франклін Рузвельт, Леся Українка, Людвіг Ван Бетховен і

багато інших. Більшість із цих людей мали прийнятні, а то й ком�

фортні умови для розвитку своїх здібностей в особі талановитих

батьків, гувернантів, хороших учителів. Нині в Україні таку мож�

ливість має щонайбільше 10% населення. Утім, завдяки технічному

прогресу сформувалось нова можливість — дистанційне навчання.

Ще 20 років тому вважалося, що людина отримує спеціальність

на все життя. У наш час технологічні досягнення й економічні пе�

ретворення настільки часто викликають глобальні зміни в умовах

праці, що практично кожна людина, якщо вона прагне жити, а не

«доживати», не може задовольнитися колись отриманими знання�

ми. Відтак, гостро постає питання про підвищення кваліфікації,

а то й опанування нового фаху. І в цьому сенсі дистанційні техно�

логії навчання можуть надавати кожній людині можливість знайти

своє місце в житті» [2].

Цілісна система дистанційного навчання і супроводу навчання

студентів з особливими потребами на пострадянському просторі
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вперше стала предметом наукового дослідження в Університеті

«Україна». Система супроводу навчання студентів з особливими

потребами розробляється, впроваджується і постійно вдоскона�

люється в університеті. [1; 3].
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АВТОНОМІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
СТУДЕНТА У ПРОЦЕСІ САМОСТІЙНОГО 

ОВОЛОДІННЯ ФРАНКОМОВНИМ ДІЛОВИМ 
ПИСЕМНИМ СПІЛКУВАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯМ

ДИСТАНЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Н. В. Майєр, 
доцент,
Університет «Україна», 
кафедра іноземної філології, Київ

Автономія навчальної діяльності студентів є одним із ключових
напрямів психології та методики викладання іноземних мов, що
досліджується вітчизняними і зарубіжними вченими (Н. Ф. Коряков�
цева, 2004; О. Б. Тарнопольський, 2004; P. Bimmel, 1998; L. Dam,
2002; L. Dickinson, 1987; H. Holec, 1979; W. Littlewood, 1997; D. Little,
1991; Е. Macaro, 1997).

Автономія навчальної діяльності в широкому розумінні означає
повну самостійність студента, коли викладач повністю виключається з
процесу навчання і студент сам вирішує питання щодо мети, засобів,
прийомів навчання, а також бере на себе повну відповідальність за ре�
зультати навчання. На нашу думку, в умовах вищого навчального зак�
ладу самостійна навчальна діяльність студентів певним чином має бу�
ти керована викладачем.

Ми підтримуємо позицію У. Літтлвуда [1], який наголошує на то�
му, що насамперед кожного студента потрібно навчити способів са�
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мостійного навчання і спілкування іноземною мовою і лише потому
пропонувати йому взяти на себе відповідальність за своє навчання. 

Питання рівня автономії навчальної діяльності студента є й досі
спірним для дослідників. У процесі самостійного оволодіння франко�
мовним діловим писемним спілкуванням ми визначаємо такий рівень
автономії навчальної діяльності студентів, за якого вони не обирати�
муть самостійно цілі, методи і прийоми навчання, а працюватимуть ав�
тономно, дистанційно, використовуючи підготовлений викладачем
навчальний матеріал згідно з навчальною програмою та запропонова�
ними ним прийомами і методами навчання, які сприятимуть активно�
му залученню студентів до самостійної навчальної діяльності.

Формування автономії навчальної діяльності має відбуватися пое�

тапно. На першому етапі автономія навчальної діяльності полягає у ви�

конанні того, що було заплановано викладачем. Другий етап передба�

чає не тільки виконання завдань, але й самоконтроль. На третьому

етапі студенту надається можливість самому планувати навчальну

діяльність. Четвертий етап — це прояв творчої ініціативи, са�

мостійності у постановці мети, виборі шляхів її досягнення, а також

прийняття на себе відповідальності за результати навчання. 

Автономія навчальної діяльності в самостійному оволодінні

франкомовним діловим писемним спілкуванням набуває особли�

вого значення, коли процес навчання організується з використан�

ням дистанційних технологій, — тобто коли студент оволодіває

навчальним матеріалом самостійно, на відстані, без безпосереднь�

ого втручання викладача у процес навчання, здійснюючи самоко�

нтроль. 

Вважаємо, що використання дистанційних технологій сприяє

підвищенню рівня автономії навчальної діяльності студентів, ефек�

тивності засвоєння ними навчального матеріалу, надає можливість

викладачу систематично й оперативно оновлювати навчальні ма�

теріали. Завдяки об’єктивним методам автоматизованого контролю

послаблюється роль суб’єктивного фактора. 

Важливим фактором вважаємо навчання використання нових

інформаційних технологій у професійній діяльності через активне

застосування тих самих технологій у процесі самостійної навчаль�

ної діяльності. 
Навчальна діяльність студентів у самостійному оволодінні

франкомовним діловим писемним спілкуванням організується у
такий спосіб, щоб вони самостійно виконували вмотивовані дії,
спрямовані на досягнення мети навчання, а також для ефективно�
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го здійснення франкомовного ділового писемного спілкування під
час вирішення майбутніх професійних завдань. Використання дис�
танційних технологій містить у собі великий мотиваційний по�
тенціал, гарантує конфіденційність і забезпечує психологічний
комфорт студента.
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СУПРОВІД НАВЧАННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ 
ПОТРЕБАМИ В ІНКЛЮЗИВНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

А. О. Мігалуш,
Національний технічний університет України 
«Київський політехнічний інститут», 
кафедра політології, соціології та соціальної роботи
03056, Київ, пр. Перемоги, 37, корпус 7; 
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У нинішніх умовах розвитку України гостро стоїть питання
участі всіх категорій населення, а насамперед найменш захищених,
у повноцінному житті суспільства, а також забезпечення рівних
прав і можливостей усіх без винятку людей. На велику увагу заслу�
говують люди з обмеженими можливостями, а особливо діти, оскіль�
ки, на жаль, вони й досі залишаються найбільш дискримінованою та
ізольованою частиною суспільства. Адже коли дитина проходить
постійні обстеження та лікування, навчається в інтернаті або вдома,
вона не спілкується зі «здоровими» однолітками та дорослими, а отже,
не відбуваються її соціальна адаптація і інтеграція. Чим старше вона
стає, тим складніше пристосувати її до життя у суспільстві. Саме то�
му вводити людей з особливими потребами в сучасний жорсткий світ
потрібно з дитинства. Найкращим шляхом для цього є навчання і ви�
ховання в інклюзивних закладах різних рівнів. 

Навчання у звичайних закладах освіти дітей з особливими потреба�
ми, з одного боку, допомагає їм адаптуватись до нормальних життєвих
ситуацій, інтегруватись у загальний соціум, відчути себе повноцінним
членом суспільства, повірити в себе та свої сили, позбутись почуття
ізольованості, відчуженості, що зрештою сприяє руйнуванню соціаль�
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них бар’єрів та сегрегації; з іншого боку, таке навчання вчить «здоро�
вих» дітей спілкуватись і працювати разом, формує в них почуття
відповідальності за товаришів, які потребують допомоги, емпатії,
співчуття, тобто сприяє вихованню толерантного ставлення до людей,
які тим чи іншимчином відрізняються від них. 

Але слід пам’ятати, що включення дітей з обмеженими можливостя�

ми у звичайні групи — складний і потребуючий систематичності процес,

який передбачає обережність у впровадженні та контролі, а також

серйозну і виважену підготовчу роботу. Адже один хибний крок може

завдати шкоди дитині. Доцільним є й здійснення супроводу навчання від

дитячого садочка до отримання професійно�технічної чи вищої освіти, а

найкраще — крізь усе життя. Супровід має розпочинатись із вступу дити�

ни до навчального закладу. 

Наразі є багато інформації про супровід навчання студентів з особ�

ливими потребами, але майже відсутня інформація про супровід у ди�

тячих садочках, школах. Адже і в дитячому садочку ми наражаємось на

проблеми — йдеться про наявність бар’єрів архітектурного середови�

ща, відсутність спеціалізованої матеріально�технічної бази та навчаль�

но�методичного забезпечення, непідготовленість вихователів і педа�

гогів для роботи з особливими дітьми, відсутність психологічної

підтримки дітей, їхніх батьків і навіть вчителів, вороже ставлення до

навчання дітей з особливими потребами з боку персоналу та батьків.

Усе зазначене є показником непідготовленості самого суспільства до

створення рівних умов життя для всіх категорій населення. 

У нашій країні, на жаль, усі проблеми з виховання та навчання дітей

з особливими потребами покладені на плечі батьків. Тих коштів, які на�

даються державою, ледь вистачає на ліки, на навчання майже нічого не

залишається. Тому створення спеціальних центрів навчального супро�

воду і підтримки дітей з особливими потребами, а також їхніх батьків

які б допомагали їм вирішити безліч проблем пов’язаних з освітою, є

сьогодні особлива актуальною. Такий центр має бути осередком інфор�

мації про освіту на всіх рівнях, забезпечувати технічний, педагогічний,

психологічний, медико�реабілітаційний, спортивний, соціальний суп�

ровід, сприяти подальший професійній адаптації людини. Центр суп�

роводу навчання впродовж усього життя дитини стежити за тим, щоб

кошти йшли на дитину, на задоволення її потреб. Тобто в центрі уваги

має бути лише дитина, а не державні амбіції й інтереси. Адже лиш у

співпраці держава і недержавні організації могли б здолати чимало пе�

решкод на шляху до створення рівних прав і можливостей для всіх

членів суспільства. 
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ІСТОРИКО4ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ 
РОЗВИТКУ ІНТЕГРАТИВНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Т. Є. Єжова,
Харківський обласний 
науково�методичний інститут 
безперервної освіти, секція методики виховання 
та розвитку особистості
61057, Харків, вул. Пушкінська, 24. тел. (057)731�27�86

Ідея інтегрованого навчання осіб з психофізичними особливостями

виникла більше тридцяти років тому в контексті антидискримінаційної

політики країн Західної Європи. Останнім часом вона все частіше при�

вертає увагу вітчизняних науковців, оскільки така форма навчання

сприятиме збагаченню соціального досвіду особливої дитини, віднов�

ленню порушених родинних і соціальних зв’язків (В. Засенко, А. Колу�

паєва, М. Малофеєв, Н. Шматко та ін.). Фактично ж інтегрована форма

професійної підготовки осіб з порушеннями слуху виникла в Україні

набагато раніше — у другій половині 20�х років ХХ ст., що засвідчу�

ють архівні документи і матеріали Українського і Всеросійського то�

вариств глухих.

Мета доповіді — аналіз здобутків та недоліків інтегрованого нав�

чання осіб з порушеннями слуху у вітчизняній системі професійної

освіти в історико�педагогічному аспекті.

Оскільки спеціальні навчальні заклади для глухих дітей і підліт�

ків, а також створені дещо пізніше навчально�виробничі

підприємства українського товариства глухих не могли повною

мірою виконувати соціально�економічні замовлення, призначен�

ням інтегрованої форми професійного навчання осіб з порушення�

ми слуху було сприяння реалізації права зазначеної категорії грома�

дян на самовизначення та саморозвиток; встановленню соціальної

стабільності країни; забезпеченню економічної стабільності Ук�

раїнського товариства глухих.

Право осіб з порушеннями слуху на здобуття професійної освіти

в закладах загального типу і подальше працевлаштування на дер�

жавні підприємства було закріплено у законодавчому порядку, та�

кож на державному рівні було затверджено переліки спеціальнос�
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тей, за якими доцільно готувати спеціалістів з числа глухих і визна�

чено роботи, протипоказані означеній категорії громадян (50–70�ті

роки ХХ ст.).

Наукові пошуки були спрямовані на дослідження впливу особ�

ливостей психофізичного розвитку осіб з порушеннями слуху на

засвоєння ними професійних знань і умінь та подальшій адаптації

на підприємствах різних профілів (В. Влодавець, В. Засенко, О. Го�

зова, Б. Орлов, В. Чулков, М. Шестакова та ін.). Результати

досліджень було використано при розробці спеціальних методик

теоретичного і виробничого навчання. Заслуговують на увагу чис�

лені роботи, присвячені методиці розвитку мовлення учнів в про�

цесі професійної підготовки (О. Гозова, М. Шестакова; 60–80�ті

роки ХХ ст.).

За роки незалежності в Україні визначено нові пріоритети роз�

витку освіти, розпочато реформування галузі та створення

відповідної правової основи. Одним з напрямів державної політики

стало пристосування навчального процесу до потреб і особливос�

тей учнів і студентів з інвалідністю, що закріплено в Законах Ук�

раїни «Про освіту», «Про професійно�технічну освіту», «Про вищу

освіту» та інших нормативно�правових актах. У наукових працях

обгрунтовується необхідність введення нової освітньої послуги — пси�

холого�медико�педагогічного супроводу осіб з порушеннями розвит�

ку в процесі навчання та визначається її зміст (І. Мамайчук, К. Коль�

ченко, Т. Комар, С. Лебедєва, Г. Нікуліна, О. Мартинова, О. Охримен�

ко, П. Таланчук, Л. Шипіцина та ін). Обов’язковість супроводу

інваліда в процесі навчання закріплюється Законом України «Про ре�

абілітацію інвалідів в Україні» (2005 р.). 

Корекційна робота з розвитку мовлення має бути невід’ємною

складовою супроводу осіб з порушеннями слуху на всіх етапах нав�

чання. Але результати наукових досліджень засвідчують, що в ба�

гатьох випадках у навчальному процесі ПТНЗ і ВНЗ важливий

принцип сурдопедагогіки — принцип зв’язку навчання основам на�

ук з розвитком мовлення не реалізується (І. Абрамов, О. Єреміна, Т.

Єжова, С. Литовченко та ін.). Отже, можна стверджувати, що зав�

дання професійної і соціальної реабілітації інвалідів за слухом в про�

цесі інтегрованого навчання поки ще виконується не повною

мірою.
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ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище

Прізвище,

ім’я ,

по батькові 

Єжова

Тетяна

Євгенівна

Назва організації

Харківський обласний науково�ме�

тодичний інститут 

безперервної освіти

Адреса організації 61057, Харків, 

вул. Пушкінська, 24

Посада

Старший викладач секції 

методики викладання 

та розвитку особистості

Контактні телефони 
(057) 372�24�01 (дом.)

(057) 731�27�86 (служб.)

E�mail Yezhov@iop.kiev.ua

Адреса для листування 
61177, Харків, вул. 61177, Харків,

вул.Старопрудна,8/48

Назва доповіді 

ІСТОРИКО�ПЕДАГОГІЧНИЙ 

АСПЕКТ РОЗВИТКУ ІНТЕГРА�

ТИВНОЇ ФОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ ОСІБ 

З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ

Необхідні технічні засоби Не потрібно

Дата приїзду 26.11.08

Дата від’їзду 27.11.08

Потреба у розташ. Не потрібно



ТЕОРЕТИКО4МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ 
НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
В КОНТЕКСТІ ВИМОГ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Т. П. Красіля, 
студент, група МЗЕД�81,
Університет «Україна», 
кафедра менеджменту 
зовнішньоекономічної діяльності, тел. 409�24�15 
С. В. Карпенко, 
канд. екон. наук професор

Розвиток України визначається у загальному контексті євро�

пейської інтеграції орієнтацією на фундаментальні цінності загаль�

носвітової культури: парламентаризм, права людини, права

національних меншин, лібералізацію, свободу пересування, свобо�

ду здобуття освіти будь�якого рівня та ін., що є невід’ємним атри�

бутом громадянського демократичного суспільства.

Інтеграційний процес полягає у впровадженні європейських

норм і стандартів в освіті, науці і техніці, поширенні власних куль�

турних і науково�технічних здобутків в ЄС. У кінцевому підсумку

такі кроки спрацьовуватимуть на підвищення в Україні європейської

культурної ідентичності та інтеграцію в загальноєвропейський інте�

лектуально�освітній та науково�технічний простір.

Здійснення цього завдання передбачає взаємне зняття будь�

яких принципових, на відміну від технічних, обмежень на контак�

ти й обміни, а також поширення інформації. Основними цілями

реформ в Україні є підвищення життєвого рівня населення, пере�

дусім завдяки переходу до ринкової економіки, забезпечення за�

хисту громадянських прав і розширення індивідуальних свобод

особистості. Ринок праці і соціальна політика є найважливішими

компонентами досягнення цих цілей, оскільки вони необхідні для

забезпечення продуктивності сучасної економіки.

У цьому контексті реформування вищої освіти і науки в Україні

передбачає:

• перехід до динамічної ступеневої системи підготовки фахівців,

що дасть змогу задовольнити можливості особистості у здобутті
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певного освітнього та кваліфікаційного рівня за бажаним напря�

мом відповідно до її здібностей, а також забезпечити її мобільність

на ринку праці;

• формування мережі вищих навчальних закладів, яка за форма�

ми, програмами, термінами навчання та джерелами фінансування

задовольняла б потреби кожної людини і держави загалом;

• підвищення освітнього і культурного рівня суспільства, ство�

рення умов для навчання впродовж усього життя;

• запровадження в системі вищої освіти і науки України передо�

вого досвіду розвинутих країн світу та її інтеграції в міжнародне на�

уково�освітнє співтовариство;

• пошук рівноваги між масовою фундаментальною та елітарною

освітою, з одного боку, та вузькою спеціалізацією і фаховою доско�

налістю — з іншого.

Мета і основні завдання

Головною метою Програми дій є вжиття заходів для входження

національної системи освіти і науки в європейський простір з ре�

алізацією таких вимог, критеріїв і стандартів:

• постійне навчання впродовж усього життя;

• мотивоване залучення студентів до навчання;

• сприяння привабливості та конкурентоспроможності євро�

пейського простору вищої освіти і науки для інших регіонів світу.

Для реалізації концептуальних засад Болонського процесу в Ук�

раїні потрібно:

• удосконалити двоступеневу структуру вищої освіти;

• прийняти прозорі та зрозумілі градації дипломів, ступенів і ква�

ліфікацій;

• використати єдину систему кредитних одиниць і додатка до

диплома;

• врахувати європейську практику організації акредитації та

контролю якості освіти;

• підтримувати та розвивати європейські стандарти якості;

• ліквідувати перепони для розширення мобільності студентів,

викладачів і дослідників;

• запровадити сучасні підходи інтеграції вищої освіти і науки

у справі підготовки магістрів та аспірантів;

• забезпечити подальший розвиток автономності та самовряду�

вання в системі вищої освіти та науки.

Очікувані результати та виконання заходів

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



Реалізація Програми дій надасть можливість:

• провести системну модернізацію системи освіти загалом;

• наблизити якість освіти до вимог стандартів, що напрацьовані

європейською спільнотою для впровадження до 2010 p.;

• запровадити в Україні загальноєвропейську систему наукових

ступенів;

• запровадити систему кредитів, сумісну з європейською кре�

дитно�трансферною системою навчання;

• сприяти мобільності громадян України, які здобувають освіту

або надають освітні послуги.

Організація виконання Програми дій покладається на департа�

менти вищої освіти, міжнародного співробітництва та європейської

інтеграції, кадрової роботи, науково�технологічного розвитку, інно�

ваційного розвитку, економіки та фінансування, Управління ліцензу�

вання, акредитації та нострифікації, Науково�методичний центр ви�

щої освіти, Центр міжнародної освіти 

Література

Україна і Болонський процес — шлях розвитку освіти і науки. — К.,

2005.

ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ПІДГОТОВКА 
ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З МОЛОДДЮ,

ЯКА МАЄ ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

І. С. Крамар, 
студентка ІІІ курсу факультету 
«Фізична реабілітація»
Кіровоградський інститут 
розвитку людини «Україна»
Кіровоград, провулок Красіна, 33; тел. (099)002�33�12
О. В. Зімненко,
науковий керівник

Зростання кількості людей з особливими потребами в більшості

країн світу, що пов’язано з ускладненням виробничих процесів,

збільшенням транспортних потоків, виникненням військових

конфліктів, погіршенням екологічної обстановки та з іншими при�

чинами, зумовили появу нових галузей людських знань, навчальних
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і наукових дисциплін, нових спеціальностей у системі вищої про�

фесійної освіти. Разом з тим означена проблема позначилась і на

контингенті абітурієнтів, які щорічно вступають у вищі навчальні

заклади. У наш час потрібні якісні зміни структури всієї мережі зак�

ладів для обслуговування молоді з аномаліями розвитку, які б давали

можливість поступово здійснювати соціальну реабілітацію.

Здійснення всіх напрямів соціальної реабілітації відбувається в ме�

жах індивідуальної програми реабілітації (ІФР), яка дає змогу врахо�

вувати фізичні і психофізіологічні особливості інваліда і пов’язаний

з ними реабілітаційний потенціал.

Індивідуальна програма реабілітації інваліда є обов’язковою для

виконання відповідними органами державної влади, органами

місцевого самоврядування, а також організаціями незалежно від

організаційно�правових норм і форм власності.

Основними принципами формування ІФР є: індивідуальність,

безперервність, послідовність, спадкоємність і комплексність.

Індивідуальність реабілітації означає необхідність врахування

конкретних умов виникнення, розвитку інвалідності, можливостей

реабілітації у конкретного індивідуума.

Безперервність передбачає організаційне і медичне забезпечен�

ня нерозривності процесу реалізації різних реабілітаційних заходів.

У противному разі можливе різке зниження їх ефективності.

Водночас необхідно дотримуватись послідовності у проведенні

реабілітації, яку визначають особливості перебігу захворювання

інваліда, можливості соціального середовища, що його оточує, та

організаційні аспекти реабілітаційного процесу.

При розгляді типових проектів й архітектурно�планувальних

рішень, стосовно спеціальних будівель і приміщень ВНЗ для мо�

лоді з особливими потребами з різними видами відхилень потрібно

дотримуватися певних типологічних або нормативних вимог

згідно з діючими будівельними нормами і правилами.

Особливу увагу слід приділяти комплексним рішенням, в яких би

ВНЗ матеріально й функціонально поєднувався з іншими закладами,

наприклад, з відкритим централізованим закладом соціального обслу�

говування та реабілітації. 

Виходячи з викладеного, потрібно й надалі вести активний по�

шук оптимальних варіантів архітектурно об’ємно� планувальних

ВНЗ для молоді, яка має функціональні обмеження. 

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА ЛЮДЕЙ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ БЕЛЬГИИ
А. В. Кравцова,
РВУЗ «Крымский гуманитарный университет», 
кафедра педагогики
98635, Ялта, ул. Севастопольская, 2 
E�mail: kravtsova.av@mail.ru

Не многие учебные заведения Украины, в том числе и вузы, осущес�
твляют профессиональную подготовку людей с ограниченными воз�
можностями. Становление отечественной системы профессиональ�
ной подготовки инвалидов невозможно без учёта международного
опыта в обучении таких людей. Исходя из этого, следует изучить опыт
обучения инвалидов других государств для построения эффективной
системы профессиональной подготовки инвалидов в Украине.

Рассмотрим деятельность учебных заведений Бельгии, обучаю�
щие людей с ограниченными возможностями.

Королевский университет. Школы Irsa. Созданы три школы Irsa:
для слабовидящих, для слабослышащих, для глухонемых. Школы
обучают 850 чел., обслуживающий персонал — 500 чел. В классах
обучается по десять человек. Для глухих создаются специальные
визуальные курсы. В школах также пребывают дети с полиинва�
лидностью, педагогически запущенные дети, дети с ДЦП. 

Для глухих организован процесс обучения на языке жестов, ко�
торый сопровождается специальной наглядностью. В школе рабо�
тает много психологов.

Также на базе школ осуществляется профессиональная подготовка,
люди обучаются рабочим специальностям (около 20 профессий). На
базе школы создана служба профессиональной реадаптации, которая
отслеживает спрос профессий на рынке труда. В процессе профессио�
нальной подготовки предоставляются бытовые услуги (интернат).

Кроме того, в школах сформированы службы, занимающиеся
обслуживанием инвалидов на дому (около 200 человек) и при боль�
ницах. Они называются службами интеграции.

Совместно с агентством Awiph и пятидесятью общественными орга�
низациями школы Irsa организуют обучение умственно отсталых людей
и людей с девиацией (две школы). В этих школах предоставляются два
типа услуг: проживание (3 здания по 15 чел. в каждом) и обучение. С та�
кими людьми постоянно находятся социальные работники, которые
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осуществляют различные виды сопровождения. Людей в первую оче�
редь обучают бытовым навыкам, элементарному общению и рабочей
профессии. Для работающих созданы специальные рабочие места, где
они работают по определённому графику (мы видели пекарский цех на
территории школы, который готовит продукцию на продажу).

Высшее образование людям с ограниченными возможностями

предоставляют лишь некоторые учебные заведения Бельгии. Одно

из них, — Высшая католическая школа (г.Намюр), где инвалиды

обучаются в группах здоровых студентов. Совместно со студента�

ми, педагогами, родителями и медиками составляется индивиду�

альный проект, который помогает получить высшее образование

инвалидам учетом их потребностей и возможностей. 

Задачей психологов было подготовить педагогов к тому, что в груп�

пах студентов будут обучаться студенты с ограничениями. В этой

связи, проводятся специальные семинары для педагогов. Педагоги,

соответственно, готовят группы здоровых студентов к таким обстоя�

тельствам. Также ведётся работа со студентами�инвалидами с целью

адекватного восприятия успехов и первых неудач в процессе обуче�

ния, общения с группой и т. д.

Педагоги совместно с инвалидом готовят (адаптируют) курсы дис�

циплин: составляется расписание, пакет лекций выдаётся заранее,

лекции адаптируют под возможности инвалида (укрупняется шрифт,

подачу материала осуществляют в виде схем и т. д.), продлеваются сро�

ки контроля, сдачи зачётов, экзаменов (например, выпускные экзаме�

ны могут принимать на полгода позже, чем у всей группы).

В школе работает педагоги и психологи, которые координируют

вопросы деятельности (обучения) инвалидов, учитывая их потреб�

ности, и согласовывают их с педагогами. Также для студентов при�

обретаются книги из библиотеки для слабовидящих (специальная

библиотека существует более 70 лет). Проекты поддерживаются на�

циональным агентством Awiph, которое координирует и курирует

деятельность всех организаций Бельгии в отношении людей с огра�

ниченными возможностями.

Выводы. Итак, организация профессиональной подготовки людей

с ограниченными возможностями в учебных заведениях Бельгии зак�

лючается в тесном взаимодействии всех участников образовательного

процесса, а также родителей существо. Это взаимодействие поддержи�

вается и контролируется специальным советом, созданным на базе

учебных заведений, который учитывает интересы и потребности лю�

дей для эффективного овладения ими будущей профессией. 
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ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ НАВЧАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОСТРОЗЬКОЇ АКАДЕМІЇ У XVI–XVII СТ.

В УКРАЇНІ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ СУЧАСНИХ
ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Ю. Ю. Каліберда, УДК 930. 1/2 (477) 
кафедра гуманітарних дисциплін ДФ, Університет «Україна». 
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кафедра гуманітарних дисциплін, директор ДФ Університет «Україна». 
49018, Дніпропетровськ, вул. Космонавтів 24/75, тел. (056) 728�23�85.
А. Л. Георгієва,
факультет дизайну, група У�09�08С5Д3. 
49000, Дніпропетровськ, вул. Крошки, буд. 163 А, к. 2, кв. 18. 
тел. (0562)34�19�74.

Бурхливий розвиток науково�технічного прогресу та передових
технологій у світі, створення ефективної ринкової моделі економіки,
побудова демократичного гуманного суспільства, яке орієнтується на
високі національні цінності, вимагають від сучасного українського
суспільства поглибленого дослідження проблем навчання та виховання
людей в інтегрованому середовищі ХХІ століття. Перед українською
громадськістю, її освітою та наукою постало завдання пошуку та впро�
вадження у життя власної моделі навчального та виховного процесів,
кінцевою метою яких є формування в сучасній Україні висококваліфі�
кованої, високоінтелектуальної та конкурентоспроможної на світовому
ринку праці національної еліти. Вирішення цих проблем неможливе без
дослідження та відновлення кращих національних традицій вищої
школи, які існували в нашій країні протягом її історії. Серед таких
освітніх закладів почесне місце посідає Острозька академія – перший
навчальний заклад у Східній Європі (1576–1640рр.)  
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Мета статті полягає у висвітленні особливостей навчально�

виховної та наукової діяльності Острозької академії у ХVІ–ХVIІ

столітті в Україні. Завдання: історико�педагогічний аналіз змісту

освіти в Острозькій академії, рівня викладання, розкриття значення

Острозької академії в подальшому розвитку науки та освіти в Україні

щодо визначення шляхів реалізації її досвіду у процесі навчання та

виховання людей в сучасному інтегрованому середовищі.

У монографіях сучасних дослідників Острозька академія

іменується як колегіум, школа [4, с. 57], школа підвищеного типу [6,

с. 37]. Питання визначення Острозької академії, як вищого навчального

закладу, ускладнюється втратою історичних документів, підт�

верджуючих її статус вищої школи. В той же час сучасники засвідчують,

що для свого часу Острозька академія «стояла дуже високо». До того ж

школи, які були засновані К. Острозьким у Турові (1572), Володимирі�

Волинському (1577), Слуцьку (1580) та інших містах України не

називались академіями. Олена Апанович зазначає, що «Острозька

школа мала своєрідний триступінчатий характер. Вона об’єднувала

елементарну школу з середньою та началами вищоїi» [1, 5]. У свою

чергу, програма, рівень підготовки викладачів і учнів також свідчить

про належність цієї школи до типу вищих. Ознакою вищого на�

вчального закладу було й те, що в Острозі вдосконалювалися в науках

люди, що вже мали певний рівень освіти. За програмою навчання ака�

демія стояла нарівні з найкращими єзуїтськими колегіями. Вона вклю�

чала грецьку, латинську, церковнослов’янську мови, а також «сім вільних

наук», що поділялись на тривіум, який складався з граматики, риторики

та діалектики (мистецтва диспуту) та на квадривіум, куди входили

арифметика, геометрія, музика й астрономія [7, 92]. За це Академію час�

то називали «Тримовним ліцеєм», «Граматичною школою», «Греко�

слов’янською школою» або «Слов’яно�греко�латинською Академією». 

Одним із напрямків просвітницької діяльності Острозького

культурного осередку було книговидавництво. Завдяки діяльності Ост�

розької друкарні світ побачив «Буквар» (1578), «Новий Завіт з Псал�

тирем» (1580), «Хронологію» Андрія Римші та ін. Найвизначнішою по�

дією у релігійному та культурному житті України та всього православного

світу став вихід «Біблії» (1581). Саме поява цієї основоположної для

християнського світу книги, написаної церковнослов’янською мовою,

стало вирішальним аргументом на користь більшості українців в їх

ідеологічному та релігійному протистоянні з католиками того періоду.
Із заснуванням 1624 р. єзуїтської колегії в Острозі Острозька академія

занепала і близько 1640 року перестала існувати. Проте досвід і традиції
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Острозької академії не були марними. Вони були розвинуті у братських
школах і послужили міцним підґрунтям для створення Київського
колегіуму, що став пізніше академією і відіграв вирішальну роль у ство�
рення національної системи освіти та науки у ХVІІ–ХVІIІ ст. в Україні.
У квітні 1994 року був утворений Острозький колегіум, який по праву став
прямим продовжувачем кращих традицій Острозької академії в неза�
лежній Україні. Указом Президента України від 30 жовтня 2000р. колегіуму
було надано статус національного університету із збереженням назви
«Острозька академія». Острозька академія і сьогодні по праву займає
провідне місце у підготовці та виховання сучасної української еліти.
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ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМ 
НАУКОВО4ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ 

СТУДЕНТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

В. В. Перова, 
перший проректор, Київський інститут 
соціальних та культурних зв’язків імені св. княгині Ольги

Зростання вимог до вищої професійної освіти потребує якісно
нового підходу до організації у вищих навчальних закладах науково�
дослідницької роботи. Успішне оволодіння знаннями та навичками
дослідження бакалаврами, спеціалістами та менеджерами сприяє
включенню їх у професійну діяльність та переведенню наукових
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знань у площину практичного використання. Науково�дослідниць�
ка робота розглядається як один із напрямків поряд з навчальною та
виховною роботою багатоступеневої підготовки фахівців. До нав�
чальних планів більшості навчальних закладів України включено такі
спеціальні навчальні дисципліни з основ науково�дослідницької роботи
студентів, як «Вступ до спеціальності», «Основи науково�дослідницької
роботи студентів», «Проведення конкретно�соціологічних досліджень»
тощо, метою яких є висвітлення теоретичних основ, методики, техно�
логій та організації науково�дослідницької роботи, розвиток раціональ�
но�творчого мислення студентів на кожному етапі їх професійного ста�
новлення під час навчання у вищому навчальному закладі. 

Основними завданнями створеної в Київському інституті
соціальних і культурних зв’язків імені св. княгині Ольги стрункої
системи науково�дослідницької роботи студентів у навчальний та
позанавчальний час слід вважати:

— формування у студентів інтересу до обраної професії;
— оволодіння студентами змістом та методами наукового

пізнання і наукового дослідження;
— розвиток у студентів творчого мислення та формування нави�

чок самостійної дослідницької роботи;

— сприяння розширенню теоретичного світогляду та наукової

ерудиції майбутнього фахівця, розроблення актуальних питань йо�

го майбутньої практичної дослідницької діяльності;

— сприяння підготовці майбутніх науково�педагогічних кадрів,

що відповідатимуть профілю нашого інституту.

У Київському інституті соціальних і культурних зв’язків імені св.

княгині Ольги науково�дослідницька робота студентів (НДРС)

здійснюється за такими напрямами:

1. Науково�дослідницька робота студентів як невід’ємний елемент

навчального та виховного процесу інституту, що входить до навчальних

і календарно�тематичних планів викладачів, робочих програм навчаль�

них курсів та дисциплін. Така робота є обов’язковою для всіх студентів.

На практиці використання форм науково�дослідницької роботи сту�

дентів можна зазначити підготовку рефератів, виконання лабораторних

та практичних завдань з елементами дослідження, написання курсових,

випускних кваліфікаційних та дипломних робіт з представленням у них

результатів проведеного студентом дослідження. Науково�

дослідницькі форми під час навчання передбачають участь студентів у

проведенні наукових семінарів, наукових конференцій за підсумками

вивчення навчальних курсів та дисциплін.
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2. Науково�дослідницька робота студентів поза навчальним про�
цесом передбачає участь їх у роботі наукових гуртків СНТТ (Студе�
нтського науково�творчого товариства), проблемних груп, творчих
секцій та лабораторій, наукових конкурсів, олімпіад.

Наслідком такої роботи є участь студентів у наукових конфе�
ренціях та звітах, наукових конкурсах, олімпіадах, турнірах, напи�
сання ними текстів наукових виступів — статей, тез, нарисів,
опублікування наукових праць студентів у збірниках, бюлетенях і т. д.

Головною умовою поліпшення організації науково�дослідниць�
кої роботи студентів у Київському інституті соціальних і культурних
зв’язків імені св. княгині Ольги можна вважати те, щоб науково�
дослідницька робота здійснювалася не шляхом окремих епізодич�
них заходів, а стала системою використання студентами теоретич�
них знань у практичній діяльності по проведенню різних видів
дослідження, збагаченням змісту всіх навчальних курсів та дис�
циплін новітніми досягненнями науки, впровадженням у навчаль�
ний процес нових пошукових інноваційних форм, які передбача�
ють самостійне включення студента у процес дослідження.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

М. Ф. Кіньколих,
канд. тех. наук, доцент,
Університет «Україна»
Київ, б�р. І.Лепсе, 34, кв. 24

Сучасний рівень підготовки фахівців висуває нові вимоги до інтен�
сифікації навчального процесу, формування в студентів таких якостей, як
самостійність, спроможність орієнтуватись та розв’язувати завдання за
нестандартних умов. Висновки педагогічної психології свідчать про те,
що навчання має максимальний ефект за умови, коли навчальний процес
організовано за певними принципами, а навчальний матеріал — як тео�
ретичний, так і практичний — тримає в постійному напруженні розумо�
ву діяльність студентів і є цікавим та корисним для них, тобто, своєю чер�
гою, виступає як засіб позитивної мотивації. Але у викладачів постає
низка запитань, пов’язаних з тим, як саме треба побудувати процес навчан�
ня фізики, щоб мати можливість одночасно розв’язувати такі завдання:

• викладання основ фізичної теорії на сучасному науковому, а вод�

ночас і доступному для розуміння всіма студентами рівні;
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• забезпечення однаково активної розумової роботи студентів із
різним рівнем підготовки, швидкістю перебігу розумових процесів
та іншими психофізіологічними особливостями;

• задоволення пізнавальних інтересів студентів, розвиток їхніх
здібностей і нахилів для подальшої повноцінної і творчої праці в об�
раній ними сфері діяльності;

• здійснення диференціації студентів за їхніми здібностями, а також
вимогами до знань, покладених в основу їхньої майбутньої професії.

Перелічені завдання накладають певний відбиток на специфіку
методів і прийомів, що застосовуються при викладанні фізики. Тому
використання у навчанні елементів дослідницько�пошукової роботи,
яка частково відображає реальну діяльність вченого, дає змогу ре�
алізувати цей принцип. Цьому сприяє проблемне навчання якому
приділяється останнім часом велика увага в нашому ВНЗі і, зокрема,
на кафедрі природничих наук та інформатики. Викладач фізики, яко�
му властиве системне мислення, завжди бачить множину структур
інноваційного процесу в методиці і навчання фізики, яка неперервно
розвивається як наукова дисципліна.

Одним із найважливіших завдань сучасної дидактичної інноватики
у сфері методики навчання фізики є класифікація нововведень, знання
якої вкрай потрібно сучасному викладачу передусім для того, щоб
об’єктивно розібратись у проблемах розвитку методичної думки, виявити
всебічну характеристику новини, яка освоюється, зрозуміти те загальне,
що об’єднує її з іншими, і те особливе, що відрізняє її від інших новин.

Зміни в суспільстві і в галузі освіти стали причиною цілої низки
принципових змін у науці про освіту.

Методика навчання фізики вступає в кібернетичний період роз�
витку і набуває, з одного боку, самостійності та незалежності, а з іншо�
го — інтегрується з дидактикою у відношенні «окреме — загальне».

У розвитку дидактичних галузей наукового знання домінує сис�
темний підхід до вивчення різних об?єктів і предметів педагогічної
діяльності, а також генералізації загальнодидактичних завдань.

У теорії й практиці методики навчання фізики як науки спостеріга�
ються переходи до електронно�комп’ютерних технологій навчання.

Це дає змогу максимально активізувати розумові процеси студентів,
створити атмосферу стійкого та постійного інтересу до предмета.

Взаємний вплив загальних положень і вимог «трьох китів» — фун�
даментальних основ психології, дидактики та методики навчання —
і визначає окреслені нами дидактичні та методичні принципи вивчен�
ня фізики. Такий підхід до вивчення курсу фізики значно підвищує
ефективність підготовки майбутніх фахівців.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ЗАСОБІВ
ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ 

РОБІТ З ФІЗИКИ

Т. Д. Бакума, УДК 548.73.187 + 549.73
канд. фіз.�мат. наук
Університет «Україна»,
Івано�Франківська філія

Процес навчання природничо�наукових дисциплін повинен

бути інтегрованим у єдиний освітній простір за широтою охоплен�

ня проблем і за методиками освоєння проблематики. При цьому

цикли дисциплін, а також освітні модулі повинні бути сплановані

таким чином, щоб здійснювалася можливість навчання студентів

денної і дистанційної форм, зокрема й людей з функціональними

обмеженнями. Регіональні освітні мережі інтегруються в єдиний

освітній простір, що взаємодіє із всесвітніми освітніми ресурсами.

Система освіти дає змогу здійснювати зв’язок у системі інтегрова�

ного навчання на всіх рівнях.

Тенденція розвитку інклюзивних підходів є актуальною на всіх

етапах навчання особистості. На сьогодні питання впровадження

і розвитку інклюзивної системи освоєння знань є основним завдан�

ням в освіті.

Як приклад розглянемо здійснення принципів інтеграції в системі

природничонаукових дисциплін, зокрема фізики.

При вивченні теоретичного матеріалу обов’язково потрібно зас�

тосувати мультимедійні засоби. Утім, повністю подавати матеріал

в електронному варіанті не слід, позаяк студенти сприймають його

тоді як природничий науково�пізнавальний фільм. Таке подання ма�

теріалу буде менш ефективним, ніж класичне викладання матеріалу

на дошці. Потрібно знаходити, як кажуть, «золоту середину» і в про�

цесі класичного викладу матеріалу підключати електронний варіант

викладу, кілька разів змінюючи їх у різній послідовності. При дис�

танційній формі навчання виникає необхідність подавати матеріал

повністю в електронному варіанті. Після викладу можна провести

дистанційну дискусію зі студентом щодо пояснення теоретичного

матеріалу, а також частково, у вигляді невеликого тестування з 5–10

питань, виявити рівень засвоєння матеріалу.
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Організувати навчальний процес потрібно таким чином, щоб
одну лабораторну роботу виконувало кілька студентів водночас. Це
потрібно для того, щоб студенти інтенсивно працювали на занят�
тях,а не були простими спостерігачами. Використовується дидак�
тична особливість комп’ютерного навчання — як на етапі вивчен�
ня дисципліни, так і при контролі одержаних знань.

Оцінювати таку роботу бажано за десятибальною шкалою, врахо�
вуючи всі види роботи: теоретичну підготовку, роботу з приладами,
навички комп’ютерної обробки результатів, у тому числі й
графічних, уміння аналізувати та робити висновки.

Після проведення такої лабораторної роботи можемо досягти
таких результатів:

1. Поглиблене засвоєння теоретичного матеріалу з розглядува�
ного фізичного явища.

2. Ознайомлення і відпрацювання навиків роботи з певними
приладами, матеріалами й установками.

3. Удосконалення роботи студентів на персональному
комп’ютері.

4. Розвиток пам’яті, логіки мислення студентів з особливими
потребами, активне підключення їх до життєдіяльності звичайних
студентів.

Викладачі фізико�технічних дисциплін ВНЗ здійснюють кон�
сультаційні й координаційні заняття зі студентом. При цьому врахо�
вується те, що фізичні дисципліни (загальні й спеціалізовані курси за
суміжними дисциплінами) базуються на знанні фізики в розширено�
му обсязі.

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ІНФОРМАТИКИ
СТУДЕНТАМИ З ВАДАМИ ЗОРУ

О. О. Добровіцька,
Хмельницький інститут 
соціальних технологій 
Університет «Україна», 
кафедра загальноосвітніх дисциплін
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; 
тел. (0382) 70�45�56; libad@mail.ru

Зір — велика цінність для людей будь�якого віку, та, на жаль, по�

над третину населення планети має вади зору. 

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



За даними ВООЗ, щороку кількість сліпих у світі зростає на 1–2

млн. осіб: кожних 5 секунд втрачає зір одна доросла людина, кожну

хвилину — одна дитина. Основними причинами сліпоти є катарак�

та, трахома, глаукома — це 70% усіх випадкiв. Решта 30% виника�

ють внаслiдок дефіциту вітаміну А, онхоцеркозу, травм тощо.

Дитяча сліпота і слабозорість посідає четверте місце серед ос�

новних причин інвалідизації дітей в Україні. Нині в державі прожи�

ває понад 10 тисяч сліпих і слабозорих дітей. 

Велика кількість таких дітей після закінчення школи прагне

навчатись у вищих навчальних закладах (ВНЗ) та здобувати якісну

освіту нарівні з іншими. Але і більшості ВНЗ України досі не ство�

рено належних умов для навчання та успішної інтеграції студентів

із вадами зору. 

Проблемним на сьогодні у більшості ВНЗ є набуття навичок ро�

боти на комп’ютері студентами з вадами зору, оскільки:

• не розроблені або недостатньо розроблені методичні вказівки

й рекомендації щодо навчання таких студентів;

• відсутні кваліфіковані викладачі чи недостатня їхня готовність

до роботи з такими студентами;

• висока вартість і дефіцит спеціальних програм і спеціального

обладнання (збільшувальні лупи, сканери для читання тексту то�

що), що унеможливлюють забезпечення ними кожного комп’юте�

ра чи комп’ютерного класу ВНЗ;

• навчання з комп’ютером полягає в індивідуальній роботі такої

системи, як викладач — студент з вадами зору — комп’ютерна

техніка, а лабораторне заняття академічної групи (підгрупі) вимагає

уваги до кожного студента;

• вивчення та застосування спеціалізованих комп’ютерних прог�

рам слабозорими студентами блокують подальше їхнє працевлаш�

тування, адже роботодавцю нерентабельно витрачати кошти на до�

даткові програми для «сліпого» фахівця.

У Хмельницькому інституті соціальних технологій Університету

«Україна» студентам із вадами зору пропонується вивчати основи

роботи на комп’ютері за допомогою комбінацій клавіш. Спочатку

студент достеменно «всліпу» вивчає клавіатуру, починаючи з ал�

фавітних клавіш. Далі поступово за допомогою спеціальних клавіш

і комбінацій студент може: вмикати/вимикати комп’ютер; зміню�

вати вигляд робочого столу; створювати папку, відкривати/закри�

вати її; створювати текстовий документ Word, набирати, редагува�
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ти, копіювати, вставляти та роздруковувати текст; переносити

текст з документа в документ, згортати/розгортати «вікна»; створю�

вати таблиці, колонки, списки, а також зберігати інформацію на

електронних носіях та відтворювати її. Слабозорі студенти, які

розрізняють текст і графіку на екрані монітора, можуть працювати

з вікнами в мережі Інтернет, збільшуючи їх вміст за допомогою

комбінацій клавіш.

Звичайно, перш ніж розпочати навчати студента з вадами зору

працювати на комп’ютері, слід визначити його можливості. Якщо

студент бачить символи на екрані, то для полегшення роботи мож�

на встановити екранну лупу, що входить до комплекту операційної

системи Windows і дає змогу збільшувати зображення на моніторі

до достатньо великих розмірів, розбиваючи при цьому екран на дві

частини, або при наборі текстової інформації безпосередньо в до�

кументі Word встановлювати для студента зручний розмір шрифту.

Якщо, наприклад, відвідати лекційні заняття, де навчаються такі

студенти, то можна побачити, що вони занотовують на диктофон ма�

теріал, який надалі зберігають на електронних носіях і прослухову�

ють, а на семінарських заняттях приймають активну участь у висту�

пах чи обговореннях. На лабораторних (зокрема на інформатиці) —

прагнуть працювати з технічними засобами. І це прагнення бути

нарівні з усіма і спонукає студента до вдосконалення навичок робо�

ти на комп’ютері та демонстрування власних можливостей для

інших студентів. 

СУЧАСНА СИСТЕМА ОСВІТИ: КОНФЛІКТ 
МІЖ ЗОВНІШНІМИ І ВНУТРІШНІМИ ЦІЛЯМИ

О. А. Більовський,
НТУУ «Київський політехнічний інститут», 
кафедра філософії
03056, Київ�56, просп. Перемоги, 37, корпус 7; 
тел: (044) 454�92�71; Е�mail: obelev@mail.ru

У наші дні як ніколи багато говорять про важливу роль, яку

відіграє освіта у житті сучасного суспільства й окремої людини.

Слід визнати, що ці розмови мають під собою певні об’єктивні

підстави. Беззаперечним фактом сучасності є перетворення науки

на безпосередню продуктивну силу суспільства. Якщо раніше

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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освіта (особливо вища) ще могла розглядатись як зовнішній, деко�

ративний елемент більш високого соціального статусу індивіда, то

сьогодні вона дедалі більше стає обов’язковою умовою реалізації

його виробничо�продуктивної функції.

Але, визнаючи важливу роль освіти в житті сучасного

суспільства, слід відокремлювати об’єктивні, історичні тенденції

розвитку суспільства (зокрема, його продуктивних сил) від конк�

ретно�історичних, обмежених форм реалізації цього розвитку. Су�

часна система освіти є не просто органічною частиною економічної

системи взагалі. Сучасна економіка є ринково�капіталістичною

економікою. І ця її конкретно�історична форма накладає свій

суттєвий відбиток на процеси, що відбуваються сьогодні в системі

вітчизняної освіти. 

Насамперед зовнішнє ринкове економічне середовище призво�

дить до того, що навчальні заклади (особливо в умовах недостатнь�

ого державного фінансування) змушені стати суб’єктами еко�

номічної діяльності, тобто змушені значною мірою підпорядкувати

свою науково�дослідну діяльність кон’юнктурним економічним

цілям. Такий «зв’язок із практикою» далеко не завжди йде їм на ко�

ристь. Зокрема, безпосереднім наслідком такого поєднання є тен�

денція витіснення фундаментальної наукової проблематики проб�

лематикою прикладною — з усіма негативними наслідками для

майбутнього розвитку. 

Суттєво змінюється і характер самого навчального процесу.

Зовнішнє ринкове середовище змушує освітню систему формувати

не просто високоосвічену та культурну людину, а певний історич�

ний тип людини, який був би адекватним саме ринковим реаліям, —

людину, яка була б успішним агентом сучасної ринкової економіки.

Така орієнтація, зокрема, веде до того, що поступово зменшується

обсяг годин викладання базових (особливо гуманітарних) дис�

циплін. Спочатку поруч із ними, а потім замість них впроваджують�

ся нові — модні, але, з наукової точки зору, сумнівні навчальні дис�

ципліни, через що всередині учбового процесу відбувається процес

його прагматизації й утилітарізації. Впроваджувана формальна сис�

тема оцінювання знань успішно закріплює цю небезпечну тен�

денцію. Внаслідок реалізації такої освітньої політики замість задек�

ларованого підвищення рівня освіти відбувається його фактичне

зниження — до відповідності тому рівневі, який вимагає ринково�

орієнтована економіка. 
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Вплив, який чинить зовнішнє ринкове середовище на освітню

систему, ставить останню в доволі складну ситуацію, оскільки вона

має свої власні внутрішні цілі, які не збігаються з цілями

зовнішніми, економічними. Головними внутрішніми цілями

освітньої системи є, по�перше, формування у суб’єкта навчання

науково�теоретичного способу мислення, а по�друге, формування

суб’єкта навчання як повноцінно розвиненої людської особистості.

Обидві цілі є такими, що виходять за межі сучасних економічних ре�

алій. Але лише їх реалізація і може забезпечити формування універ�

сального суб’єкту суспільного розвитку. Останній міг би за потреби

досить ефективно функціонувати і в межах нинішніх ринкових

відносин. Більше того, він змушений був би критично поставитись

до реальних суспільно�економічних та освітніх практик як історич�

но�обмежених, що створювало б одну з умов їх переходу на більш ви�

сокий рівень. 

На нашу думку, головною проблемою, що стоїть перед сучасною

філософією освіти, є проблема знаходження шляхів розв’язання

конфлікту між внутрішніми цілями системи освіти і зовнішніми

суспільно�економічними цілями, які визначають конкретно�істо�

ричні умови її функціонування. 

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ — МОЖЛИВІСТЬ 
ОТРИМАННЯ ОСВІТИ ДЛЯ КОЖНОГО

А. С. Ясенова,
Університет «Україна», 
кафедра соціальної роботи
Київ, пр�т Маяковського, 93г

Однією з характеристик розвинутої держави є соціальне благо�
получчя тих категорій населення, які потребують особливої уваги
та піклування. Безперечно, вагому частку з них становлять люди з
фізичними обмеженнями, інваліди. Як свідчить статистика
Міністерства охорони здоров’я, в Україні проживає понад 2,5 млн
інвалідів, 60% з них становлять інваліди за загальними захворюван�
нями, 15% — інваліди війни, 10% — інваліди з дитинства та діти�
інваліди до 16 років і 3% — інваліди чорнобильці. [2].

У 1994 р. Організацією Об’єднаних Націй були прийняті Стан�
дартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів.
Однією зі сфер їх упровадження є освіта.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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Здобуття освіти, зокрема вищої, є важливим етапом у житті кожної

людини. Способом самоствердження, самореалізації є вища освіта

для людей із особливими потребами. Одним із завдань, які стоять пе�

ред нашою державою на сучасному етапі щодо роботи з інвалідами,

є розроблення механізму реалізації їх права на вищу освіту. Механізм

її становить комплекс нормативно�правових і нормативно�методич�

них документів, які регулюють і забезпечують організацію навчально�

го процесу студентів з особливими потребами [1].

Зауважимо, що світовий досвід вищої освіти включає в себе як

очні, заочні, вечірні форми навчання, так і дистанційне навчання.

Саме дистанційне навчання (ДН) як складова ланка дистанційної

освіти може доповнити наявну систему освіти і залучити таку кате�

горію студентів, як студенти�інваліди. Під дистанційною освітою

(ДО) розуміємо метод, форму навчання, що веде до професійної

підготовки, здобуття вищої освіти та поєднує використання друко�

ваних матеріалів з іншими видами навчальних технологій і засобів

масової інформації, зокрема такими, як телебачення, радіо, супут�

никові трансляції, відеокасети, аудіовізуальна допомога, комп’юте�

ри тощо. ДО характеризується розвиненим інформаційно�

технічним середовищем, яке дає змогу здійснювати навчання на

будь�якій відстані від освітньої організації, гнучкістю навчання,

модульним принципом, новими формами контролю навчання, но�

вими функціями викладачів та високою економічною ефек�

тивністю. Існують такі варіанти форм ДН: навчання�учіння; нав�

чання�викладання; дистанційна освіта; теленавчання; навчання за

допомогою мережі; телематична освіта [3].

Наступні характеристики ДО є особливо важливими для сту�

дентів�інвалідів. Отже, це навчання за місцем проживання, гнуч�

кий графік навчального процесу, який може бути цілковито віль�

ним, контакти з викладачем, що здійснюються за допомогою теле�

комунікацій, передача студентам теоретичних матеріалів у вигляді

друкованих або електронних навчальних посібників, що дає змогу

повністю відмовитись від приїзду до навчального закладу. Для ефек�

тивної навчальної роботи студентів�дистанційників потрібні адекватні

вимогам світових освітніх стандартів комплекси дидактичного забез�

печення з усіх навчальних курсів з тієї чи іншої спеціальності, що вив�

чається. [3].

Отже, одним із шляхів вирішення питань здобуття вищої освіти

людьми з особливими потребами є використання ДН. Система дис�
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танційної освіти доповнює очні та заочні форми навчання, не вис�

тупаючи їх антагоністом. Вона якнайкраще інтегрується в ці систе�

ми, вдосконалюючи та розвиваючи їх, сприяє посиленню інтеграції

різноманітних освітніх структур та розвитку неперервної освіти

громадян [3].
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ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ ЕКОЛОГІВ

А. П. Паславська, Н. А. Ілюк,
Університет «Україна», 
факультет біомедичних технологій

У суспільстві знань саме знання відіграють вирішальну роль, а їх про�

дукування і масове поширення стають джерелом розвитку, який визна�

чений для світу і України як перехід до сталого розвитку. Із багатьох виз�

начень словосполучення «сталий розвиток» нагадаємо запропоноване

міжнародною комісією з навколишнього середовища та розвитку (1987

р.): «Сталий розвиток — процес змін, в якому експлуатація ресурсів,

напрямок інвестицій, орієнтація науково�технічного розвитку на інсти�

туційній зміни погоджені одне з одним і посилюють теперішній і май�

бутній потенціал для задоволення людських потреб і намірів».

Із цього визначення випливає, що людський ресурс, потенціал,

набуті знання, навички, мотивації, творчі здібності, які отримують�

ся людиною через формальну освіту і можуть бути нею примножені

та поширені, принципово позначаються на розвитку країни. Він

є одним із найважливіших параметрів, що характеризують стан

системи «суспільство�виробництво�середовище», бо кожен із ком�

понентів цієї системи потребує підготовлених до науково�практич�

ної діяльності фахівців.

Особливості сучасного розвитку суспільства — стрімкі зміни

парадигм — потребують постійної модернізації навчальних прог�

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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рам і, що ще складніше, їх узгодження впродовж навчального

циклу, апробації щодо сприйняття. Останнє надзвичайно важли�

во для людей з особливими потребами, навчання яких потребує

вельми виважених індивідуальних підходів, а також значно біль�

шого часу.

Сучасні вимоги щодо майже постійної зміни робочих і навчаль�

них програм — ще одне підтвердження думки вчених про те, що

освіта — це галузь діяльності людини, яка приречена до перманент�

ного кризового стану [1]. Сучасне освітнє середовище формують

інформаційні, технологічні, культурні досягнення, глобалізація

світової економіки, жорстка конкуренція і високі вимоги замовни�

ка. За таких умов зміст, наповнення спеціальностей під час навчан�

ня нерідко не встигають доганяти зміни в попиті замовника, а тому

доцільно віддавати перевагу формуванню принципів, методів,

підходів до виконання професійних обов’язків спеціаліста перед

його професійною спеціалізацією. 

Такий підхід видається нам найдоцільнішим при підготовці еко�

логів, які мусять глибоко опанувати принципи, методи і підходи, за�

гальні для процесів гармонізації системи «природа — виробництво —

суспільство» і водночас опосередковані, необхідні для вироблення і ви�

конання програм дій у кожному конкретному випадку, в певній підсис�

темі, або в будь�якому її елементі.

Із виходом України на шлях екологічно�чистих ресурсозберіга�

ючих виробництв [2;3], здавалося б, не може бути проблем із пра�

цевлаштуванням екологів. Проте конкретні завдання, виробничі,

адміністративні, громадські функції екологів не завжди, а точніше

переважно не відомі керівникам підприємств і організацій, які май�

же не обізнані з економічною доцільністю використання еко�

логічних знань.

Для поширення екологічних знань слід використати енергію мо�

лоді через організацію волонтерських міжуніверситетських загонів,

які можуть діяти під час виробничих практик студентів різних

спеціальностей (екологів, технологів, механіків, енергетиків, жур�

налістів, педагогів) на різних рівнях виробничо�господарської,

адміністративної, громадської діяльності. Звіти щодо цієї навчальної

і науково�практичної роботи, на наш погляд, принесуть користь на�

самперед кожному з волонтерів в процесі формування і особистості,

і фахівця у своїй галузі.
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АСПЕКТИ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ
ІЗ ФІЗИЧНИМИ ВАДАМИ ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ

О. А. Чиханцова, 
викладач,
Університет «Україна», 
кафедра іноземної філології

У вищих навчальних закладах навчаються сотні тисяч студентів,

з яких значний відсоток має певні вади в стані здоров’я постійного

чи тимчасового характеру, котрі пов’язані з недоліками фізичного

розвитку та зниженими функціональними можливостями ор�

ганізму.

Питанню адаптації студентів з фізичними вадами до умов нав�

чання у ВНЗ приділяється значна увага. Психологічна адаптація

студентів до навчального процесу у ВНЗ включає цілу низку ас�

пектів, за якими стоять різні зони труднощів, з якими доводиться

стикатися студентам на початковому етапі їх навчання. Можна

чітко виділити три головні аспекти адаптації першокурсника: 1) ди�

дактичний, пов’язаний із пристосуванням до нової дидактичної си�

туації, що відрізняється від шкільної формами та методами ор�

ганізації навчального процесу; 2) професійний, що передбачає

формування любові до обраної спеціальності, поступове набуття

професійних умінь і навичок; 3) соціально�психологічний, пов’яза�

ний із труднощами у засвоєнні нових соціальних норм, встанов�

ленні та підтриманні студентом певного соціального статусу в но�

вому колективі і т. ін.

Перехід від класно�урочної системи навчання до переважно самостій�

них занять нерідко відбувається досить непросто, а часто і з великими

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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ускладненнями, особливо для студентів із фізичними вадами. Не всі з

них долають ці труднощі та швидко перебудовують звичні форми нав�

чальної роботи. 

На процес адаптації впливають відповідні фактори, що є су�

купністю умов чи обставин, які й визначають рівень, темпи, а також

стійкість і результат адаптації. Знання й аналіз цих факторів є не�

одмінною умовою та передумовою керування адаптаційними про�

цесами. 

Оволодіння навичками навчання і початкове ознайомлення з про�

фесією — найважливіші чинники в процесі адаптації. Як правило,

студент намагається обрати таку професію, яка дасть йому змогу ча�

сом застосувати, реалізувати набуті знання, здібності, відповідатиме

його інтересам, психологічним особливостям.

До факторів професійної адаптації студентів до умов ВНЗ нале�

жать:

• позитивне ставлення студентів до обраної професії і бажання

працювати в певній галузі знань; прагнення поглибити знання про

особливості професії, стати фахівцем в обраній спеціальності;

• рівень підготовки абітурієнта до навчання у вищому навчально�

му закладі: відповідність обсягу і рівню знань, умінь і навичок

абітурієнтів вимогам освітнього процесу; потреба абітурієнта в нав�

чальній діяльності;

• усвідомлення необхідності засвоєння визначеного обсягу

знань для одержання професійної освіти;

• стійкий інтерес до предметів спеціального та загального циклу;

• потреба в самоосвіті;

• уміння застосовувати свої знання на практиці;

• задоволеність міжособистісними відносинами у студентській

групі та ін.

Але студент з фізичною вадою не просто менш розвинений, ніж

його нормальний ровесник, а інакше розвинений. Такий студент

характеризується специфічністю, своєрідністю власної психіки.

Тому психічний розвиток студентів з фізичними вадами

кваліфікується як компенсаторний, тобто такий, що здійснюється

у формі заміщення чи вирівнювання того чи іншого внутрішнього

процесу (мислення, сприймання тощо). На здатності психіки до

компенсації окремих функцій, використання обхідних шляхів,

створення нових механізмів, які забезпечують досягнення певних

цілей будується навчально�виховний процес. Однак його реальні
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освітні досягнення не завжди відповідають сучасним запитам. Сту�

денти з фізичними вадами, незважаючи на тривале у часі навчання,

часто залишаються недостатньо підготовленими до активного гро�

мадського життя, мають недостатню професійну підготовку.
Непересічну цінність становить така організаційна форма навчан�

ня як спільні колективи нормальних студентів і студентів із фізични�
ми вадами, добір груп і пропорцій інтелектуальних рівнів у них, що
сприятиме інтенсифікації компенсаторних процесів.

Література

1. Вища освіти України — Європейський вимір: стан, проблеми, перс�

пективи // Матеріали до підсумкової колегії МОН. — «Освіта України»,

№21–22, 19 березня 2008 р. — С. 19.

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ ОСОБИСТІСНО 
ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ ЯК ЗАСІБ 

ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Ю. І. Приходько,
Центр воєнно�стратегічних досліджень 
Національної академії оборони України
03049, Київ, пр�т Повітрофлотський, 28; тел. (044) 271�09�18

В умовах інформаційного суспільства, формування інтегровано�
го освітнього середовища в контексті вимог Болонського процесу
особливого значення набувають питання дослідження теоретико�
методологічних засад особистісно орієнтованої освіти. Спрямуван�
ня таких досліджень у напрямі підвищення ефективності навчання
та виховання людей з обмеженими функціональними можливостя�
ми, поліпшення якості їх підготовки є актуальною педагогічною
проблемою.

За визначенням фахівців ЮНЕСКО, технологія навчання — це
в загальному розумінні системний метод створення, застосування і
визначення всього процесу викладання й засвоєння знань з ураху�
ванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, що має своїм
головним завданням оптимізацію форм освіти. За такого визначен�
ня, педагогічна технологія поділяється на технологію проектування
педагогічного процесу і технологію його здійснення. 

Під технологією особистісно орієнтованого навчання будемо
розуміти системне, цілісне конструювання (проектування) процесу
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розвитку особистості, як замкненого циклу оволодіння норматив�
ною діяльністю і трансформації власного досвіду на основі
відповідної послідовності дидактичних цілей і науково організова�
ний, розгорнутий в часі спільний процес реалізації проекту викла�
дацьким складом та тими, хто навчається, на засадах пріоритету
особистості, як суб’єкта пізнання та навчання, всебічного ор�
ганізаційно�методичного і матеріального забезпечення, контролю
й коригування дій.

Дослідження й обгрунтування технології особистісно орієнтованої

підготовки фахівців у вищій школі дадуть змогу визначитися з пріори�

тетами наскрізного цілеутворення на всіх етапах підготовки майбутніх

фахівців як головного фактора педагогічної системи ВНЗ; здійснити

системний, комплексний підхід до планування й організації процесу

навчання на основі освітніх стандартів, системи самонавчання, доби�

тися оптимальної узгодженості всіх складових цього процесу і як

наслідок — підвищити його ефективність; поліпшити управління нав�

чальним процесом, самоуправління особистісним розвитком тих, хто

навчається, прогнозування, проектування та діагностику педагогічно�

го та самоосвітнього процесу; забезпечити цільову та практичну

єдність навчання, виховання, розвитку студентів, їхню підготовку до

майбутньої професійної діяльності; широко застосовувати сучасні

інформаційні системи на базі комп’ютерної, відео� та аудіотехніки,

різноманітні технічні засоби; підсилити мотивацію, самомотивацію

навчання, особистісну відповідальність студентів за результати нав�

чальної праці, стимулювати розвиток їхнього творчого мислення;

сформувати індивідуальний стиль навчальної діяльності, спілкування;

набути навичок творчого прийняття рішень у широкому спектрі про�

фесійних завдань і нетрадиційних ситуацій. 

До основоположних засад технології особистісно орієнтованого

навчання можна віднести такі, як проектування, конструювання, мо�

делювання педагогічного процесу; гуманоцентрична спрямованість

на загальнолюдські світові цінності; пріоритет індивідуальності, само�

бутності особистості як суб’єкта пізнання й навчання; оптимальне

поєднання соціального й індивідуального навчання й учіння; розви�

ток особистості студента як замкнутий процес оволодіння, самоово�

лодіння нормативною діяльністю та трансформації власного

суб’єктного досвіду; реалізація педагогічного процесу з урахуванням

можливостей студентів; адекватність навчально�матеріального за�

безпечення потребам ефективного навчання, самонавчання; педа�
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гогічне співробітництво учасників навчально�виховного процесу;

діагностичність розвитку студентів на всіх етапах навчання; ди�

намічне коригування педагогічної діяльності.

Розроблення проблеми технології особистісно орієнтованого нав�

чання та запровадження її у практику підготовки майбутніх фахівців

має сприяти підвищенню ефективності, поліпшення якості навчання,

учіння, виховання, підтримці та розвитку природних якостей і здібнос�

тей особистості, допомагати становленню її суб’єкності та творчої са�

модостатності.

АКСІОЛОГІЧНИЙ ВИМІР СУЧАСНИХ ІННОВАЦІЙ
В СИСТЕМІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Г. І. Калінічева,
Інститут підготовки кадрів 
державної служби зайнятості України
03038, Київ, вул. Нововокзальна, 17; 
тел. (044) 536�14�85; Е�mail: kaligali@ukr.net kaligali@rambler.ru 

Модернізаційні зрушення в освітній галузі за останнє деся�
тиріччя актуалізували необхідність з’ясування сутності та направ�
леності інноваційних заходів в системі національної вищої освіти
не тільки з огляду на їх ефективність і результативність, але й з ура�
хуванням гуманістичної спрямованості реформацій, що орієнто�
вані на формування засобами навчання духовної культури і мораль�
них цінностей майбутніх фахівців. 

В умовах меркантилізованого сьогодення, коли в суспільстві фор�
мується та запроваджується культ егоїзму та споживання і в якому
«людина економічна» з її прагматизмом підпорядковує йому інші
цінності, постає необхідність збереження духовних основ і унемож�
ливлення духовної руйнації суспільства. Єдиною сферою цілеспря�
мованої та системної підготовки людини до життя на основі набутих
знань, формування світогляду, ціннісних орієнтацій, навичок по�
ведінки та практичної діяльності, залучення до культури завжди була
освіта. Завдяки вищій освіті відбувається інтелектуальна, професійна
та комунікативна самореалізація особистості. Інтелект, набутий через
освіту, виступає як незаперечна цінність і як один із важелів духовності
у суспільстві знань. Осмислення й аналіз різноманітної інформації
сприяють рефлексуванню й самоідентифікації особистості, зас�
воєнню нею освітніх цінностей, формуванню світогляду.
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Національна система вищої освіти має сьогодні дуалістичний

характер. З одного боку, орієнтація на світові стандарти вимагає ра�

дикальних інновацій, спрямованих на підготовку особистості до

життя в динамічному світі та набуття нею професійних компетент�

ностей, які б дали їй змогу самореалізуватись у професійному сере�

довищі та бути конкурентоспроможною на ринку праці. З іншого

боку, завдання оновленої вищої освіти полягає в збереженні

національних культурних, педагогічних, гуманітарних надбань та

забезпеченні поступального суспільного розвитку. 

Названі чинники зумовлюють необхідність осмислення мети і змісту,

структури і напрямків інноваційного розвитку національної вищої

освіти, що унеможливлюють механічне запозичення іноземних освітніх

стратегій і практик, а передбачають застосування виважених критеріїв

відбору найкращого у світовому досвіді в поєднанні з національними

освітніми традиціями і гуманітарними цінностями. Такими критеріями

можуть бути два вихідні начала, що відкривають її ціннісний вимір і гу�

маністичну сутність. По�перше, це інтерес особистості з огляду на мож�

ливості освіти забезпечити всебічний розвиток здібностей людини,

відкрити їй власне покликання та можливість самореалізуватись у ньому

і вивести її інтереси за межі суто практичних потреб у великий світ духов�

них багатств людства. По�друге, це інтерес суспільства у сенсі творення

системи освіти, що здатна забезпечити його перспективний розвиток. 

Інноваційний поступ сучасної системи вищої освіти в Україні

зумовлює відродження споконвічних університетських наукових

шкіл й активізацію студентської науково�дослідної роботи, яка має

слугувати формуванню нової когорти майбутніх науковців. У цьому

контексті актуалізуються питання, пов’язані з методами опанування

знань, які мають забезпечити науковість пізнавального процесу. По�

перше, ці методи мають формувати культуру мислення, а по�друге —

забезпечувати предметність знання як його відповідність істині. 

У такий спосіб національна вища освіта, що ґрунтується на

інноваційній освітній парадигмі, яка спрямована на індивіду�

алізацію навчання та розвиток творчого потенціалу особистості,

зорієнтована на найбільш сутнісну аксіологічну ознаку сучасного

суспільства — людиноцентризм. Вища освіта України, що перебу�

ває на стадії оновлення, з її найкращими традиціями та сучасними

інноваціями здатна забезпечити системність і цілеспрямованість

формування гуманістичних цінностей, духовності і моралі в про�
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цесі підготовки висококваліфікованих фахівців задля забезпечення

поступального суспільного розвитку та прогресу.

РОБОТА З ПОТЕНЦІЙНИМ ЛЕКСИЧНИМ 
ФОНДОМ ЯК МЕТОДИЧНИЙ СУПРОВІД 

НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

А. К. Карпусь,
к. філ. н., 
Університет «Україна», кафедра теорії та практики перекладу 

У Стандартних правилах забезпечення рівних можливостей для

інвалідів визначено принцип рівності прав людей з інвалідністю,

який передбачає, що кожний індивідуум має рівні можливості для

участі в житті суспільства. Лю�ди з інвалідністю повинні одержувати

необхідну підтримку при набутті освіти. Отримання якісної освіти,

зокрема у вищих навчальних закладах, стає однією з умов їхньої інтег�

рації в суспільство.

У кожного студента з інвалідністю є певні особливості та

функціональні обмеження, що ускладнюють процес навчання в інтег�

рованому середовищі. Для забезпечення рівного доступу таких людей

до освіти необхідно впроваджувати у навчально�виховний процес

спеціальні методи.

В Україні та поза її межами широко відомі наукові дослідження

провідних українських учених у галузі загальної та спеціальної пе�

дагогіки та психології. Але науково�практичних розробок у галузі

вищої освіти людей з інвалідністю, особливо в інтегрованому сере�

довищі, ще недостатньо.

Студенти з особливими потребами мають певні проблеми, що

суттєво впливають на їхню пізнавальну активність, зокрема це про�

галини в знаннях, знижена працездатність, підвищена втомлю�

ваність, порушення концентрації уваги і т. ін. В інтегрованій групі

викладач не може уповільнювати темп, спрощувати чи скорочува�

ти обсяг навчального матеріалу. Він повинен шукати шляхи для

оптимальної організації навчального процесу, для розвитку розу�

мової діяльності та творчого потенціалу студентів.

Одним із способів такого розвитку може стати робота над

розпізнаванням та засвоєнням так званого потенційного лексичного

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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фонду, тобто слів, що мають певну схожість за формою та змістом

у рідній та іноземній мовах. 

Серед таких лексичних одиниць можна виділити лексику пов�

ної денотативної еквівалентності та лексику неповної денотатив�

ної еквівалентності. Вона позначає однакові денотати в межах

співвідносних лексико�семантичних варіантів. При цьому лексика

денотативної еквівалентності складається з одиниць, у семан�

тичній структурі яких в обох порівнюваних мовах спостерігаються

лише лексико�семантичні варіанти, які збігаються. Прикладом

може слугувати нім. Lampe — укр. лампа, де всі паралелі мають

значення «освітлювальний або нагрівальний прилад».

У лексиці неповної денотативної еквівалентності збігається ли�

ше частина лексико�семантичних варіантів. Так, українське слово

«квадрат» має значення «рівносторонній прямокутник» та «показ�

ник степеня, що дорівнює двом», а відповідне німецьке слово має

ще два значення.

При сприйнятті таких слів головну роль відіграють наявність чи

відсутність відмінностей в написанні чи вимові.

У процесі навчання необхідно звертати увагу студентів на таку

схожість, навіть якщо вона не дуже помітна на перший погляд. Така ро�

бота надзвичайно корисна, вона розширює словниковий запас, спону�

кає до уважного ставлення до моментів схожості лексичних одиниць.

Звичка до аналізу слів, з погляду їх акустичної, графічної та се�

мантичної схожості, сприяє розвитку логічного мислення, розви�

ває творчу розумову активність, допомагає інтенсифікувати зас�

воєння ряду слів та розширює словниковий запас.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФОРМИ РОБОТИ 
СННВП «БЮРО ПЕРЕКЛАДІВ»

Н. Я. Козліковська,
ст. викладач, 
кафедра теорії та практики перекладу, 
Університет «Україна», 
04071, Київ, вул.Хорива, 1г; тел. 569�59�66; nola79@gmail.com 

Сучасний ринок праці в Україні висуває до своїх кандидатів

дедалі жорсткіші вимоги. З метою підготовки конкурентноспро�

можних випускників на факультеті філології та масових ко�
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мунікацій Університету «Україна» було створено студентський нав�

чально�науково�виробничий підрозділ (СННВП) «Бюро перек�

ладів «FUTURE». 

Учасники Бюро, студенти кафедри теорії та практики перекладу,

мають можливість удосконалити свої знання з іноземної мови та

набути практичного досвіду роботи за спеціальністю. З допомогою

викладача�куратора студенти можуть обрати галузь, в якій вони працю�

ватимуть, перевірити свою готовність до професійної діяльності та роз�

ширити світогляд. Значну роль тут відіграє вміння викладача спрямува�

ти зусилля студентів у потрібному напрямку, проаналізувати виконану

роботу та делікатно вказати на виявлені недоліки, надати доречну по�

раду й не допустити розчарування або сумнівів у власних силах. 

Ми вважаємо доцільним залучати студентів до участі в Бюро,

починаючи з ІІІ курсу. На той час вони вже мають достатню теоре�

тичну базу, можуть оцінити свої здібності й обрати напрям перекла�

ду, до якого вони більш схильні.

Студенти, які хочуть займатися письмовими перекладами, мо�

жуть працювати з текстовою документацією Університету (українсь�

кою чи іноземною мовами), вести листування із закордонними коле�

гами, відслідковувати цікаві академічні Інтернет�ресурси тощо. 

Виконуючи письмові переклади, студенти вчаться оперативно

сприймати та перекладати великі одиниці друкованого тексту,

знайомляться зі стилістичними особливостями наукових,

технічних і публіцистичних текстів, розвивають навички застосу�

вання перекладацьких трансформацій, поповнюють свій словни�

ковий запас.

Важливим досвідом для учасників Бюро стала робота на Євро�

пейському Віртуальному Семінарі з проблем сталого розвитку. Сту�

денти�екологи, які брали в ньому участь, не володіли англійською

мовою і погано орієнтувалися в Інтернет� просторі, а тому дуже пот�

ребували допомоги в роботі над проектом. Студентам�перекладачам

довелося опановувати технології дистанційного навчання (на плат�

формі програмного продукту «Blackboard»), знайомитися зі

спеціальною термінологією та працювати у досить жорстких часо�

вих рамках, виконуючи різноманітні завдання керівника проекту та

спілкуючись на форумі з іншими учасниками. До того ж, вони муси�

ли самі знайти спільну мову зі своїми напарниками�екологами, об�

говорити графік роботи та інші моменти.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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Студенти, які обирають усний переклад, забезпечують супровід

іноземних гостей університету під час конференцій і «круглих столів»,

перекладають семінари та відкриті лекції, проводять екскурсії містом.

Завдяки такій практиці студенти розвивають навички сприйняття

тексту на слух, звикають до різних іноземних акцентів, вчаться виділя�

ти основні ідеї усного повідомлення, за необхідності виконувати не

дослівний, а стислий переклад, професійно поводитися перед ауди�

торією, виходити зі складних ситуацій.

Зокрема, група студентів IV курсу була залучена до перекладу

тренінгового курсу волонтера Корпусу Миру. Тренінг складався з шес�

ти презентацій, переклад кожної з яких (як усний, так і письмовий)

було доручено окремому студенту. Попередня версія перекладу пе�

реглядалась і обговорювалася всіма учасниками групи, після чого

викладач�куратор вносив відповідні правки. Виступи студентів та�

кож обговорювалися й коментувалися. Семінари записувалися на

відеоплівку для їх подальшого перегляду й аналізу. 

Результатами участі студентів у СННВП стали розвиток нави�

чок спілкування та поліпшенняякості предметних знань, підви�

щення рівня їхньої самостійності та вельми успішне працевлаш�

тування, формування творчого колективу студентів і викладачів.

Робота виконана в рамках проекту 

Державного фонду

фундаментальних досліджень

МУЛЬТИМЕДІЙНІ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ 
ДЛЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ

С. С. Забара,
д�р техн. наук, професор;
А. Г. Тимошенко,
канд. техн. наук, доцент;
О. М. Тимошенко,
канд. фіз.�мат. наук, доцент;
Т. М. Вішталь,
ст. викладач, Університет «Україна», факультет комп’ютерних технологій

Розглянуто можливості побудови невербальних мультимедійних
систем навчання для людей із вадами слуху. Факультет комп’ютер�
них технологій має відносно невеликий, але доволі успішний досвід
підготовки спеціалістів із напрямків комп’ютерної інженерії та
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комп’ютерних наук [1]. В Університеті «Україна» створено вербаль�
ну систему навчання — мультимедійний курс «Комп’ютерні мережі
та Інтернет», яка містить текстову канву лекційної частини разом із
малюнками різних зображень екрана комп’ютера при роботі у мережі
INTERMET та аудіосупровід, що імітує читання лекції. Система може
бути використана для самостійного вивчення курсу студентами із вада�
ми слуху, бо аудіосупровід дубльований текстовим матеріалом. Якщо
порівняти цей програмний продукт із системою дистанційного навчан�
ня [2], то слід зазначити, що ці системи мають різне призначення і не кон�
курують між собою, а доповнюють одна одну. Іншу навчальну систему
створено в Університеті «Україна» старшим викладачем Т. М. Вішталь.
Вона призначена для виконання лабораторних робіт із дисципліни «За�
хист інформації» та перевірки результатів їх виконання. Кожен студент
повинен виконати комплекс індивідуальних завдань. Залежно від ре�
зультатів виконаних дій програма оцінює роботу студента за чотирьох
бальною шкалою. Завдання викладача полягає у визначенні ідентич�
ності студента і консультації, якщо студент не взмозі знайти
відповідний матеріал. Система містить текстовий і відеоматеріал
і цілковито відповідає потребам студентів із вадами слуху. Система
експлуатується два роки і постійно вдосконалюється.
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НЕПЕРЕРВНІСТЬ ОСВІТИ І ВЗАЄМОДІЯ 
НАВЧАЛЬНИХ І ВИХОВНИХ ІНСТИТУЦІЙ 

У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ

О. В. Черненко, 
факультет економіки та менеджменту, МЗЕД81
С. В. Карпенко,
к. е. н., професор 

— людина змінюється під впливом часу, важливим фактором ць�

ого є неперервність шляху перетворення під впливом зовнішніх
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чинників починаючи з раннього дитинства і закінчуючи усвідомлен�

ня людиною повноти своєї особистості з усіма тими плюсами й міну�

сами які вона має, одночасно не втрачаючи здатності змінюватися ;
— формування особистості — процес само стабілізації — період

що може розтягтися не одне десятиліття, адже людина постійно вдос�
коналюється, змінюється з часом свідомість, погляди, переконання,
змінюється загалом не тільки внутрішній, а й зовнішній стан людини;

— дитинство — початковій період формування особистості. В цей
період формуються основи особистості, починає з’являтися відокремле�
не ставлення до подій, головною помилкою батьків у цей період є ство�
рення негативного середовища (постійні сварки, нецензурна лексика,
небажання батьків спілкуватися з дитиною), що призводить до пору�
шень психіки та створення хибних уявлень, котрі й накладають відбиток;

— розвиток власного «Я» продовжується в дошкільних навчаль�

них закладах де формується здатність входити в колектив, витриму�

вати перші перешкоди та знаходити вихід з ситуацій. Цей період —

необхідний ключ до майбутньої самостійності без якого дитині бу�

де важко почати розуміти свої дії;

— шкільне життя доповнює попередній «період» — тут особистість

проходить формування звичок та особливостей. Цей період передбачає

формування навичок відповідальності за свої слова, дії, відповідаль�

ності за свою пасивність, вмінь виконувати чітко поставлені завдання.

Водночас, під дією постійного стресу, постійних крити кувань та неро�

зуміння її оточуючими людина може зламатися, що виражається нес�

табільністю (комплекс меншовартості, постійні страхи, відлюдку�

ватість), яка призводить до «випадіння» людини з колії життя;

— у вищих навчальних закладах остаточно закінчується форму�

вання особистості — переходом її на вищий рівень розуміння, набу�

ванням закінчених якостей та стійкості до дій інших особистостей,

адже без цього людина легко стане маріонеткою в руках інших — тих

чия особистість сформована краще;

— важливу роль також відіграють громадські організації під впли�

вом яких в юдина може змінюватися сама, а й призводити до змін думок

інших людей. Такі організації дають змогу розвинутися іншій частині

особистості — почуттям прекрасного, любов’ю до ближніх і є логічним

продовженням розвитку одержаному в дошкільних закладах / школі. Ці

організації також можуть допомогти подолати деякі з вже існуючих

фобій та проблем, допомагаючи «залатати дірки» особистості; не слід

вважати, що всі люди розвиваються за одним спільним планом кожна

людина несе свій відбиток, і являє собою окремо створений мікросвіт
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здатний розвиватися, адаптуватися, але водночас залишатися ста�

лим. Будь які намагання змінити його ззовні буде приводити до по�

рушення усієї системи; узагальнюючи все вище зазначене слід

констатувати нерозривність розвитку особистості з дитинства до

зрілості.

Сьогодення потребує оновлення й удосконалення процесу форму�

вання морально�етичних орієнтацій молоді. Сучасні молоді чоловіки аж

ніяк не схожі на козаків, та й не тільки молоді — навіть деякі чоловіки у

зрілому віці зневажають мораль й етику. А жіноча половина не краща! Усі

забули наших славетних пращурів, які не одне тисячоліття захищали ук�

раїнський народ! А нині усім до всього байдуже, навіть Верховна Рада

України нічого не робить! Все в корупції, і замість того, аби вкласти

копійку в націю, воліють краще купити собі новенький «лексус»! А щодо

релігій, то замість того, аби йти до істини і дозволити кожній релігії

процвітати, вони щось незрозуміле розводять. Та навіть не потрібно да�

леко ходити, щоб побачити справжню поведінку молоді на якихось вис�

тавах. Люди вже до того деградували, що не поважают себе і не поводять�

ся як виховані гідні поваги люди. Всі забули про справжнє мистецтво! Не

поважають справжніх митців! Народ просто закопав свою історію. Так не

повинно бути потрібне оновлення, потрібно змалку привчати маленьке

дитя до поваги! Перш за все до поваги до себе, тому що якщо ти не пова�

жаєш себе тоді ти не поважаєш іншого,потрібно змалку в дитині вирос�

тити мету життя,у кожного є своя жага до життя! Але як каже нам

мудрість «не чекай поки світ зміниться для тебе, змінися сам для світу»

і тоді коли ти змінешся для світу (і якщо це зробить хоть декілька людей

то вже буде набагато краще. Отже,я веду до того що наше сьогодення

потребує справжнього лідера який поверне нам звання УКРАЇНЦІВ. 

ДИСТАНЦІЙНА ФОРМА НАВЧАННЯ 
ЯК МЕТОД ОТРИМАННЯ ОСВІТИ 

ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

О. І. Тропанець, УДК 376
студентка IV курсу, група МЗЕД, Університет «Україна»

Дистанційне навчання (ДН) — це метод, який може використо�

вуватись у межах як нової, дистанційної форми здобуття освіти, так

і традиційних форм — очної та заочної, а також при навчанні, що не
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має на меті одержання систематичної освіти. Однак при цьому ДН

дає можливість створити і нову форму здобуття освіти, а саме дис�

танційну освіту (ДО), для якої ДН, як метод, слугує основою.

У літературних джерелах зазначається, що ДО — це синтетична,

інтегральна, гуманістична форма освіти, яка базується на викорис�

танні широкого спектра традиційних і новітніх інформаційних тех�

нологій та їх технічних засобів, які залучаються для доставлення

навчального матеріалу, його самостійного вивчення, організації

діалогового обміну між викладачем і учнем, коли процес навчання

незалежить від їх розташування у просторі і в часі, а також від конк�

ретної освітньої установи.

Дистанційне навчання є основним методом отримання освіти

для людей з особливими потребами. 

Наведемо основні особливості дистанційної освіти:

Гнучкість. Студенти здебільшого не відвідують регулярних за�

нять у вигляді лекцій, семінарів. Кожен може навчатися стільки,

скільки йому особисто потрібно для засвоєння курсу, дисципліни

й отримання необхідних знань за обраною спеціальністю. 

Модульність. В основу програм ДН закладається модульний прин�

цип. Кожна окрема дисципліна чи низка дисциплін, що засвоєні уч�

нем, становлять цілісне уявлення про певну предметну галузь. Це дає

змогу з набору незалежних навчальних курсів сформувати навчаль�

ний план, що відповідатиме індивідуальним або груповим потребам.

Дальнодія. Відстань від місця знаходження учня до освітньої ус�

танови (за умови якісної роботи зв’язку) не є перешкодою для

ефективного освітнього процесу.

Паралельність. Навчання може здійснюватись паралельно з основ�

ною професійною діяльністю навіть, тобто «без відриву від виробництва».

Асинхронність. Мається на увазі той факт, що в процесі навчан�

ня той, хто навчається, і той, хто навчає, можуть реалізовувати тех�

нологію викладення і навчання незалежно у часі, тобто за зручним

для кожного розкладом і у зручному темпі.

Успішний розвиток СДО відбудеться тільки при дидактично

обґрунтованому використанні можливостей нових інформаційних

технологій. Якщо канонічна дидактична система містить у собі сім

елементів — це мета, зміст, вчителі, учні, методи, засоби, форми, то

система ДО їх має вже дванадцять, тобто це: мета; зміст; вчителі;

учні; методи навчання; засоби навчання; форми навчання; підсис�
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теми — навчально�наукова матеріальна, фінансово�економічна,

нормативно�правова, ідентифікаційно�контрольна, маркетингова.

Очевидно, для ефективної самостійної навчальної роботи в СДО

потрібне якісне, сертифіковане дидактичне забезпечення (ДЗ),

відповідне вимогам освітніх стандартів, а також створення підсисте�

ми моніторингу і сертифікації якості та ефективності дистанційно�

го навчального процесу, дистанційних програмних засобів, дидак�

тичних матеріалів.

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ІНШОМОВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

АВІАДИСПЕТЧЕРІВ З УРАХУВАННЯМ
СПІВВІДНОШЕННЯ РІДНОЇ ТА ІНОЗЕМНОЇ МОВ

Є. В. Кміта,
відділ дистанційного навчання 
Навчально�сертифікаційного центру організації УКРАЕРОРУХ
08300, Бориспіль, вул. Червоноармійська, 6, кв. 35
тел. (044)955�11�47;Е�mail: Soulwarrior1@yandex.ru

У психолого�педагогічній літературі компетентність розгля�

дається як категорія оцінки, що характеризує людину як суб’єкта

певного виду діяльності і забезпечує досягнення успіхів. При цьому

ми відмітили тенденцію до трансформації терміна «компетентність»

у «професійну компетентність». Наприклад, В. В. Ягупов вважає

професійну компетентність одним з основних компонентів педа�

гогічної культури, виокремлюючи в ній «глибокі професійні знання,

психолого�педагогічні навички та вміння, а також досконале во�

лодіння методикою викладання» [1, с. 165]. 

Зіставимо загальну комунікативну і професійно�мовну компе�

тентність.

Перший компонент професійно�мовної компетентності — во�

лодіння спеціальною термінологією в обсязі, необхідному й дос�

татньому для повного й точного опису об’єкта професії, містить

такі елементи загальної комунікативної компетентності [2]; як язи�

кову і соціокультурну компетентність.

Другий компонент — це знання того, яким чином поняття у своїх

основних ознаках і зв’язках знаходить вираження в особливій мовній

одиниці — терміні, і вміння, що випливає з цього знання, виходячи
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з терміна, зі складу й розташування терміноелементів у ньому, визнача�

ти основні ознаки й зв’язки відповідного наукового поняття; це во�

лодіння терміном як системою понять даної ґалузі знань, так і сис�

темою мови. Він (другий компонент) містить [2] такі елементи:

мовну компетентність, компенсаторну компетентність та навчаль�

но�пізнавальну компетентність.
Проблема формування професійної іншомовної компетентності

авіадиспетчерів з урахуванням співвідношення рідної та іноземної
мов лежить у площині радіообміну «повітря�земля» на міжнарод�
них повітряних трасах.

У лексико�термінологічній системі є термінологічне макрополе
«Радіообмін цивільної авіації» (РЦА), одиниці якого виконують
номінативну й комунікативну функції. Це усне спілкування, яке
ведеться при постійному перекладі фраз радіообміну англійською
мовою та навпаки авіадиспетчерами країн СНГ, для яких вона є
іноземною та не дуже відомою порівняно з рідною мовою (в нашій
державі — українською або російською).

Складність використання іноземної мови, яка не є рідною для
диспетчера�оператора і якою він володіє неповною мірою, зумов�
лена не тільки структурно�змістовними лінгвістичними нормами
конкретних мов. Істотний вплив справляють мовні стереотипи,
звички, кліше, зумовлені національно�культурною специфікою
мовного спілкування. Є ще й семантичний бар’єр: — не будучи са�
мими предметами, слова можуть означати — і часто�густо справді
означають — різні для мовця й слухача речі. Наприклад, жоден пілот
не зрозуміє неправильну вказівку Вежі «Clear the runway». Однак,
якби цю передачу почув водій снігоприбиральної машини, що прос�
луховує частоту, могла б бути виконана зовсім інша дія, ніж перед�
бачалося. (згідно зі стандартною фразеологією ICAO — «Vacate the
runway»), тобто йдеться про складову соціальної компетентності —
професійну компетентність [2].

Отже, мовне мислення в межах професійної діяльності не знає
різких національних відмінностей, воно здійснюється мовою термінів,
тобто деякою стійкою системою знаків, строго ізоморфною системою
використовуваних понять. Необхідна опора (в процесі формування
професійної іншомовної компетентності авіадиспетчерів з урахуван�
ням співвідношення рідної та іноземної мов) не тільки на списки по�
нять, явищ, дій, які потрібні операторові, але й на знання певних пси�
хологічних закономірностей, які теж можуть тим або іншим чином
справлять вплив на безпеку польотів. 
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ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНИЙ НАВЧАЛЬНО4
ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС — АКТУАЛЬНА 

ПРОБЛЕМА НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. М. Кисіль, 
доцент, 
Київський інститут соціальних 
та культурних зв’язків імені Св. княгині Ольги, 
кафедра культурології

Україна будує національну демократичну і правову державу. На

цьому шляху постала низка соціально�економічних і правничих

проблем, з якими, на жаль, молода країна йде у третє тисячоліття.

У наше життя приходять нові поняття і сподівання, які не всі мо�

жуть адекватно сприйняти й реалізувати. Це породжує зневіру, без�

духовність, схиляння перед чужим і наносним, втрату своїх істо�

ричних культурних і духовних цінностей.

Оскільки життя змінюється, робить свої виклики, наука величез�

ними кроками йде вперед, а молоде покоління вимагає вдосконале�

них методів навчання. У зв’язку з тим, що наука твориться щодня,

вдосконалюється система викладання. Оновлення змісту освіти,

впровадження нових пріоритетних напрямів, основних шляхів ре�

формування, нових підходів, виховних систем, форм і методів нав�

чання та виховання, та пошук шляхів і засобів їх реалізації — важли�

ва ланка в реформуванні освіти в Україні. 

Серед актуальних проблем, що їх висунуло сьогодення незалеж�

ної України, — це проблеми особистісно зорієнтованого навчання.

Особистісно зорієнтований навчально�виховний процес у Київсь�

кому інституті соціальних та культурних зв’язків імені св. княгині Оль�

ги будується у формі співпраці викладача зі студентами за типом «до�

рослий — дорослий». Тут наставник і студент потрапляють у рівноправ�

ну позицію: студент отримує можливість виявляти самостійність мис�

лення, незалежність, здатність до вибору.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
середовище



Навчання спрямоване на творчу особистість, яка завжди прагне до

чогось нового, може побачити проблему та визначити несподівану точ�

ку зору, відійти від стереотипів. Студент отримує можливість виявити

оригінальність, внутрішню розкутість, свободу, упевненість у собі, ши�

роту та глибину розуму, сміливість уяви. Завдяки творчості розкриваєть�

ся його потенціал, його духовний світ, несхожість на інших, а мистецт�

во сприяє вираженню почуттів, сприйняттю, думок, воно допомагає

піднестись на своїм особистим «Я» та зануритись у світ інших «Я», зли�

тися з ними, але й не загубити своє, збагатитись. 

Триває процес становлення оригінальних виховних систем, що

відповідають профілю навчального закладу, особливостям психічно�

го та морального розвитку студентів, їхнім духовним потребам.

Ось комплекс заходів, які дають змогу професорсько�викла�

дацькому складу кафедри культурології сконструювати оптималь�

ний варіант системи виховної роботи:

1) урахування результатів вивчення особистості студента при ор�

ганізації виховної діяльності;

2) комплексне проектування завдань виховання, психічного

розвитку студентів, їх конкретизації;

3) вибір оптимального змісту виховання;

4) комплексне використання індивідуальних і групових форм

і методів;

5) координація впливів на особистість;

6) організація самовиховання студентів, розвиток їх самодіяль�

ності й самоврядування;

7) організація діалогічного спілкування, що ґрунтується на

принципі довіри;

8) інформаційно�методичне забезпечення виховного процесу,

впровадження демократичних форм управління вихованням.

Особистісно зорієнтований підхід у навчально�виховному про�

цесі здійснюється найефективніше, оскільки: в кожному студентові

викладач бачить неповторну індивідуальність; педагог спирається

на емоційну сферу студента, розвиває її гуманістичні почуття; вик�

ладач вводить студентів у різноманітні педагогічні ситуації осо�

бистісного вибору, співпереживання гарантованого успіху, авансо�

ваної довіри, творчості тощо
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДАННЯ КУРСУ 
«ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» 

СТУДЕНТАМ ІНТЕГРОВАНИХ ГРУП 
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Ю. М. Бикова,
Університет «Україна», 
кафедра видавничої справи та редагування
Київ, вул. Озерна, 2, сш № 168; 
тел. 412�15�4; Е�mail: bykova_j@mail.ru

Пріоритетним напрямом державної політики щодо розвитку
освіти є її особистісна орієнтація, яка передбачає створення умов
для розвитку і творчої реалізації кожного громадянина України,
відображає світові тенденції гуманізації освіти, формує новий
підхід до процесу навчання. 

Це положення знаходить відображення й у викладанні окремих
дисциплін. Так, одним із принципів вивчення зарубіжної літерату�
ри, який ввела в методичну науку професор О. О. Ісаєва, є принцип
адаптації. Він потребує пристосування процесу вивчення за�
рубіжної літератури до особистості старшокласника, його вікових
та індивідуальних читацьких потреб та інтересів. Цей принцип є
слушним і для вищої школи. Спираючись на нього, можна стверд�
жувати, що при вивченні зарубіжної літератури в інтегрованому ко�
лективі вищого навчального закладу слід враховувати читацькі
інтереси й потреби студентів з обмеженими можливостями. Особі з
інвалідністю важливо знати, як поводились за певних життєвих си�
туацій люди, які мали фізичні обмеження, як вони досягали успіху.
Так, Саламанкська декларація 1994 року називає однією з таких
проблем відсутність рольових моделей для людей із фізичними ва�
дами. Тому при викладанні зарубіжної літератури в інтегрованих
групах особливу увагу слід приділяти вивченню художніх творів,
присвячених особам з особливостями психофізичного розвитку або
написаних такими людьми. 

На жаль, ці твори недостатньо представлені у чинних програмах

курсу. Водночас їх вивчення відповідає й інтересам студентів, які ти�

пово розвиваються й навчаються в одній групі зі студентами, що ма�

ють інвалідність. У них закономірно виникають питання: «Як стави�

тись до особи з обмеженнями? Як знайти спільну мову?» Зарубіжна

література має потужний пізнавальний і виховний потенціал щодо
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вирішення цих питань, тобто вона збагачує студентів знаннями про

внутрішній світ людей із фізичними вадами, містить приклади гу�

манного ставлення до них, змальовані найкращими майстрами ху�

дожнього слова.

Майже цілковита відсутність творів про осіб з особливостями

психофізичного розвитку в курсі історії зарубіжної літератури

інтегрованих груп формує у студентів недосконалу картину навко�

лишнього світу, в якому немає місця людині з інвалідністю. Цей факт

утруднює реалізацію одного із завдань курсу й освіти загалом — ви�

ховання толерантності, яка передбачає готовність прийняти інших

людей такими, які вони є, і взаємодіяти з ними на основі принци�

пу згоди.

Присутність у студентському колективі осіб з обмеженими мож�

ливостями позначається, безумовно, і на виборі методів навчання.

Вищий навчальний заклад інтегрованого типу або й просто інтег�

рована група має на меті, зокрема, підготувати студента з

інвалідністю до повноцінного самостійного життя в суспільстві. Це

можливо за умови високого рівня знань, активності студента під

час навчання, включення його в роботу колективу. Останні два

фактори зумовлюють використання таких методів, прийомів і видів

навчальної діяльності, які б забезпечували тісне спілкування сту�

дентів інтегрованої групи під час вивчення зарубіжної літератури.

Крім традиційних методів, доцільним є використання нових педа�

гогічних технологій, зокрема навчання у співпраці і застосування

методу проектів. Названі технології не тільки дають студентам змо�

гу працювати в малих групах по 5–6 осіб, але й розвивають

дослідницькі уміння та навички, необхідні для написання курсо�

вих, дипломних робіт. Сьогодні, на жаль, приділяється недостатня

увага до активізації діяльності студентів з обмеженнями і особливо

до включення їх у діяльність колективу, що негативно позначається

на рівні їхньої літературної освіти і робить інтеграцію умовною, а не

справжньою.

Отже, вивчення зарубіжної літератури в інтегрованому студе�

нтському колективі буде ефективним за умови врахування спе�

цифіки цього колективу, а саме: індивідуальних читацьких потреб

та інтересів осіб з обмеженими можливостями, а також методів,

прийомів і видів навчальної діяльності, що забезпечують тісне

спілкування між студентами. 
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ПРАКТИЧНА РОБОТА ЯК РЕЗЕРВ ПІДВИЩЕННЯ
ЕФЕКТИВНОСТІ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

В ІНТЕГРОВАНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ

М. Г. Марченко, 
ст. викладач,
Інститут права та суспільних відносин 
Університет «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету 
02225, Київ, вул. Маяковського, 21в; 
тел. 547�77�83; Е�mail: gp_profesor@ukr.net

1. «ВНЗ — це не місце, де навчають, а місце де навчаються і до�
помагають навчатися». Міністри вищої освіти 29 європейських
країн у червні 1999 р. підписали Болонську декларацію, яка сфор�
мувала нові перспективи розвитку загальноєвропейської системи
вищої освіти. Згідно з цим документом українська система вищої
освіти має органічно влитись у європейський освітянський простір.
Звичайно, передумовою успішної професійної діяльності є здобут�
тя якісної вищої освіти. При виборі професії важлива роль нале�
жить здібностям, характерологічним рисам і неповторним особли�
востям особистості. Як правило, людина обирає професію
відповідно до своїх уподобань. Як правило, в цей час молоді люди
прагнуть розібратися та визначитись у своїх потребах та інтересах,
врахувати свої здібності та можливості. Приблизно у віці до 25 років
молода людина визначається зі своїм майбутнім фахом та починає
опановувати його секрети.

2. Організація навчального процесу у ВНЗ визначається Законом
України «Про вищу освіту». Серед завдань ВНЗ головним є
поліпшення якості підготовки майбутніх фахівців. Отримати
всебічно підготовленого фахівця зацікавлені також і замовники та
ринок праці. У зв’язку з цим надзвичайну актуальність набуває по�
шук нових форм і методів взаємодії науки і практики, впровадження
не лише державного, а цілеспрямованого замовлення роботодавців
на підготовку спеціалістів певного напрямку. Підготовка правників
господарсько�правової спеціалізації передбачає глибоке засвоєння
положень навчальних дисциплін «Виконавче провадження» та
«Господарський процес», а саме засвоєння студентами теоретичних
положень організації та практики діяльності господарського суду,
органів виконавчого провадження, набуття відповідних теоретич�
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них знань, розвиток уміння та практичних навичок щодо тлумачен�
ня та правильного застосування норм господарсько�процесуального
законодавства і положень виконавчого провадження, складання
відповідних господарсько�процесуальних та виконавчих документів.

Для поліпшення засвоєння теоретичних знань та розвинення
практичних навичок із навчальних дисциплін «Господарський про�
цес» та «Виконавче провадження» науково�педагогічним складом
кафедри господарського права використовуються така практика:

1. Складання процесуальних документів (ухвал, постанов,
рішень тощо) за умовами завдань, що розв’язуються студентами на
практичних заняттях та в години самопідготовки.

2. Розгляд підготовленого тексту документів на семінарському
занятті із обговоренням можливих типових помилок, їх
відповідності положенням чинного законодавства.

3. Проведення рольових занять (суддя, виконавець, сторони то�
що), що надає можливість відпрацювати практично ту чи іншу про�
цесуальну дію або дію представників виконавчої служби із
відповідним складанням процесуальних документів.

4. Самостійне опрацювання новітніх теоретичних джерел із виз�
наченням проблем, що виникають в практичній діяльності судових
виконавців, і шляхів їх подолання в межах положень чинного зако�
нодавства та деяких інших.

Уміле поєднання різних форм навчання активізує самостійну
діяльність студентів, закріплює теоретичні знання, розвиває прак�
тичні навички та вміння, що сприяє поліпшенню якості підготовки
правників господарсько�правової спеціалізації.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИЧНОЇ ГЕН4
ДЕРОЛОГІЇ: ПЕРЕКЛАДОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

О. Є. Ланкевич, 
магістрант,
В. С. Максимчук, 
ст. викладач, 
Університет «Україна», кафедра перекладу 
Київ, вул. Хорива 1г, 
тел. (044) 400�28�34; Е�mail: leal19@yahoo.com

Дослідження гендерної проблематики у мовознавстві залишаєть�

ся одним із пріоритетних напрямків досліджень гендерологів різних
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країн світу. Їх науковий пошук має не лише на меті аналіз статусу

мови в суспільстві, але й являє собою спробу довести, що мова є як

продуктом діяльності певної спільноти, так і інструментом станов�

лення гендерної ідентичності особистості.

Гендерній проблематиці у мовознавстві присвячено велику

кількість праць західних дослідників (Л. Ірігарей, Д. Камерон,

Ю. Крістєва, Ж. Лакан, Р. Лакоф, М. Талбот, Д. Таннен та ін.) та

науковців країн СНД (О. Горошко, Т. Гундорова, А. Кириліна, І. Ха�

леєва та ін.). Проте гендерні дослідження у перекладознавстві май�

же відсутні на українських теренах, що ускладнює процес

дослідження гендерних аспектів перекладу.

Відтак об’єктом дослідження виступила система лінгвістичної

гендерології, відповідно предметом — особливості перекладу в кон�

тексті сучасної тендерної лінгвістики. Таким чином, метою

дослідження є розкриття й аналіз особливостей сучасної лінгвістич�

ної гендерології в перекладознавчому аспекті.

Переклад формується під впливом великої кількості факторів,

зокрема національних та історичних. У широкому розумінні він за�

лежить від національної культури рецептора, що, залежно від її

фемінної/маскулінної спрямованості, зазвичай є гендерно марко�

ваною. З іншого ж боку, кінцевий текст зазнає безпосереднього

впливу перекладача як гендерної особистості, яка не може не впли�

вати на особливості перекладу. Адже перекладач є представником

або жіночої, або чоловічої статі з властивим їй/йому арсеналом ген�

дерних характеристик, зумовлених суспільно та культурно. Гендер�

на ідентичність перекладача так чи інакше виявляється в її/його

індивідуальній стилістиці — виборі граматичних форм, лексичних

конструкціях, емоційній забарвленості мови тощо. Тому важливим

критерієм адекватності перекладу є гендерна об’єктивність створю�

ваного перекладачем дискурсу. Адже, крім особистісного гендеру,

перекладач аналізує і гендер автора оригінального тексту, що при�

водить до синтезу гендерних ідентичностей.

Гендерний вектор перекладу є складовою перекладознавчого

аналізу, що має на меті вивчення гендерних стереотипів у мові

оригіналу та їх відображення в перекладі; мовних засобів конструю�

вання гендерної ідентичності в оригіналі та перекладі; способів відтво�

рення гендерних конотацій оригіналу з урахуванням культурно�істо�

ричної специфіки; шляхів передачі образно�символічної системи, що
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описує жінку/чоловіка в культурі; проблеми перекладовідповідності

одного менталітету іншому; концептів фемінності/маскулінності та їх

відповідних проявів в мові оригіналу та перекладу.

Безаперечно, плідним у виявленні гендерних особливостей пе�

рекладу є порівняльний аналіз двох і більше перекладних текстів,

що допомагає глибше дослідити взаємодію особливостей мовних

засобів із засобами конструювання гендерної ідентичності, позаяк

теорія перекладу отримує можливість виявити та описати обме�

ження, що накладає гендерний фактор на використання мовних

одиниць. Опис гендерного фактора спрямований на подолання

труднощів в процесі перекладу, пов’язаних зі специфікою кожної

конкретної мови.

Отже, з�поміж завдань, що стоять перед дослідниками гендер�

них особливостей перекладу, першим постає необхідність вироб�

лення відповідних методів дослідження механізмів функціонуван�

ня категорії гендеру в перекладі як однієї з відправних категорій

ідентичності суб’єкта перекладацького процесу.

Щодо практичного виміру зазначеної проблематики відміти�

мо, що західні дослідниці наполягають на тому, що в межах пе�

рекладу гендерної літератури сформувався новий підхід. Саме

тоді, коли перекладалися тексти французьких феміністок

англійською мовою і навпаки, перекладна версія характеризува�

лася вже не точністю, а радше емоційністю. Яскравим прикладом

такого перекладу є безліч разів цитована фраза із франко�ка�

надського феміністичного тексту: «Я втрапила в історію, не

піднімаючи спідниці», перекладена англійською як «Я втрапила в

історію, не розсуваючи ніг». Цей пікантний момент розглядаєть�

ся як приклад творчого ставлення перекладачки до оригіналу, коли

для того, щоб текст якнайкраще був сприйнятий у псевдопури�

танському англомовному середовищі, його треба було емоційно

підсилити і загострити.

Згадані дослідниці особливостей перекладу наполягають на тому,

що цілком виправданою є така практика, коли в перекладній версії

виникають вульгаризми, архаїзми та ін., яких не було в оригіналі,

якщо того вимагає, на думку перекладача, її/його особисті погляди.

Подібного роду процес вкладається в межі категорії «транстексту�

алізація» (розширення та розвиток змісту оригіналу без його перек�

ручення).
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ВИСВІТЛЕННЯ ПРОБЛЕМ ЛЮДЕЙ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В УКРАЇНСЬКИХ ЗМІ 

Н. І. Головченко, 
доцент,
Університет «Україна»,  
кафедра видавничої справи та редагування, Київ

Демократичні принципи суспільних відносин у державі

передбачають рівні права для всіх громадян України. Ступінь реалізації

задекларованих засад найвиразніше проступає у заходах, спрямованих

на вирішення проблем соціально незахищених верств населення, до

яких належать і люди з особливими потребами.

Українські засоби масової комунікації є потужним джерелом

інформації про те, які з означених питань вирішуються, а які ще

потребують уваги та вивчення.

Моніторинг матеріалів вітчизняної пресової, радіо� і теле�

журналістики щодо висвітлення проблем осіб із вадами здоров’я

засвідчив:

— в Україні є низка спеціалізованих видань для інвалідів

(«Соціальне партнерство» та ін.), які надають юридичні,

психологічні, лікарські консультації, друкують інші вузько фахові

матеріали;

— ЗМІ для широкого кола читачів час від часу приділяють увагу

проблемам неповносправних громадян, передбачають для цього

окремі рубрики чи телепроекти (програма О. Герасим’юк «Без табу»,

проект «Танцюють всі» на телеканалі «1+1», соціальне ток�шоу на

Першому національному телеканалі тощо).

Однак зміст цих матеріалів не забезпечує всебічного висвітлен�

ня окресленої проблеми і зосереджується переважно на кількох

тенденціях, а саме:

— героїзація життєвого стоїцизму, мужності людини з вадами здо�

ров'я або її рідних;

— увиразнення трагедії у зв'язку з потребою термінової значної

матеріальної допомоги;

— епатування читача несподіваним ракурсом у зображенні

проблем осіб із фізичними вадами;

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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— актуалізація цієї проблеми напередодні Міжнародного дня

інвалідів (3 грудня) чи Параолімпійських спортивних змагань.

Щодо проблем осіб з особливими потребами в Україні, то й до�

нині невирішеною і недостатньо доведеною до широкого загалу зали�

шається ціла низка питань, найважливішими серед яких є:

— вивчення міжнародного досвіду інтеграції людей з особливими

потребами в демократичне суспільство;

— питання повноцінної освіти дітей з різними вадами здоров’я;

їхнє індивідуальне навчання вдома чи в спеціалізованих школах�

інтернатах не забезпечує належного рівня знань, особливо для тих

учнів, які воліють навчатися далі у коледжах, інститутах, універси�

тетах;

— забезпечення рівного доступу до соціальних, культурних зак�

ладів, бібліотек, транспорту тощо (проблема безбар’єрності); 

— питання фахової скоординованої (централізованої) юридич�

ної підтримки громадян з інвалідністю в разі медичної помилки чи

недобросовісності дій соціальних служб;

— виховання в оточуючих толерантного ставлення до неповно�

справних осіб;

— вирішення проблем працевлаштування тощо.

Таким чином, увага до всіх аспектів проблем людей з особливи�

ми потребами та системне їх вирішення і є ознакою справжньої де�

мократії. Цей напрям розвитку української держави має бути одним

ПОБУДОВА КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ ІНСТИТУТУ
ЕКОГІГІЄНИ І ТОКСИКОЛОГІЇ

В. Д. Голохов, 
студент
Т. М. Вішталь, 
ст. викладач,
Університет «Україна», факультет комп’ютерних технологій
Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2
Е�mail: valentinus@ukr.net

У роботі розглядається побудова локальної обчислювальної ме�
режі Інституту екогігієни і токсикології (ЕКОГІНТОКС) під
керівництвом операційної системи Windows 2003 Server.

Провівши дослідження засобів моделювання та їх доступності на
сьогоднішні, був зроблений висновок, що єдиним засобом моделю�
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вання, яке можна знайти й використовувати під час створення ло�
кальної обчислювальної мережі (ЛОМ) в ЕКОГІНТОКСі, є пакет
NetCracker 4.0 Professional через велику вартість інших продуктів.

NetCracker — інструмент моделювання, що становить модель ме�

режі в динамічному й візуальному режимах. База даних з тисячами

пристроїв мережі, break/restore функції, автоматичної перевірки

з’єднання й графічний інтерфейс дають змогу проектувати та пла�

нувати мережі досить легко — без тривалого навчання. 

На прикладі моделі показані переваги використання логічної

структуризації мережі порівняно з мережею, що являє собою один

загальний широкомовний домен.

Мережа з використанням комутатора і хаба

Топологічно мережа являє собою «зірку», із центром�комутато�

ром у серверній кімнаті. Як комутатор використовується хаб

PS2208BCompex PS2208B 8�Port 10/100Mbps, що підтримує

подвійну швидкість обміну: 10 і 100 Мбіт в секунду. Мережа скла�

дається з 9 робочих станцій і одного сервера. Сервер включає пош�

товий сервер та файловий сервер. Загальне завантаження домену —

2,7%. 

При побудові мережі ми використовували: комутатор Ethernet

Switch 470, сервер HP ProLiant DL380 G4 rack, джерело безперебійно�

го живлення UPS ARPA POWER SYSTEM, хаб PS2208BCompex

PS2208B 8�Port 10/100Mbps — практичний і надійний пристрій, що

дає змогу організувати до семи точок підключення комп’ютерів

в офісі або квартирі. При цьому один порт використовується для

підключення вхідного кабеля. Вісім 10/100 Мбит/з портів з інтер�

фейсами TX/RX. 

Також використовувався кабель UTP категорії 6e, гофрована

труба для монтажу кабельних ліній, що забезпечує більший захист

від електромагнітних перешкод, телекомунікаційна шафа

Hyperline, призначена для серверного, мережного, комунікаційно�

го, активного та пасивного волокняно�оптичного та іншого устат�

кування в стандарті 19».

Комп’ютерна мережа створювалась з метою підвищення ефектив�

ності організації наукового процесу й адміністративно�управлінської

діяльності. Наразі вона поєднує всі структурні підрозділи Інституту:

директорат, відділ кадрів, планово�фінансовий відділ, наукові лабора�

торії і т.ін. Із упровадженням в ЕКОГІНТОКСі даного проекту та

підключенням до глобальної мережі Internet співробітники Інституту

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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отримали практично необмежені інформаційні можливості, опера�

тивне одержання новин із всіх галузей медичної науки, сучасних на�

укових розробок тощо. Реалізація запропонованого проекту дала

змогу скоротити паперовий документообіг усередині наукового зас�

таві, підвищила продуктивність праці, скоротила годину на обробку

інформації. Як наслідок, утворилися додаткові тимчасові ресурси

для розроблення й реалізації нових наукових проектів. Таким чи�

ном, вирішилася проблема окупності та рентабельності впровад�

ження корпоративної мережі.

На сьогодні розроблення й упровадження локальних інфор�

маційних систем є одним із важливіших і найцікавіших завдань у га�

лузі інформаційних технологій. Виникає потреба у використанні

новітніх технологій передачі інформації. Інтенсивне використання

інформаційних технологій вже зараз є найпотужнішим аргументом

у конкурентній боротьбі, що розгорнулася на світовому ринку.

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

О. В. Кучменко,
студент
О. М. Тимошенко, 
доцент,
канд. фіз.�мат. наук, 
Університет «Україна», факультет комп’ютерних технологія
Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2 
Е�mail: k�oleksandr@mail.ru

Проблема забезпечення захисту інформації є однієї з найваж�

ливіших при побудові надійної інформаційної структури установи

на базі ЕОМ. Ця проблема охоплює як фізичний захист даних і сис�

темних програм, так і захист від несанкціонованого доступу до да�

них, переданих по лініях зв’язку й перебуває на накопичувачах, що

є результатом діяльності як сторонніх осіб, так і спеціальних прог�

рам�вірусів. Таким чином, у поняття захисту даних включаються пи�

тання збереження цілісності даних і управління доступу до даних.

Щоб найбільш ефективно використати відпрацьовані на практиці

засоби захисту даних, їх включення необхідно передбачати вже на

ранніх стадіях проектування систем.
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У міру розвитку й ускладнення комп’ютерних систем зростає
обсяг і підвищується уразливість даних, що зберігаються в них. Од�
ним із нових факторів, що різко підвищили цю уразливість, є масо�
ве виробництво програмно�сумісних персональних комп’ютерів,
яке можна назвати однією з причин появи нового класу програм
вандалів — комп’ютерних вірусів. Найбільша небезпека, що вини�
кає у зв’язку з можливістю зараження програмного забезпечення
комп’ютерними вірусами, складається в перекручуванні або зни�
щенні життєво важливої інформації, що може не тільки привести
до фінансових втрат, але й навіть спричинити людські жертви.

Одним з найбільш потужних засобів забезпечення конфі�

денційності та контролю цілісності інформації є криптографія. У ба�

гатьох відношеннях вона займає центральне місце серед програмно�

технічних регуляторів безпеки, будучи основою реалізації багатьох із

них і водночас останнім захисним рубежем.

Криптографічні методи дають змогу надійно контролювати

цілісність інформації. На відміну від традиційних методів конт�

рольного підсумовування, здатних протистояти тільки випадковим

помилкам, криптографічна контрольна сума (імітовставка), обчис�

лена із застосуванням секретного ключа, практично виключає всі

можливості непомітної зміни даних.

У моїй роботі ставилася мета провести системний аналіз роботи

криптографічних протоколів і створити математичні імовірнісні

моделі елементів криптографічних систем і самих протоколів з ме�

тою формалізації оцінок стійкості криптопротоколів. 

Розроблені пропозиції з формалізації завдання оцінювання

стійкості протоколів, базованого на імовірнісних моделях, створили

приклад аналізу стійкості протоколу з нульовим розголошенням на ос�

нові його імовірнісної моделі. Безпека криптографічної системи по�

винна мати кількісну оцінку, яка зв’язує безпеку криптосистеми з виз�

наченим завданням, що не вирішується. Стандартний спосіб доказу

високої стійкості системи передбачає вираження успіхів зловмисника

при спробі зламу криптографічної системи у вигляді величин, що

вимірюють, як часто і як швидко зловмиснику вдається розв’язати од�

не із завдань, що важко вирішуються. 

На підставі проведеного аналізу на Delphi було створено програ�

му шифрування і дешифрування за методом Плейфера.

Криптосистема, що аналізується має обиратися і розроблятися до�

сить ретельно. Аналіз повинен показати, що обрана система відповідає

висунутим вимогам, які також повинні бути строго формалізовані.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ INTERNET4САЙТ
КІНОІНДУСТРІЇ
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Головною метою цієї наукової роботи є розробка для користу�

вачів Internet інформаційного Web�сайта кіноіндустрії під назвою

«Мандрівка у світ кіно», з використанням не тільки мови HTML,

але й JavaScript, CSS.

Інтернет — це світова глобальна комп’ютерна мережа, мережа

мереж. За допомогою міжмережевих інтерфейсів (шлюзів) вона

об’єднує чимало мереж, що підтримують протокол TCP/IP.

Протоколи TCP/IP розподіляють інформацію за великою

кількістю дейтаграм, після чого в пункті прийому перевіряють їх

достовірність і збирають знову. Протоколи IP керують адресацією,

послідовністю і пересилкою.

Протоколи TCP/IP належать до транспортного рівня Еталонної

моделі взаємодії відкритих систем і не залежать від протоколів

інших рівнів цієї моделі.

Із появою Web�сервісу, тобто WWW (World Wide Web), комп’ютер�

на мережа Internet стала доступною для масового користувача. Web�

сервіс є системою подання інформації в гіпермедійній формі. Доку�

мент у такій формі є гіпертекстом. Деякі виділені (кольором,

підкресленням) елементи документа (слово, зображення) є гіперпо�

силаннями. Перегляд таких документів здійснюється спеціальними

програмами перегляду — браузерами.

Наразі за допомогою мережі Internet і WWW багато компаній

і організацій, при низькій вартості послуг, мають доступ до ко�

мерційних і некомерційних інформаційних служб розвинутих

країн, де в архівах вільного доступу можна знайти інформацію

практично щодо всіх сфер людської діяльності.

Створення Web�сайту сьогодні вже не розкіш, а необхідний

інструмент для ефективної реклами і просування навчального зак�
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ладу, своєї компанії, продукції, товару. Для людей, що прагнуть

знань, Internet�сайти стали додатковим джерелом інформації прак�

тично для всіх сфер людської діяльності.

Надати користувачеві мережі Internet найцікавішу, не розміщену на

інших Web�сайтах енциклопедичну інформацію про історію розвитку

кінематографа, про світові кінопремії та їх лауреатів, а також поступо�

ве розширення кола користувачів Internet�сайта за допомогою надан�

ня надалі інформації про кіно не лише на російській, але й на ук�

раїнській і англійській мовах, — все це і є основними завданнями моєї

дипломної роботи зі створення інформаційного Internet�сайта. 

Специфікою Web�сайту «Мандрівка у світ кіно» є спрямованість

всієї його інформації на найкращих із кращих представників кіно�

мистецтва.

Цей сайт був розроблений на мові розмітки гіпертексту HTML і на

скриптовій мові JavaScript (меню сайта і функція пошуку), яка най�

частіше і використовується при створенні сценаріїв поведінки браузе�

ра, що вбудовуються у Web�сторінки. Зовнішній вигляд Web�сторінок

сайта був описаний за допомогою CSS (каскадні таблиці стилів).

ЗАНЯТТЯ ТА ЕКСКУРСІЇ ПІД ЧАС ВИРОБНИЧОЇ
ПРАКТИКИ З ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ

Н. Л. Гресь, 
ст. викладач, 
Національний гірничий університет, 
кафедра обліку і аудиту
49125, Дніпропетровськ, вул. Грінченка, 241; E�mail: nmu@nmu.org.ua

Основа виробничої практики з обліку і контролю — активна
діяльність студентів на базовому підприємстві, безпосередня участь
в обліково�конрольно�аналітичному процесі як членів облікової
служби підприємства, що дає їм змогу знаходити застосування своїм
теоретичним знанням, удосконалювати навички, розвивати вміння
за фахом. Як вид навчального заняття вона будується у формі са�
мостійного виконання студентом в умовах виробництва, визначених
програмою реальних облікових, контрольних, аналітичних і уп�
равлінських завдань, але у зоні постійного контролю з боку
керівників практики від ВНЗ і базового підприємства. 

Щоденно під час проходження виробничої практики студент
працює відповідно до її робочої програми, суворо дотримуючись

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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календарно�тематичного плану виробничої практики. На початку
кожного робочого дня керівник практики від підприємства: оз�
найомлюється з завданням програми для опрацювання; перевіряє
теоретичну підготовку студента з питань програми; встановлює
ступінь володіння студентом практичними навичками й уміннями;
надає студенту фахові поради та вказівки щодо виконання облікових
робіт за матеріалом завдань практики. Заняття з керівником практи�
ки від підприємства повинні розкривати студентам перспективи роз�
витку спеціальності і готувати їх до подальшого вивчення у ВНЗ
дисциплін навчального плану. Екскурсії під час практики прово�
дяться з метою надбання студентами найбільш повного уявлення
про базу практики, її організаційну структуру, взаємодію її окремих
підрозділів, діючу систему управління, технологічний процес. Для
поширення світогляду й ерудиції студентів екскурсії доцільно прово�
дити не тільки на базі, де вони проходять практику, але й на інших ба�
зах (податковій інспекції, у позабюджетних фондах, якими базове
підприємство взято на облік тощо). Недоречно обмежуватися оз�
найомчою екскурсією, яка зазвичай провадиться на початку практи�
ки. Доцільно облікові роботи за кожним завданням програми практи�
ки розпочинати з знайомства зі предметом обліку. Наприклад, для
вивчення обліку запасів студенту програмою практики пропонується:

1. Ознайомитись з організацією обліку виробничих запасів, по�

рядком формування їх собівартості та оцінкою в поточному обліку

(оцінка запасів при їх надходженні та оцінка вибуття запасів); доку�

ментацією з обліку руху виробничих запасів; організацією обліку

виробничих запасів на складах та обліком руху виробничих запасів

в бухгалтерії і їх взаємозв’язком; організацією обліку надходження

виробничих запасів і розрахунків з постачальниками; обліком по�

даткового кредиту; порядком обліку транспортно�заготівельних

витрат; організацією контролю за наявністю, збереженням та вико�

ристанням виробничих запасів та інвентаризаційної роботи на

підприємстві.

2. Прийняти матеріальний звіт у матеріально�відповідальної

особи, здійснити його перевірку, бухгалтерську обробку і запис до

облікових регістрів.

3. Взяти участь у проведенні інвентаризації й оформленні її ре�

зультатів.

Поміркованість виконання студентом завдання значно зросте,

якщо воно буде розпочато з екскурсійного знайомства з рухом за�

пасів на базовому підприємстві; студент наочно, з коментарем сво�
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го керівника, ознайомиться з надходженням, видатком, пе�

реміщенням запасів у межах підприємства, місцями зберігання, но�

менклатурою, матеріально�відповідальними особами тощо.
Наприкінці кожного робочого дня керівник практики від

підприємства: перевіряє кількість і якість виконаних студентом
облікових робіт; вказує студенту на недоліки, помилки; аналізує при�
чини, які їх спричинили; дає фахові поради; перевіряє записи, зроб�
лені студентом у щоденнику з виробничої практики; записує в нього
свої зауваження та виставляє оцінку за виконане завдання програми
виробничої практики.

Педагогічний досвід доводить, що якісно організована виробни�
ча практика розвиває у студента помірковане бажання про�
фесіонального самовдосконалення; він починає відповідальніше
ставитися до навчання й прагне свій вільний час присвятити роботі
за фахом. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ В INTERNET 
ПО ICHУЮЧИХ МЕРЕЖАХ 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Л. Ю. Михайлюченко, 
студент
О. М. Тимошенко,
канд. фіз.�мат. наук, доцент
Університет «Україна», 
факультет комп’ютерних технологій
Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2;  Е�mail: mihlyuda@ukr.net

Internet — глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює увесь
світ. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7—10%. Інтернет ут�
ворює як би ядро, що забезпечує зв’язок інформаційних мереж
різних установ в усьому світі.

Пропозиція використання існуючих ліній зв’язку для передачі
цифрових сигналів не нова. Але можливості такого зв’язку обмежені,
і це примушує провайдерів Internet шукати нові шляхи до будинків
своїх клієнтів. Якщо подивитися, скільки кабелів підходить до кожної
окремої квартири, то можна відмітити, що їх зазвичай три: силовий
(220 В), телефонний і телевізійний. Силову мережу використовувати
важко. Можливості телефонної лінії поступово вичерпуються. Зали�
шається телевізійний кабель.

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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Кабельне телебачення може бути хорошим середовищем для пе�

редачі цифрової інформації. Ця ідея і покладена в основу технології

кабельних модемів.

Метою моєї наукової роботи є дослідження технології доступу

в Інтернет за допомогою наявних мереж кабельного телебачення,

а також планування мережі в окремо взятому мікрорайоні на базі

цієї технології.

Програма має такі можливості:

— визначає, комп’ютер установив зв’язок з Інтернетом чи ні;

— розриває зв’язок з Інтернетом;

— виводить інформацію про вхідний / витікаючий трафік, мере�

жевий інтерфейс, швидкість порту, швидкість передачі даних;

— користувач має можливість вибирати і встановлювати вид об�

меження (за 

часом або за трафіком), а також об’сяг обмеження (кількість

вхідного трафіку або час проведення в Інтернеті);

— програма зберігає у файлі установки обмеження;

— користувач має можливість настроювати програму: виводити

повідомлення про закінчення ліміту або розривати зв’язок з Інтер�

нетом;

— зберігає у файлі настройки програми;

— програма виводить у трей свій значок, при клацанні мишкою

по ньому вікно програми зникає, а при повторному клацанні по нь�

ому (значку в треї) — показує вікно програми;

— веде історію роботи програми: час запуску/завершення робо�

ти програми, час входу/виходу з Інтернету, час проведений в Інтер�

неті;

— зберігає історію роботи програми, а при повторному запуску

програми завантажує історію;

— має розвинений інтерфейс;

— виводить деяку інформацію про користувача, програму;

— за бажанням користувача програма припиняє і відновлює ро�

боту;

— програма працює в невидимому режимі для користувача.

У нашій роботі вивчені основні проблеми забезпечення доступу

в мережу Інтернет за допомогою кабельних модемів. Кабельні модеми

розташовуються між кабельною мережею і комп’ютером, виконуючи

функції різних пристроїв: модему, шифратора�дешифратора інфор�

мації, моста, маршрутизатора, мережевого адаптера, SNMP�агента
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і навіть концентратора Enternet. У роботі вивчені такі питання: аналіз

розробок, що існують на поточний момент у цій галузі; вивчення

архітектури пристроїв, призначених для надання подібного роду

послуг, це так звані «кабельні модеми»; вивчення стандартів цих

пристроїв; аналіз характеристики модемів; аналіз компонентів, не�

обхідних для створення мережі на базі цієї технології; виділення пе�

реваг і недоліків цієї технології, а також методів просування

досліджуваної технології. В результаті була спроектована локальна

комп’ютерна мережа з доступом в Internet на основі наявних мереж

кабельного телебачення і розроблена програма для обліку графіка. 

ОВЕРКЛОКІНГ. ШВИДШЕ, ВИЩЕ, СИЛЬНІШЕ

В. В. Драник,
студент
О. М. Тимошенко,
канд. фіз�мат наук, доцент,
Університет «Україна», факультет комп’ютерних технологій
04074, Київ, Вишгородська 4, кв. 15; 
тел: (067)�442�43�32; Е�mail: v.dranik@gmail.com

Сучасні обчислювальні машини — одне з найвизначніших до�

сягнень людської думки, вплив якого на розвиток науково�

технічного прогресу важко переоцінити. 

Стрімкий розвиток цифрової обчислювальної техніки передба�

чав розробку нових технологій і зростання її продуктивності.

Комп’ютери ставали потужнішими: зростав рекорд кількості обчис�

лених операцій на секунду, з’явився і розширювався їх мульти�

медійний арсенал і периферія. Зростання потужностей елементів

комп’ютера (процесора, пам’яті, шини, тощо) насамперед цікавив

компаній виробників. Роль споживача тривалий час була пасивною.

Це тривало доти, доки звичайному користувачеві не спало на думку

спробувати втрутитись у цей процес для власної вигоди, значно

збільшивши потужності свого ПК за допомогою тактових частот,

посилення елементів живлення тощо. 7 червеня 1998 р. компанія

Intel випустила в продаж процесор Celeron з тактовою частотою 300

МГц і знизила ціни на раніше випущену модель з 266МГц, намагаю�

чись не афішувати, що ці частоти не межові і ці процесори здатні на

дещо більше. Це стали помічати. Почалися перші спроби розгону

частот, що й спричинило зародження «оверклокінгу».

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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«Оверклокінгом» раніше займались ентузіасти, які були впев�

нені у своїх силах, точно знали що робили і чим ризикували. Від

«оверклокера» того часу вимагалося ні багато, ні мало, вміння ко�

ристуватися паяльником і знання схемотехніки. Корпорації одноз�

начно висловлювали категоричну неприязнь стосовно розгону.

Проте боротися було марно, до того ж виробники швидко поміти�

ли, як можна збільшити аудиторію потенційних споживачів їх про�

дукції. 

Наразі майже 80% всіх сучасних компонентів ПК мають здатність

до розгону. Це дає можливість споживачеві економити на деталях і ви�

користовувати більш вимогливий до «заліза» софт. З «оверклокінгом»

пов’язано дуже багато негативних міфів, тому користувачі побоюють�

ся торкатись і вивчати цю тему. Моя мета — розсіяти ці страхи і роз�

повісти, як досягти максимуму можливостей від свого ПК, а також

торкнутись теми розгону процесора, пам’яті, відеокарти на конкрет�

них прикладах.

ДО ПРОБЛЕМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ПЕРУКАРІВ В УКРАЇНІ

О. О. Лавренюк, 
Київський національний університет 
культури і мистецтв, кафедра культурології
01601, Київ, вул. Щорса, 36; тел.(044)528�93�81

Повноцінна освіта завжди є проекцією актуальних культурних

вимог і соціальних запитів суспільства. У період економічного зрос�

тання гостро постає питання запровадження нових технологій, схем

організації й інтенсифікації виробництва, надання кваліфікованих

послуг населенню, що потребує оновлення змісту фахової освіти.

Підприємства й роботодавці потребують кваліфікованих конкурен�

то�спроможних працівників.

За сучасних умов, коли надзвичайно швидко розвивається

індустрія моди, природним є факт щорічного збільшення чисельності

салонів краси, перукарень та інших установ, які надають послуги в цій

галузі культури. Разом з тим якість таких послуг в багатьох випадках

залишається на низькому рівні. Відсутні чіткі критерії, що відобража�

ють рівень кваліфікації працівників даної сфери. Чимало курсів з пе�

рукарської майстерності й декоративної косметики пропонують слуха�
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чам присвоєння кваліфікації «перукар — модельєр» за 3–6 місяців, не

даючи ґрунтовних теоретичних знань і практичних навичок, які б

відповідали сучасним вимогам освіти, потрібної для фахівців даного

профілю. При цьому на державному рівні недостатньо врегульований

контроль за якістю професійної підготовки всіх ступенів кваліфікації. 

Проблемним залишається забезпечення підготовки фахівців із

спеціальності «Перукарське мистецтво та декоративна косметика»

науково�педагогічними працівниками. Галузі бракує наукових

досліджень з історії, теорії та практики перукарства й декоративної

косметології, особливостей їх розвитку в індустрії моди. Гостро

відчувається необхідність розроблення принципово нових теоре�

тичних, методологічних і організаційних засад удосконалення сис�

теми ступеневої підготовки фахівців — молодших спеціалістів, бака�

лаврів, спеціалістів, магістрів у сфері перукарського мистецтва та

декоративної косметики.

Ступенева система професійної підготовки зі спеціальності «Пе�

рукарське мистецтво та декоративна косметика» дає можливість не

тільки забезпечити цю сферу висококваліфікованими фахівцями

відповідно до потреб суспільства, а й окреслює простір для їх саморе�

алізації як модельєрів�перукарів, художників�модельєрів, дизай�

нерів зачісок, стилістів�візажистів, косметологів з декоративної кос�

метики, як керівників підприємств та інших напрямів індустрії моди. 

Удосконалення освітньої підготовки може бути досягнуто шляхом

об’єднання зусиль наукових і педагогічних працівників, що забезпе�

чить розв’язання актуальних проблем підготовки фахівців даного

профілю, а саме: оновлення змісту дисциплін, які викладаються на

різних освітньо�кваліфікаційних рівнях; розроблення науково

обґрунтованого прогнозу суспільної потреби у фахівцях з перукарсь�

кого мистецтва та декоративної косметики різних освітньо�

кваліфікаційних рівнів; запровадження нових спеціалізацій з перу�

карського мистецтва та декоративної косметики відповідно до

суспільних потреб; розроблення й вдосконалення нормативно�пра�

вової бази з питань функціонування системи підготовки та пе�

репідготовки фахівців з вищою освітою з перукарського мистецтва

та декоративної косметики відповідно до Конституції та законів

України.

Вимоги до сучасних майстрів постійно підвищуються, і сьогодні

вони потребують глибоких теоретичних знань, володіння сучасни�

ми технологіями та методами роботи, обізнаності з зарубіжним
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досвідом. Українське суспільство перебуває на етапі історичного

розвитку, коли спостерігається постійне зростання попиту на нові

послуги перукарів і косметологів, зростає актуальність цих про�

фесій. Сучасність і масштабність новітніх завдань вимагають удос�

коналення підготовки фахівців індустрії моди в навчальних закла�

дах. З одного боку, зміст освіти майбутніх українських майстрів —

перукарів і косметологів має відповідати європейським зразкам

у розвитку моди, а з іншого — зберегти власний досвід і національ�

ну самобутність. Лише за таких умов ми упередимо небезпеку перет�

воритись у полігон впровадження застарілих технологій та забезпе�

чимо в Україні творчий розвиток галузі на рівні світових стандартів.

СОЦІАЛЬНО4ПСИХОЛОГО4ПЕДАГОГІЧНИЙ 
СУПРОВІД СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

І. А. Хозраткулова, 
О. В. Пілічук, 
Миколаївський державний університет 
імені В. О. Сухомлинського, кафедра соціальної педагогіки
54000, Миколаїв, вул. Нікольська, 24; 
тел. (066)8201075; Е�mail: pilichuk@mail.ru

Складна ситуація склалася в Україні з дитячою інвалідністю.

Відповідно до державної статистичної звітності, дитяча інвалідність,

навіть на тлі зниження показників народжуваності, має сталу тен�

денцію до зростання (за останні роки рівень загальної інвалідності

дітей зріс на 18,5%). За даними головного управління праці та

соціального захисту населення Миколаївської облдержадміністрації,

чисельність дітей�інвалідів коливається в межах 6–8%. 

Кількість випускників шкіл дітей�інвалідів, які вступають до ви�

щих навчальних закладів, щороку зростає. Станом на 1 вересня

2008 р. в Миколаївській області навчається близько 300 студентів

з особливими потребами.

Одним з основних напрямів підтримки інвалідів в умовах ВНЗ

може стати соціально�психолого�педагогічний супровід. Відомо, що

при здійсненні соціально�психолого�педагогічного супроводу

інвалідів принципово важливим є створення умов для самостійного

творчого освоєння ними системи відносин з оточуючими та з самим

собою, а також для здійснення кожним значущих життєвих виборів. 
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Отже, виходячи з актуальності даної проблеми, постає нагальна

потреба у визначенні основних аспектів вищезазначеного супрово�

ду інвалідів в умовах ВНЗ. Пропонована робота є започаткуванням

розробпення системи конструктивних способів адресної допомоги

і підтримки студентів�інвалідів з урахуванням специфіки ставлення

особистості до своєї недуги. 

На наш погляд, необхідно:

— сформувати суб’єктність студента�інваліда, виховати са�

мостійність і персональну відповідальність за своє життя, виклю�

чивши надмірну опіку;

— навчити її управляти своїми діями: планувати, шукати

внутрішні і зовнішні ресурси, реалізовувати намічені програми,

оцінювати та контролювати результати своїх дій;

— створити ситуації успіху, сфокусувати увагу на позитивних ре�

зультатах, культивувати потребу самодопомоги, самообслуговування.

Усе це дасть змогу молодим людям з обмеженими фізичними

можливостями отримати повноцінну вищу освіту з метою ре�

алізації свого внутрішнього потенціалу в майбутній професійній

сфері.

З цією метою у Миколаївському державному університеті імені

В. О. Сухомлинського започатковано діяльність психологічної

служби, одним із завдань якої є саме супровід навчання студентів

з особливими потребами. У процесі становлення психологічної

служби ми зіткнулись з такими проблемами, як: 

— адаптація до навчання у вищому навчальному закладі;

— інтеграція у студентський колектив; 

— налагодження взаємин з викладачами;

— виявлення можливостей студентів з особливими потребами

і врахування їх у навчально�виховному процесі;

— ідентифікація студента з професією та формування про�

фесійної «Я�концепції»;

— особисті проблеми студентів з особливими потребами.

Ці проблеми стали базовими для розроблення спеціальної прог�

рами соціально�психолого�педагогічного супроводу студентів�

інвалідів, яка включає в себе проведення психологічного та юри�

дичного консультування, реабілітаційні програми, різноманітні

соціально�психологічні тренінги (адаптаційний, особистісного

зростання, професійної ідентичності тощо).

з інвалідністю в інтегроване Секція І
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ПРОБЛЕМИ СТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ 
СИСТЕМ НА БАЗІ ПОРТАЛЬНИХ РІШЕНЬ 

У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Л. М. Пріснякова,
канд. психол наук,

доцент, зав. кафедри психології;
А. А. Мартиненко,
ст. викл. кафедри
загальнотехнічних дисциплін;
О. О. Герасименко,
студентка, 
група У�10�05�Б1ПЗ(4,6з)
Університет «Україна»

Розвиток портальних технологій зумовлює необхідність в розробці
ефективних методів і алгоритмів збирання і структуризації знань про
КП з метою формування моделі інформаційного порталу та визначен�
ня методології створення таких порталів. Завдання включає цілу низ�
ку аспектів, що лежать на стику різних наук, і це ще більшою мірою
ускладнює вирішення проблеми. Не зважаючи на те, що наразі вже
намітився прогрес в побудові портальних систем, питання адаптації до
індивідуального користувача, як і раніше, залишаються відкритими.
Більше того, значне розширення поля інформаційних ресурсів, дос�
тупних в інтерактивному режимі взаємодії завдяки наявності мережі
Internet, зумовлює необхідність у звуженні обсягів інформації (для за�
побігання інформаційному перевантаженню та надмірності), що по�
дається, з урахуванням інтересів користувача. Адаптація до інфор�
маційних потреб користувачів передбачає визначення таких потреб,
спостереження за їх динамікою і формування відповідних у відповідь
реакцій системи.

Відомі кілька методів побудови та налагодження портальних
рішень, але вони не завжди відповідають основним потребам пор�
тальних рішень для навчального закладу. Одним із варіантів
вирішення означеної проблеми є побудова портальних рішень на
основі моделі користувача.

Проте вміст корпоративного порталу, навпаки, істотним чином за�
лежить від структури наочної області, в якій її передбачається вико�
ристовувати. При цьому здійснюється розділення програми�оболонки
на дві частини: універсальну і проблемно�залежну (що набудовується).
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Такий підхід надає можливість вирішити проблему спадкоємності за
наявності особливостей побудови корпоративного порталу. Іншою не
менш складною проблемою у створенні портальних рішень є процес
отримання (знімання) потрібної інформації про користувача.

Методи отримання інформації про користувача, наведені в таб�

лиці, що подана нижче.

Прямі (активні) методи Непрямі (пасивні) методи

1. Попередній досвід користувача (заповнення реєстраційної

карти) 1. Протоколювання діяльності користувача протягом всього

сеансу роботи

2. Генерація системою ситуаційно� і контекстно�залежних за�

питів і реєстрація дій користувача 2. Статистична або динамічна ак�

тивізація стереотипів з використанням інформації, отриманої пря�

мими методами

3. Оцінка реакції користувача на ініційований системою запуск

програмних модулів або застосувань 3. Вживання методики

розпізнавання планів і цілей користувача на основі комплексного

аналізу діяльності

4. Періодичне виконання сформованих системою послідовнос�

тей тестових завдань 4. Використання пасивного статистичного

і імовірнісного підходів до оцінки інформаційних потреб

5. Оцінка реакції користувача на запропоновані системою пе�

ретворення в поточному контексті 5. Поповнення порталу за допо�

могою застосування індуктивних, дедуктивних міркувань до вже

наявної інформації

ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ 
І МОЛОДІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

У ВІДКРИТИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР: 
ВІД ІНТЕГРАЦІЇ ДО ІНКЛЮЗІЇ 

М. Є. Чайковський,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університет «Україна», 
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2 А, 
тел. (0982)70�45�56.

З середини 60�х років ХХ століття в суспільстві відбуваються корінні

зміни в розумінні проблем інвалідів і необхідності забезпечення
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якісної освіти дітей з особливими потребами. Виникає модель

інтеграції, одним із оптимальних стратегічних напрямків якої виступає

інтегрована освіта — процес спільного навчання і виховання дітей

з обмеженнями здоров'я і дітей, які не мають таких обмежень. Інтеграція
в цьому розумінні передбачає прийняття людиною з особливими

потребами норм, характерних для домінуючої культури в суспільстві,

вона має підготуватись до того, щоб бути прийнятою в суспільство. 

Існує декілька типів інтеграції дітей з особливими потребами:

— соціальна, коли діти з особливими потребами беруть участь

в позакласній діяльності разом зі здоровими дітьми, але не

навчаються разом;

— функціональна, коли діти з особливими потребами та їхні

однолітки навчаються в одному класі (при частковій інтеграції діти

з особливими потребами навчаються в окремому спецкласі або

відділенні школи та відвідують лише окремі загальноосвітні заходи;

при повній інтеграції такі діти проводять увесь час у загальноосвітніх

класах);

— зворотна, коли здорові діти відвідують спецшколу; 

— спонтанна, або неконтрольована, коли діти з особливими

потребами відвідують загальноосвітні класи без отримання

додаткової спеціальної підтримки. 

Важливою проблемою інтеграції дітей з особливими потребами

в Україні на сучасному етапі є її стихійність. Спонтанна інтеграція в

заклади освіти здійснюється в основному з ініціативи батьків чи

вчителів початкових класів без створення спеціальних умов і надання

фахової допомоги дітям з особливими потребами. Таке явище

псевдоінтеграції призводить до дискредитації самої ідеї спільного

навчання, оскільки гальмує розвиток учнів з психофізичними вадами

та засвоєння ними знань.

З 80�х років і по теперішній час в розвинутих країнах світу широко

впроваджується соціальна модель (залучення, інклюзія) в закладах

освіти і поняття «інтеграція» у багатьох випадках замінюється терміном

«інклюзія», який має більш широкий контекст. Під інклюзивною
освітою розуміють такий учбово�пізнавальний процес, в який

включені всі, в тому числі і особи з обмеженими функціональними

можливостями. Існує твердження, що «інтеграція» відображає саме

спробу залучити учнів з особливими освітніми потребами до

загальноосвітніх шкіл, а «інклюзія» передбачає пристосування шкіл та

їхньої загальної освітньої філософії до потреб усіх учнів — як
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обдарованих дітей, так і тих, що мають особливі освітні потреби.

Іншими словами, процес інтеграції розглядають як проміжний етап

розвитку інклюзивної системи освіти.

Важливим кроком у становленні інклюзивного навчання було

прийняття в 1994 році на Всесвітній конференції з освіти дітей з особ�

ливими потребами (Саламанка, Іспанія) декларації, що передбачає

докорінні реформи в загальноосвітніх закладах — формування Школи
для всіх. Декларація містить заклик до урядів всіх країн затвердити на

законодавчому рівні принцип інклюзивної освіти. Було запропоновано,

щоб інклюзія стала загальною формою освіти, а спецшколи або

спецкласи існували лише для виняткових ситуацій. 

Дж. Леско сформулював основні принципи інклюзії, в яких

передусім визначив зміст поняття «інклюзія» як пошуку шляхів для

всіх дітей бути разом під час навчання. Найважливішими

соціальними змінами в процесі інклюзії, на думку автора, має бути

створення співтовариства, в якому кожний учасник вважає свій

внесок важливим, партнери працюють разом, а в цілому

відбувається зміна поглядів і дії відрізняються від звичних.

Таким чином, процес інтеграції та інклюзії є складним і багато�

аспектним. Він потребує розширення рівня і обсягу спеціальних

освітніх послуг, спеціального обладнання, дидактичних матеріалів,

надання діагностичних, консультативних і дійових послуг

спеціалістів. Впровадження інклюзивного навчання складе значне

додаткове фінансове навантаження в державі, але, враховуючи

важливість проблеми, це не стане перепоною на шляху до її

вирішення.
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ПОНЯТИЕ ИНВАЛИДНОСТИ И ЕЕ ВИДЫ

В. І. Бочковський,

студент,
МЗЕД – 81  
С. В. Карпенко,

к .е. н., професор 

Сегодня инвалиды относятся к наиболее социально незащищённой

категории населения. Их доход значительно ниже среднего, а потреб�

ности в медицинском социальном обслуживании намного выше. Они

в меньшей степени имеют возможность получить образование, не

могут заниматься трудовой деятельностью. Большинство из них не

имеет семьи и не желает участвовать в общественной жизни. Всё это

говорит о том, что инвалиды в нашем обществе являются дискри�

минируемым и сегрегированными меньшинством.

Анализ истории развития проблемы инвалидности свидетельствует

о том, чт пройдя путь от идеи физического уничтожения, изоляции

«неполноценных» членов общества до концепций привлечения, их к

труду, человечество подошло к пониманию необходимости

реинтеграции лиц с физическими дефектами, патофизиологическими

синдромами, психосоциальными нарушениями. В связи с этим

возникает необходимость отвергнуть классический подход к проблеме

инвалидности как к проблеме «неполноценных людей» и представить

ее как проблему, затрагивающую общество в совокупности.

Иными словами, инвалидность — это проблема не одного чело�

века, и даже не отдельного сообщества, а всего общества в целом.

Сущность ее заключается в правовых, экономических коммуни�

кативных, психологических особенностях взаимодействия инвали�

дов с окружающим миром.

«Инвалид. — говорится в Законе «О социальной защите инвалидов

в Росс и Федерации», —� лицо, которое имеет нарушение здоровья со

стойким расстройством организма, обусловленное заболеванием,

последствиями травм или дефектами, приводя к ограниченной

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной

защиты». «Ограничение жизнедеятельности, — поясняется в этом же

законе, — это полная или частичная утрата лицом способности или

возможности осуществлять самообслуживание: самостоятельно

передвигаться, ориентироваться, общаться, обучаться и занимать�

ся трудовой деятельностью».
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Слепые, глухие, немые люди с нарушенной координацией дви�

жения, полностью или частично парализованные и т. п. признаются

инвалидами в силу очевидных отклонений нормального физического

состояния человека. Инвалидами признаются также лица, которые

имеют внешние отличия от обычных людей, но страдают заболе�

ваниями, не позволяющими им трудиться в разнообразных сферах

так, как это делают здоровые люди. Например, человек, страдающий

ишемической болезнью сердца, не способен выполнять тяжелые фи�

зические работы, но умственная деятельность ему вполне по силам.

Все инвалиды по разным основаниям делятся на несколько

групп:

1. По возрасту дети�инвалиды; инвалиды�взрослые.

2. По происхождению инвалидности: инвалиды с детства, инва�

лиды войны, труда, инвалиды общего заболевания.



СЕКЦІЯ II

СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА: 

ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА, ДОСВІД

НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА ОСІБ З ПОРУШЕННЯМИ
СЛУХУ: ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ

В. В. Засенко,
д�р. пед. наук, професор

Неперервність освіти забезпечується чітко визначеною її структу�

рою, до якої входять дошкільна, загальна, середня, позашкільна, про�

фесійно�технічна, вища, післядипломна освіта, аспірантура, докто�

рантура, а також самоосвіта. Кожна складова неперервної освіти

виконує свої функції та конкретні завдання. Спільною ж є загальна

мета освіти, що викладена у Законі України «Про освіту». Передбаче�

ні цілі в галузі освіти стосуються й осіб з порушеннями слуху.

В Україні створено систему спеціальних навчально�виховних

закладів для одержання певного освітнього рівня глухими і слабочую�

чими. Наявні досягнення і здобутки на кожному етапі навчання цієї

категорії дітей та підлітків. Водночас життя висуває нові вимоги.

Насамперед це стосується створення умов для реалізації неперервної

освіти осіб із порушеннями слуху. У загальних рисах їх можна визна�

чити так: удосконалення процесу навчання різних вікових категорій

з метою їх максимального розвитку і забезпечення належної наступ�

ності та взаємозв’язку між окремими складовими неперервної освіти. 

Першочерговим завданням є вчасна організація педагогічної

роботи з дітьми. Своєю чергою, це залежить від своєчасного вия�

влення порушень слуху за допомогою сучасних діагностичних

методів і правильної оцінки стану слухової функції.

Особливе значення має переддошкільний і дошкільний вік

дитини, в якому найчастіше виникає набута патологія слуху. Найіс�

тотнішим є запобігання втрати часу для роботи з такими дітьми.
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У сурдопедагогічній теорії та практиці переконливо доведено, що

чим раніше розпочато роботу з дитиною, тим більшими є можливо�

сті для забезпечення її різнобічного розвитку.

На етапі дошкільного виховання закладаються основи для пов�

ноцінного формування особистості дитини з вадами слуху. Тому

забезпечення раннього навчання і виховання таких дітей є першо�

черговим завданням, від розв’язання якого суттєво залежить

результативність навчально�виховної роботи на наступних етапах.

Найвагомішою складовою неперервної освіти є загальна серед�

ня освіта. Основним навчальним закладом є спеціальна загально�

освітня школа, яка виконує надзвичайна складні завдання і забез�

печує базову середню освіту. Утім, кожного року підвищуються

вимоги до якості підготовки випускників спеціальних шкіл.

Однією з наявних проблем є визначення обов’язкового освіт�

нього рівня осіб із вадами слуху. У Законі України «Про загальну

середню освіту» зазначено, що повна загальна середня освіта є

обов’язковою ланкою в системі освіти. Стосовно ж учнів з ура�

женням слухової функції, то для них, очевидно, загальнообов’яз�

ковою має бути базова середня освіта. Наступним виступає ета�

пом є диференційоване навчання учнів залежно від їхніх можли�

востей, нахилів, інтересів та здібностей. У цьому контексті заслу�

говують на увагу проведені дослідження на базі експерименталь�

них майданчиків (Харківська, Одеська школи для глухих і Підка�

мінська школа для слабочуючих).

Досить складним завданням є визначення змісту навчання, роз�

роблення Державних стандартів освіти для всіх ланок. 

Потребує значної уваги профорієнтаційна робота у спеціальних

школах і, зокрема, такі її складові частини, як профінформація та

профконсультація. При цьому важлива роль у спеціальних школах

належить психолого�медико�педагогічним комісіям.

Середню спеціальну освіту учні з вадами слуху одержують, нав�

чаючись у спеціальних групах ПТУ, коледжів, ліцеїв та ін. Позитив�

ним є розширення мережі таких закладів. Важливим завданням

є встановлення тісного взаємозв’язку між ними та спеціальними

загальноосвітніми школами.

На особливу увагу заслуговує питання щодо вищої педагогічної

освіти осіб із вадами слуху. Взірцем навчання студентів з порушен�

нями психофізичного розвитку, зокрема і слуху, традиційно є Від�

критий міжнародний університет «Україна». Водночас нині постала

гостра потреба у визначенні переліку спеціальностей доступних для

глухих і слабочуючих студентів вузу.
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Відповідно до структури освіти в Україні своєрідною складовою

неперервної освіти є аспірантура і докторантура. Особи з вадами

слуху мають право на здобуття в індивідуальному порядку наукових

знань та присвоєння наукових ступенів. Хоча в цьому плані

потрібно дещо активізувати зусилля.

І нарешті, останньою складовою неперервної освіти є самопід�

готовка. Для осіб із вадами слуху це надзвичайно важливо. Слід

лише пам’ятати, що вміння працювати самостійно, підвищуючи

свій розвиток, зумовлене ефективністю та якістю всієї системи

попередньої освіти.

Таким чином, ідея неперервної освіти може бути успішно реалі�

зована і стосовно осіб із вадами слуху за певних соціально�педаго�

гічних умов, створених у нашій країні.

УСВІДОМЛЕНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК УМОВА 
І МЕТА ПЕДАГОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ 

У СПЕЦІАЛЬНОМУ ОСВІТНЬОМУ ЗАКЛАДІ

О. П. Хохліна,
доктор психологічних наук, професор

Основною метою спеціальної освіти є підготовка дітей до само�

стійної життєдіяльності на основі формування у них соціально�

адаптаційних можливостей. Це стосується осіб із різними пору�

шеннями психофізичного розвитку, включаючи й дітей з помірною

розумовою відсталістю, які навчаються в допоміжних школах. Така

підготовка відбувається при засвоєнні соціального досвіду в умовах

свідомої цілеспрямованої діяльності (Л. С. Виготський, І. М. Солов�

йов, М. І. Немцова, Г. М. Дульнєв, Г. М. Мерсіянова, В. М. Синьов,

О. П. Хохліна та ін.). Виходячи з цього, йдеться про необхідність

становлення дитини як суб’єкта діяльності, здатного до свідомого

здійснення та регуляції власної активності, свідомого засвоєння

нею знань. Таким чином виокремлюється значення формування

такої найважливішої характеристики діяльності дитини, як її усві�

домленість. Активізація і становлення цієї характеристики  в учнів

вимагають спеціальної організації як навчання, так і діяльності,

оскільки учні усвідомлюють діяльність лише тоді, коли потрапля�

ють у ситуацію необхідності усвідомити (О. М. Леонтьєв). Однак

визначенню суті усвідомленості, її вивченню та формуванню
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в дітей приділяється недостатня увага. Саме це  визначило необхід�

ність проведення теоретичного аналізу проблеми, а саме праць

Л. С. Виготського, Л. П. Доблаєва, О. М. Лєонтьєва, Б. Ф. Ломова,

В. І. Лубовського, А. І. Раєва, С. Л. Рубінштейна, В. М. Синьова,

Н. В. Чепелєвої, М. С. Шехтера, М. Д. Ярмаченка та ін., результати

якого наводяться у тезах доповіді. У психолого�педагогічній науці

розвиток усвідомленості діяльності пов’язується зі становленням

у дитини психічних утворень вищих рівнів організації та формуван�

ня довільної поведінки. Усвідомити, як зазначає Л.С. Виготський, —

це певною мірою опанувати. Усвідомленість діяльності вказує на

сформованість останньої, про що свідчать ефективне використан�

ня знань на практиці, довільна регульованість навчально�практич�

них дій, їх гнучкість, лабільність.

Вихідним для розуміння усвідомлення є поняття «свідомість»,

під яким розуміють вищу, притаманну лише людині форму доціль�

ного психічного відображення дійсності, її об’єктивних сталих вла�

стивостей, що виконує регулятивну роль відносно поведінки. Свідо�

мість — це специфічно людська форма відображення, а специфіка

полягає в тому, що свідомість — ідеальне відображнення. При цьому

об’єктами відображення є вже не самі предмети, а їх психічні образи.

Процес усвідомлення реалізується лише в тому разі, коли предмет

постає перед суб’єктом саме як його образ, тобто своєю ідеальною

стороною (О. М. Лєонтьєв, Б. Ф. Ломов та ін.), у формі знань.

Таким чином, у психічному плані свідомість виступає як процес

усвідомлення людиною оточуючого світу і себе, свого процесу піз�

нання, своєї діяльності. Тому «психологія явно вирізняє два етапи:

акти пізнання і усвідомлення цих актів», оскільки «неможливо

одночасно і мислити і спостерігати ці думки. Свідомість є вторин�

ним моментом» (Л. С. Виготський). Але Б. Ф. Ломов відмічає, що

свідомість — це не якийсь додатковий поверх, який надбудовуєть�

ся над сенсорно�перцептивним рівнем, рівнем уявлення та словес�

но�логічним рівнем психічного відображення. «Свідомість — це не

щось, що стоїть над відчуттям та мисленням, а через них існуюче,

осмислене відображення зовнішнього світу» (М. С. Шехтер), це те,

чим характеризуються довільні форми психічного відображення, які

передбачають осмислення та розуміння відображуваного, здатність

до вербалізації осмисленого та регуляції власної психічної діяльно�

сті й активності загалом (діяльності, спілкування, поведінки).  

Наведені теоретичні положення щодо розуміння суті усвідомле�

ності  покладаються в основу різноманітних теоретичних та при�
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кладних досліджень, а також розроблення навчально�розвивальних

технологій у галузі як спеціальної, так і загальної освіти. 

ДИНАМІКА ПОГЛЯДІВ ЩОДО ІНКЛЮЗИВНОГО
НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ІЗ ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ 

В. В. Жук,
канд. пед. наук

Проблема навчання дітей з порушеннями слуху нерозривно

пов’язана із поглядами на можливості розвитку дітей цієї категорії

та державною політикою щодо їхньої освіти.

В Україні, як і на теренах усього колишнього Радянського Союзу,

вже у 30�х рр. минулого століття, згідно з законодавством, діти з пору�

шеннями психофізичного розвитку могли навчатися разом із ровес�

никами без таких порушень. Але ця можливість надавалася лише

формально. Вважалося, що дитина з порушенням слуху, яка навча�

ється разом із іншими дітьми, не повинна відрізнятися від них за

показниками в розвитку та успішності, тобто має бути такою, як усі.

Спеціальна допомога педагогів�дефектологів таким дітям не передба�

чалася. Особливі потреби «аномальних» дітей не враховувалися. Такі

умови унеможливлювали спільне навчання дітей із глибокими пору�

шеннями слуху разом із чуючими однолітками. У свідомості суспіль�

ства формувалося і закріплювалося соціальне маркування дітей із

порушеннями слуху як дітей із відхиленнями у розвитку. Практично

єдиною можливістю отримати освіту для дитини з порушенням слуху

було навчання у спеціальній школі інтернатного типу, де умови нав�

чання і організація навчального процесу, методики викладання були

зорієнтовані на потреби  та можливості такої дитини. Наукова думка

була спрямована на забезпечення освіти дітей із порушеннями слуху

в державній системі спеціальних закладів для них.

Зусилля науковців здебільшого спрямовуються на розв’язання

проблем, пов’язаних із розробленням методик викладання окремих

предметів, знання яких забезпечують певний рівень освіти. Нато�

мість проблеми розвитку особистості дитини, її самоусвідомлення

як члена соціуму, взаємовідносини з родиною, іншими дітьми,

соціумом залишаються переважно поза увагою спеціалістів.

Із часом стає очевидним, що інтеграція, соціальна реабілітація,

хоч і вважаються кінцевою метою спеціального навчання, насправді
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мають здебільшого декларативний характер, не реалізуються на

практиці. На думку Н. Н. Малофєєва, у 80�х рр. в системі спеціаль�

ного навчання спостерігаються ознаки кризової ситуації, серед яких

такі, як соціальне маркування дитини з особливими потребами,

штучна ізоляція дитини в особливому соціумі, жорсткість і безваріа�

тивність форм отримання освіти і системи спеціальних закладів,

практично повне усунення сім’ї від процесу виховання і навчання

дитини з особливими потребами [2].

Водночас з’являються випадки навчання дітей із порушеннями

слуху у загальноосвітніх навчальних закладах — як дошкільних, так

і шкільних. Загальноосвітня школа не надає спеціальної додаткової

допомоги таким дітям. Групи і класи, в яких разом вчаться чуючі

і діти з порушеннями слуху, не мають звукопідсилювальної апарату�

ри, педагоги не мають відповідної підготовки для навчання глухих

дітей і дітей зі зниженим слухом, навчальним планом не передбаче�

ні корекційні курси. Велика чисельність учнів у класі не дає педаго�

гам можливості приділити більше уваги учню, який має порушення

слуху. Загалом загальноосвітні садки і школи не готові забезпечува�

ти повноцінну освіту дітям із порушеннями слуху. Сумісне навчан�

ня не набуває масового характеру і залишається винятком із правил,

а інтеграція носить стихійний характер. 

У наш час людство зазнає суттєвих трансформацій суспільного

менталітету, змінюється світогляд від вимоги до кожного бути мак�

симально подібним до усіх до визнання права на унікальність,

своєрідність і самобутність кожної особистості. 

Пошук можливостей уникнути ізоляції без шкоди для розвитку та

навчання дітей із розладами слуху втілився у створенні і впровадженні

в практику інклюзивної форми навчання. Водночас дидактико�мето�

дичне забезпечення навчання дітей із порушеннями слуху, які навча�

ються в інтегрованому колективі [1], на жаль, є недостатнім і потре�

бує наукового обґрунтування, розроблення спеціальних методик.
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ПРИЙОМИ ЛОГІЧНИХ МІРКУВАНЬ
І НАОЧНОЇ ДОКАЗОВОСТІ У ПРАКТИЦІ

НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ УЧНІВ 
ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ

Е. П. Гроза,
канд. пед. наук, доц.

Процес навчання глухих і дітей зі зниженим слухом (слабочую�

чих) є предметом загальної дидактики шкіл спеціального типу для

учнів таких категорій. Сучасна вітчизняна дидактика розглядає

навчання як цілісний процес, скерований на взаємодію сурдопеда�

гога та учнів, яка не зводиться лише до формування знань, умінь

і навичок із урахуванням педагогічних технологій розвивального

навчання. Важливим є формування в учнів способів розумових дій,

інтенсифікація і стимулювання інтелектуального розвитку дитини,

підвищення теоретичного рівня знань з тієї чи іншої навчальної

дисципліни, у тому числі математики.

Психолого�педагогічні основи організації навчання досить

докладно відображені у працях вітчизняних психологів ХХ століт�

тя. Найбільш плідно у цьому напрямку працювали П. П. Блонсь�

кий, Л. С. Виготський, М. Я. Гальперін, Г. С. Костюк, В. В. Дави�

дов, О. Р. Лурія, Н. О. Менчинська та інші. Саме на названих авто�

рів посилалися того часу вітчизняні сурдопедагоги, які займалися

вивченням проблеми навчання математики дітей із порушенням

слуху та його організацією (О. І. Дьячков, П. Г. Гуслистий,

І. А. Міхалєнкова, А. М. Пишкало, Н. Ф. Слєзіна, В. Б. Сухова,

В. В. Тимохін, В. М. Чулкова та ін.).

Названі вчені�сурдопедагоги відомі як науковці�дослідники,

автори програм, підручників для спеціальних шкіл, статей, мето�

дичних посібників для сурдопедагогів�практиків. Особливо шано�

бливе ставлення названих увчених�сурдопедагогів виявилось до

положення Л.С. Виготського про «зону найближчого розвитку

дитини» та його вказівку на те, що правильно організоване навчання

дитини зумовлює дитячий розумовий розвиток, викликає до життя

цілу низку таких процесів розвитку, які поза навчанням взагалі зроби�

лися б неможливими. На нашу думку, справедливою і досить суттєвою

є думка Л. С. Виготського стосовно того, що навчання є внутрішньо

необхідним і загальним моментом у процесі розвитку в дитини не при�

родних, а історичних особливостей людини.
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Вивчаючи проблему навчання дітей із порушенням слуху матема�

тики та будучи залученими до складання програми з математики,

а також підручників з цієї навчальної дисципліни, ми ставимо перед

собою мету розглянути одне з питань цієї широкої та актуальної про�

блеми, а саме прийоми логічних міркувань і наочної доказовості. Слід

зазначити, що в практиці навчання глухих і слабочуючих дітей мате�

матики, особливо в молодших класах, де готується «плацдарм» для

озброєння їх міцними знаннями з цієї дисципліни, використання

названих прийомів невиправдано обмежується, що виправдовується

мовними труднощами для такої категорії дітей. Поза тим саме за допо�

могою цих прийомів можлива реалізація дидактичного принципу

формування нових знань у поєднанні з навчанням мови і мовлення,

який визначений у сурдопедагогіці як спеціальний принцип навчання.

За нашими даними, прийоми логічних міркувань і наочної дока�

зовості можуть бути використані при вивченні всіх чотирьох розді�

лів діючої програми, складеної відповідно до прийнятих стандартів

(числа та дії з ними, величини та міри їх вимірювання, геометрич�

ний матеріал, задачі). Використання обох прийомів важливе не

лише в освітньому значенні, тобто в поповненні знань учнів, але

й у виховному сенсі та для розвитку багатьох сторін розумової

діяльності учнів, а саме зосередженості, самостійності та наполе�

гливості. Поступово в учнів розвивається не лише репродуктивне,

а й також дискурсивне мислення, яке виявляється в конструюванні

міркування на доведення причинно�наслідкових зв’язків, що

випливають із наявних даних. Відомо, що вся система суджень виз�

начається саме логікою таких зв’язків. Поступово розвивається

і творче (евристичне) мислення, яке характеризується активністю

та логічністю мисленнєвої діяльності. У доповіді планується на

конкретних даних довести наші твердження щодо ефективності та

можливості використання прийомів логічних міркувань і наочної

доказовості у навчанні математики учнів із порушенням слуху.

ОСОБИСТІСНИЙ ПІДХІД У ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
ЗІ СКЛАДНИМИ ПОРУШЕННЯМИ

О. М. Таранченко

Сьогодні особливо актуальним в системі спеціальної освіти

є впровадження у педагогічну практику особистісно орієнтованого

підходу, згідно з яким в основу моделі освіти покладено розуміння

теорія, практика, досвід Секція II



виховання як створення педагогом необхідних умов для розвитку та

реалізації особистісного потенціалу кожного вихованця, залучен�

ня його до системи загальнолюдських цінностей. Лише особистіс�
но орієнтованому вихованню під силу досягнення особистісно роз�

вивальної мети, оскільки воно спрямоване на усвідомлення вихо�

ванцем себе як особистості. Цього неможливо досягти без пова�

жливого, доброчинного ставлення до дитини значущих для неї

дорослих. Академік І. Бех виокремлює такі провідні виховні пози�

ції: розуміння дитини; визнання дитини; прийняття дитини вихо�

вателем [1].
Означені положення доцільно застосовувати в навчально�ви�

ховному процесі спеціальних шкіл для дітей із порушеннями слуху.
Відмітимо, що в контексті навчання дітей зі складною структурою
дефекту зміст поняття «необхідні умови» значною мірою визначаєть�
ся особливостями їхнього психофізичного розвитку (або своєрідно
видозмінюється з огляду на специфіку виховання таких дітей). Діти з
порушеннями слуху та розумового розвитку, як і решта інших,
мають право на освіту у педагогічному середовищі, що максималь�
но відповідає їхнім потребам і можливостям.

Контингент дітей із порушеннями слуху та розумового розвитку
достатньо розмаїтий, відповідно й підходи до змісту та методів
їхнього навчання та виховання мають бути різними. У межах одно�
го класу індивідуальний підхід має враховувати всі чинники, що
визначають розвиток дитини. Лише за такого підходу може бути
адекватно обрано методику, оптимальну для реалізації потенціалу
дитини. Це певним чином забезпечує компроміс між вимогами
програм і потребами і можливостями дитини.

У виховній роботі з кожною віковою групою варто ретельно
добирати засоби, методи та прийоми виховання. Методами вважа�
ють шляхи впливу педагогів на вихованців для формування певних
рис і якостей особистості. Традиційно, класифікації методів врахо�
вуються дві ознаки — джерело знання і мета застосування. У вихов�
ній роботі з учнями з порушеннями слуху та інтелекту, зважаючи на
їхні особливості розвитку, застосовуються такі методи виховного
впливу. 

– інформаційні методи, що спрямовані на забезпечення еле�
ментарних знань, понять щодо норм моралі, етики, естетики,
загальнолюдських цінностей тощо. Серед таких методів можна наз�
вати: бесіду, розповідь, роз’яснення, перегляд кінофільмів, читання
книг, газет, позакласне читання, розвиток сюжету за запропонова�
ною темою, педагогічна вимоги, настанову, приклад;
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– практично�дієві методи, що спрямовані на вироблення пев�

них умінь, навичок, поведінки, формування досвіду взаємодії

з окремими людьми та групою людей, закріплення норм моралі

в особистій діяльності. До таких методів можна віднести привчан�

ня та вправляння, організацію суспільно корисної діяльності,

виховні ситуації, ігри, використання комп’ютерних програм

і роботу з комп’ютером, моделювання ситуацій, завдання�інсце�

нування, артотерапію тощо. Ці методи найбільш доступні дітям із

порушеннями слуху та розумового розвитку, в яких мовлення

практично не сформоване;

– стимулюючі методи — це схвалення і осуд.

У виховній практиці всі ці групи методів використовують у взає�

мозв’язку, враховуючи мету і завдання виховного впливу, індивіду�

альні, зокрема, мовленнєві особливості вихованців, рівень їхньої

підготовленості до тієї чи іншої роботи.
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ЗАВДАННЯ Й ОРГАНІЗАЦІЯ МУЗИЧНО0
РИТМІЧНИХ ЗАНЯТЬ У ШКОЛІ ДЛЯ ДІТЕЙ 

ЗІ ЗНИЖЕНИМ СЛУХОМ

С. В. Литовченко

Музика і дитина з порушенням слуху — тема не нова, але така,

що не втрачає актуальності. На сучасному етапі набутий значний

досвід використання музики в освітньо�корекційній роботі спе�

ціальних шкіл. До навчального плану спеціальних шкіл для дітей зі

зниженим слухом введено спеціальні корекційні курси, серед яких

одним із важливих є музично�ритмічні заняття.

До історії питання. Перші спроби використання музичних засо�

бів у навчанні та вихованні дітей із порушеннями слуху сягають

середини XIX ст. Так, у 1859 р. у Санкт�Петербурзькому училищі

для глухонімих було введено експериментальні заняття з викори�

станням музики, які дали суттєві результати. У 1929 р. вирішено

ввести уроки ритміки до навчального плану шкіл дітей із порушен�
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ням слуху. Основним завданням таких уроків було формування

у школярів ритмічної структури мовлення, що здійснювалось

шляхом розвитку вільних, ритмічних, координованих рухів, поєд�

нання їх з музикою. У 1960–70�х рр. уроки ритміки були вилучені

з навчального плану спеціальних шкіл, але дослідження в цьому

напрямі тривали. Зокрема, предметом аналізу виступали питання

змісту музичного виховання дітей із порушенням слуху, методики

розвитку сприймання музики на основі комплексного використан�

ня аналізаторів, розвитку мовлення у зв’язку з музичною діяльні�

стю  2. Із 1986 р. до навчального плану шкіл для глухих дітей та дітей

зі зниженим слухом введено навчальний предмет — музично�рит�

мічні заняття. Навчання на таких заняттях базується на взаємодії

музики, рухів і мовлення в різних поєднаннях: розвиток слухового

сприймання музики сприяє формуванню ритмічних і виразних

рухів; разом з тим рухи справляють позитивний вплив на розвиток

сприймання музики; спеціальна робота над рухами, розвитком

почуття ритму впливає на формування в дітей вимови.

Можна визначити такі основні завдання, які комплексно розв’я�

зуються на музично�ритмічних заняттях: фізичний, естетичний,

моральний, емоційний розвиток учня; розширення знань про сві�

тову та національні музичну культуру; розвиток уяви та творчих

здібностей; активізація розумових здібностей; збагачення словни�

кового запасу; розвиток слухового сприймання; вдосконалення

вимови.

Організація. У початкових класах шкіл для дітей зі зниженим

слухом для проведення музично�ритмічних занять передбачено

2 год на тиждень. До структури музично�ритмічного заняття тради�

ційно входить робота з формування музично�ритмічних рухів, слу�

хання�сприймання музики, виконання пісень і вокальних вправ,

гра на нескладних музичних інструментах, інсценування музичних

творів, робота над виразним усним мовленням (за допомогою

фонетичної ритміки). На кожному уроці застосовуються різні види

діяльності, об’єднані загальною темою. Можливим є присвячення

окремих уроків роботі над розвитком мовлення.

Зміст. Наразі актуальним є оновлення змісту спеціальної освіти.

Розроблено перший проект національної програми з музично�рит�

мічних занять для шкіл глухих з урахуванням особливостей укра�

їнського музичного фольклору  1 , завершується робота над відпо�

відною програмою для шкіл для дітей зі зниженим слухом. Програма

розробляється авторським колективом, до складу якого входять
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досвідчені вчителі київських шкіл № 18, 9 та науковці лабораторії

сурдопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки, що створює

можливості для використання найкращого досвіду та сучасних

досягнень сурдопедагогічної науки.

Література

1. Проект. Програми з музично�ритмічних занять для шкіл глухих (під�

готовчий, 1�5 класи) /Укл. Л. О.Куненко, А. П.Тараканова. — К.: ІЗМН,

1999. — 56 с.

2. Яхнина Е. З. Методика музыкально�ритмических занятий с детьми,

имеющими нарушения слуха: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведе�

ний / Под ред. Б. П. Пузанова. — М.: ВЛАДОС, 2003. — 272 с.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ ВІД РОЗВИТКУ

СЛУХОМОВНОГО СПРИЙМАННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ МОВЛЕННЯ

В. В. Литвинова 

Загальновідомо, що будь�які відхилення у психічному чи фізич�
ному розвитку дитини призводять до порушення її загального
розвитку. Порушення слуху у дітей спричиняє суттєві відхилення
від вікових норм в опануванні мови і розвиткові мовлення, а, від�
так, і до відставання в загальному розвитку дитини. Відсутність або
зниження слуху має негативні наслідки у психічному розвитку,
гальмує процес оволодіння знаннями, вміннями та навичками, сут�
тєво обмежує пізнання навколишнього світу.

Можливість самостійного оволодіння мовою, найсуттєвіший
критерій ролі слуху в загальному розвитку дитини. У дітей з пору�
шенням слуху цей процес не може проходити спонтанно і само�
стійно, як у чуючої дитини. Діти з глибоким порушенням слуху
(глухі) не здатні самостійно використовувати залишковий слух для
накопичення словникового запасу щоб оволодіти мовою, для того
їм необхідно спеціальне навчання. Діти зі зниженим слухом
можуть в невеликій кількості самостійно накопичувати словнико�
вий запас і оволодівати елементарним усним мовленням, проте
найкращих результатів вони можуть досягти тільки за умов
спеціального навчання, а глухі діти взагалі можуть оволодівати
мовою тільки з допомогою сурдопедагога.
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Засвоєння змісту навчання тісно пов’язане з оформленням та

осмисленням мовлення, тому її недостатній розвиток, заважає її

сприйманню навіть при умові наявності звукопідсилювальної апа�

ратури, ускладнює розуміння, осмислення і передачу в процесі нав�

чання та спілкування, навіть у найпростішій формі. Недостатньо

розвинене мовлення — це перешкода для навчання.

Розумова діяльність має своє відображення в мовленні, вона

є результатом її практичної діяльності. Мова, що є недоступною

для дітей без спеціального навчання, в нормі позитивно впливає на

розумовий розвиток, на оволодіння різними видами діяльності.

Розумова діяльність і мовлення взаємозалежні і є головною умовою

в орієнтуванні людини в її життєдіяльності. 

Розвиток мовлення тісно пов’язаний з успішністю навчання.

З одного боку, від здатності сприймати інформацію у мовній формі

залежить обсяг знань, які засвоює дитина, з іншого�мовленнєве

оформлення систематизує навчальну інформацію, знання зберіга�

ються у мовній формі. У дітей з порушеннями слуху недорозвине�

ність мовлення, призводить до неможливості повноцінного осми�

слення інформації, а, відтак, опосередковано негативно впливає на

можливість засвоєння інформації та навчальну діяльність в цілому,

що і обумовлює своєрідність навчання дітей з порушеннями слуху.

Можливість мовленнєвого спілкування залежить від ряду умов:

стану слуху, рівня розвитку мовлення, використання звукопідсилю�

вальної апаратури та її якості, технологій спеціального навчання

й майстерності вчителя.

Рівень розвитку мовлення визначається багатством словарного

запасу, оволодінням граматичною будовою мови, звуковим скла�

дом слів та вимовою в цілому, розумінням мовлення, читанням її

з губ і мовною практикою спілкування.

З розвитком мовлення дитини з порушенням слуху збільшують�

ся і її можливості слухового сприймання, оволодіння мовою від�

криває невичерпні можливості для більш ефективного розвитку

слухового сприймання мови, як в ході спеціальних вправ, так і без

них. Сприймання мови на слух залежить від кількох умов: стану

слуху, рівня розвитку мови, контексту і ситуації, складності мовних

конструкцій, об’єму матеріалу запропонованого на слух. Чим ви�

щий рівень мовного розвитку, чим кращі залишки слуху, тим успіш�

ніше сприймання дитиною мови на слух, тим успішніший її загаль�

ний розвиток, а значить і більші можливості оволодіння шкільною

програмою з різних предметів.
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ВКЛЮЧЕНИЕ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ДЕТЕЙ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Т. В. Лисовская,
Білорусь

Современная система образования ставит перед собой цель —

обеспечить адекватный уровень индивидуального развития лично�

сти, усвоение подрастающим поколением накопленного социаль�

ного опыта, с последующей возможностью его использования на

практике. В этой связи возникает необходимость в полной мере

обеспечить равные возможности для всех детей в получении аде�

кватных индивидуальным потребностям коррекционно�образова�

тельных и реабилитационных услуг. Особую значимость это прио�

бретает при воспитании детей с тяжелой формой интеллектуальной

недостаточности [1–4]. 

В Республике Беларусь получают развитие: ранняя коррекцион�

но�педагогическая помощь (от рождения до трех лет); интегриро�

ванное обучение; инновационное обучение. 

Инновационной деятельности предшествует импульс, который

дает педагогическая реальность. Таким импульсом явилось откры�

тие центров коррекционно�развивающего обучения и реабилита�

ции для детей с наиболее выраженными психофизическими нару�

шениями. Включение всех детей в систему образования требует

и программно�методического обеспечения педагогического про�

цесса данной категории учащихся. 

Выносимое на обсуждение образование детей с тяжелой интел�

лектуальной недостаточностью, мы полагаем, является иннова�

ционным. В инновационной деятельности мы основывались на

следующих наиболее значимых, принципиально важных  принци�

пах системного, комплексного, потребностного, прагматического,

интегративного, деятельностного, средового и методического под�

ходов, а также антропоцентризма: внутренней свободы выбора

средств, высокой личной заинтересованности в положительном

эффекте, мотивации и оптимизма. Рассмотрим реализацию каждо�

го подхода в образовательном процессе.

Мы исходили из предположения, что процесс обучения должен

способствовать социальной адаптации детей. Этот процесс пред�

ставляет собой целостную систему, и он будет эффективен, если
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направлен на развитие всех психических функций (системный
подход). Как показывает практика, наиболее эффективные резуль�

таты в коррекционно�развивающей работе с детьми с тяжелой фор�

мой интеллектуальной недостаточности достигаются при ком�
плексном подходе. При определении содержания образования детей

с тяжелой формой интеллектуальной недостаточности принимает�

ся во внимание значимость их социальной адаптации, особые

потребности, обусловленные ограниченными возможностями

(потребностный подход). Педагог оценивает изучаемый материал

с позиции практического применения, жизненной востребованно�

сти формируемых умений и навыков (прагматический подход). Дети

этой категории чрезвычайно затрудняются самостоятельно исполь�

зовать имеющиеся у них знания (интегративный подход). Следует

всемерно расширять ограниченный опыт детей, развивать их вос�

приятие, умение устанавливать связи между предметами. Широкое

распространение в педагогической практике получила идея средо�
вого подхода. Определить базовое содержание компонентов разви�

вающей предметной среды возможно только, опираясь на деятель�
ностный подход. Методический подход выведен нами из структурной

теории развития Жана Пиаже. Детям с тяжелой формой интеллек�

туальной недостаточности важно не столько передать определен�

ную сумму знаний, сколько выработать у них адекватность поведе�

ния, умение действовать в конкретных жизненных ситуациях,

бытовую ситуационную приспособленность. Однако главное

в работе с детьми с тяжелой формой интеллектуальной недостаточ�

ности — это не степень и количество достижений, а продвижение,

улучшение качества их жизни.
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ДОСВІД З ІНТЕГРАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ В БІЛОЦЕРКІВСЬКІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ № 20 

І–ІІІ СТУПЕНІВ АКРЕДИТАЦії

В. Є. Крижанівський

Із 2002 р. Білоцерківське товариство дітей�інвалідів та їхніх бать�
ків «Аюрведа» в тісній співпраці з дитячим оздоровчим центром
«Шанс» та загальноосвітньою школою (ЗОШ) І–ІІІ ст. № 20 ком�
плексно здійснюють навчання та реабілітацію дітей з особливими
потребами, забезпечуючи їм рівні права на здобуття якісної освіти.

Білоцерківська ЗОШ І–ІІІ ст. № 20 є головним партнером у реа�
лізації рівних прав на здобуття якісної освіти дітьми з особливими
потребами. Із 2002 р. діти шкільного віку дитячого оздоровчого
центру «Шанс» входять до складу учнівського контингенту.

У школі навчається 1040 учнів. Педагогічний колектив стано�
вить 86 фахівців педагогічного профілю. Школа працює в одну
зміну, що уможливлює якісну організацію навчально�виховного
процесу для дітей з особливими потребами за індивідуальними нав�
чальними планами в умовах часткової інтеграції. 

На 2006/07 н.р. рішенням Білоцерківської міської ради, за клопо�
танням управління освіти і науки, школі було виділено чотири посадо�
ві ставки помічника вчителя. На 2007/08 н.р. зменшено кількість учнів
в інклюзивних класах до 20 осіб (20 учнів + одна інтегрована дитина).

Реалізуючи проекти та залучаючи спонсорські кошти, товариство
«Аюрведа» виконало роботи на базі ЗОШ І�ІІІ ст. № 20: збудовано
пандус, реконструйовано санітарну кімнату, обладнано кімнату
психологічної та фізичної реабілітації; у 2006 р. завершено будівниц�
тво ліфта та пандуса з центрального входу школи, що дало можли�
вість забезпечити інклюзивне навчання для даної категорії дітей
з ІІ семестру 2006/07 н. р.. ЗОШ І�ІІІ ст. № 20 є першою і єдиною
школою в Україні, де введено в експлуатацію ліфт, що забезпечило
доступність до всіх приміщень школи дітей на інвалідних візках.

Із січня 2007 р. 10 дітей�вихованців центру «Шанс» включені до
навчально�виховного процесу в загальноосвітніх класах, п’ять із
них пересуваються на інвалідних візках, решта теж має порушення
опорно�рухового апарату і потребує сторонньої допомоги.

До введення в експлуатацію ліфта всі діти�вихованці центру
«Шанс» навчалися за індивідуальною формою — відповідно до
Положення про організацію індивідуального навчання.
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Для забезпечення адаптації, підвищення рівня навчальних дося�

гнень, включення дітей з обмеженими можливостями в систему

навчально�виховного процесу та формування соціального досвіду

перебування їх у колективі ровесників, у навколишньому середови�

щі вважаємо за потрібне розглянути питання про додаткові посадо�

ві оклади асистентів вчителя, доплату до посадових ставок вчителів,

які працюють в інтегрованих класах, та заступнику директора, який

відповідає за дане питання (в розмірі 25–30%). 

На державному рівні нагальною є проблема нормативно�право�

вого врегулювання здобуття якісної освіти особами, які потребують

корекції фізичного та/або розумового розвитку. Таким є законо�

проект № 6218 (перше читання у ВР 02.03.2005 р.). У 2006 р.

напрацьовано зміни та доповнення щодо організації спеціальної

освіти до основних законів у галузі освіти. Відсутність відповідного

закону перешкоджає і прийняттю Положення про інтегроване/ін�

клюзивне навчання. Введення у роботу основних нормативних

документів автоматично знімає низку проблем щодо організації

інтегрованого/інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчаль�

них закладах.

Надіємося на прискорення прийняття на законодавчому рівні

низку нормативно�правових документів для впровадження інте�

грованого/інклюзивного навчання дітей з обмеженими можливо�

стями в межах створення національної системи соціального захи�

сту даної категорії дітей.

ДО ПИТАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ

РОБОТИ ІЗ ТВОРАМИ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Н. П. Кравець

Завдяки опануванню розумово відсталими школярами читаць�

кою діяльністю читання виступає не лише як навчальний предмет, а

й як засіб опанування знань з інших предметів. Проте останнім

часом внаслідок посилення мультимедійних технологій значно зни�

зився інтерес усіх категорій учнів до читання взагалі й до читання

художньої літератури зокрема. Поза тим, в процесі читання коригу�

ються інтелектуальна, емоційно�естетична та фізична сфери учня�
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читача, що позитивно впливає на змістову, операційну та мотива�

ційну складові навчальної діяльності шляхом залучення в корекцій�

но�розвиткову роботу всієї психофізичної сфери читача. Відбу�

вається інтенсивне формування структури особистості суб’єкта

читання засобами художньої літератури, оскільки літературі прита�

манні різноманітні функції: пізнавальна, корекційна, розвиткова,

етична, естетична, виховна тощо, завдяки чому вона значно впливає

на особистісні утворення учня�читача. Крім того, художня літерату�

ра як мистецтво слова — єдиний вид мистецтва, який забезпечує

формування образного мислення. Проте  специфічність психофі�

зичних особливостей розумово відсталих школярів спричиняють

певні труднощі сприйняття та розуміння тексту художнього твору

(А. К. Аксьонова, В. Я. Василевська, М. Ф. Гнєзділов, Н. К. Сорокі�

на та ін.), що значно впливає на якість читацької діяльності, під час

якої взаємодіють як суб’єкт читання — учень�читач, так і об’єкт

читання — текст твору, на який спрямована дія суб’єкта. Успішне її

функціонування залежить від особливостей психічної діяльності

суб’єкта читання, зокрема особливостей розуміння тексту твору.

Враховуються і структурно�смислові особливості тексту, який чита�

ється. Отже, читацька діяльність розумово відсталого школяра ви�

ступає як особлива форма взаємодії учня�читача (суб’єкта читання)

із текстом твору (об’єктом читання), яка відповідно до навчального

процесу обумовлена такими чинниками,  як змістовий, операціо�

нальний, мотиваційний, що дає можливість проводити корекційно�

розвиткову роботу над основними компонентами особистісного

розвитку: діяльнісним, змістовим, особистісним. Результатом орга�

нізації та формування читацької діяльності є корекція психофізич�

них порушень з метою формування активного читача. 

Проведене вивчення ставлення розумово відсталих школярів до

читання художньої літератури дало нам змогу класифікувати їх,

враховуючи індивідуальні й типологічні особливості читачів кож�

ного класу. Врахувавши індивідуальний характер сприймання

художнього твору, індивідуальний смисл, який вкладає кожен

учень�читач у розуміння смислу твору, визначили групи учнів�чи�

тачів: І — активна, ІІ — пасивна, ІІІ — індиферентна. Найпошире�

нішою виявилася ІІ група — 46% респондентів. До ІІІ групи увій�

шло 42% суб’єктів читання,  до І — 12%. Виділення груп зумовлено

труднощами сприймання та осмислення розумово відсталими

художнього твору: не сформована навичка  читання, особливо такі

її якісні характеристики, як правильність і виразність; у процесі
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власне читання порушені кодування й перекодування матеріалу;

нерозуміння образності художнього твору та причинно�наслідко�

вих зв’язків, недорозвиток сигніфікативної функції мовлення,

внаслідок чого індивідуальний смисл, вкладений у зміст автором

твору, часто не збігається з індивідуальним смислом учня�читача.

Якісний аналіз складу груп дав змогу визначити оптимальні періо�

ди становлення читацької діяльності в розумово відсталих школя�

рів: пропедевтичний (підготовка до сприймання тексту художнього

твору); орієнтувальний (сприймання й осмислення в процесі аналі�

зу змісту тексту твору); виконавчий (інтерпретація прочитаного

тексту художнього твору).  

Отже, успішність читацької діяльності розумово відсталих учнів

залежить від змістового наповнення предмета читання, що дає змогу

використовувати різноманітні методи вивчення літературних худож�

ніх творів, застосовуючи різні види читання, дотримуючись їх дифе�

ренціації та системного підходу щодо застосування на кожному етапі.

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОЇ НАУКОВО0
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ І. Г. ЄРЕМЕНКА

Є. Л. Якобчук

В історії олігофренопедагогіки помітне місце посідає видатний

український дефектолог, доктор педагогічний наук, професор Іван

Гаврилович Єременко.

Народився І.Г. Єременко 19 квітня 1916 р. у с. Миропілля Сумсь�

кої області. Освіту здобув, закінчивши семирічку (1932) та шестимі�

сячні педагогічні курси у м.Білопілля (1933). Педагогічну діяльність

розпочав вчителем початкових класів, а згодом (1934) працював

виконуючим обов’язки інспектора райвно Миропільського району.

У 1938 р. Іван Гаврилович закінчив Полтавський педагогічний інсти�

тут, отримавши диплом з відзнакою, та почав працювати викладачем

у педагогічному училищі м. Немирова Вінницької області.

У роки  Великої  Вітчизняної війни І. Г. Єременко у складі

Ленінградського та 2�го Білоруського фронтів брав участь у війсь�

кових діях, виконуючи обов’язки начальника радіостанції та війсь�

кового кореспондента газети «Родина зовет». За участь у бойових

діях нагороджений багатьма урядовими нагородами [1, с. 52].
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Із 1945 р. І.Г. Єременко працює літературним працівником Укра�

їнської республіканської газети «Радянська освіта» (1945), а згодом —

директором і викладачем Новомиргородського та Коростишівського

педагогічних училищ (1946), навчається в аспірантурі НДІ дефекто�

логії УРСР (1949�1952), працює завідувачем відділу дефектології НДІ

педагогіки УРСР (1959�1989), головним науковим співробітником

Інституту спеціальної педагогіки АПН України (1989). [2, с. 53�54].

У 1953 р. І. Г. Єременко захистив кандидатську дисертацію «Роль

личного примера учителя в воспитании учащихся», а в 1967 р. —

докторську дисертацію «Организация учебной деятельности уча�

щихся вспомогательной школы на основе повышения их познава�

тельной активности». 

І. Г. Єременко — визнаний учений у галузі теорії і практики олі�

гофренопедагогіки. Широко відомі не тільки в Україні, а й в багатьох

країнах світу його фундаментальні дослідження в галузі спеціальної

дидактики, зокрема, з пошуку шляхів підвищення ефективності нав�

чання і виховання, питань вивчення розумово відсталих дітей, осо�

бливостей розвитку їхньої інтелектуальної і фізичної діяльності та ін.

Після проведення під керівництвом І. Г. Єременка широкомас�

штабного експерименту з його ініціативи було запроваджено дифе�

ренційоване навчання у практику допоміжних шкіл України [5, с. 103].

Теоретичне обґрунтування ідеї диференційованого навчання,

підсумки тривалих наукових досліджень узагальнено і висвітлено

у таких працях І.Г. Єременка: «Материалы исследования процесса

обучения во вспомогательной школе» (1972), «Диференційоване

навчання в допоміжній школі» (1979, у співавторстві з Л. С. Ваві�

ною і Г. М. Мерсіяновою), «О дифференцированном обучении уча�

щихся вспомогательной школы» (1976, 1983), «Рекомендації про

укомплектування допоміжних шкіл з диференційованим навчан�

ням» (1980) та ін.

Тривалий час І. Г. Єременко очолював науково�методичну раду

Міністерства освіти УРСР з питань дефектології, був відповідаль�

ним редактором збірника наукових праць «Питання дефектології»,

членом редакційної колегії журналу «Дефектология», збірника

«Наукові записки». За значні наукові досягнення в галузі спеціаль�

ної освіти та організаційну діяльність учений нагороджений багать�

ма державними відзнаками [1, с. 53].

Іван Гаврилович залишив неоціненну наукову спадщину. Він

є автором понад 100 наукових праць, з�поміж яких монографії, про�

грами, підручники, навчально�методичні посібники тощо. Серед
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них перший в Україні навчальний посібник для студентів «Оліго�

френопедагогіка» (1985). Низку праць опублікованр за кордоном. 

Прагненням до самовдосконалення, вимогливістю до себе та інших,

любов’ю до України пронизаний життєвий і творчий шлях І. Г. Єременка.

Його численні наукові праці залишаються актуальними і дотепер, вони

містять цікаві ідеї, концепції наукових теорій щодо можливостей підви�

щення ефективності навчання та виховання розумово відсталих учнів.
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕОРЕТИЧНИХ ПІДХОДІВ
СПІЛКУВАННЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО

ПРОФЕСІЙНОГО ВПЛИВУ У ПІДГОТОВЦІ
СУРДОПЕДАГОГІВ

Н. В. Тимофієнко

Спілкування — це складова педагогічної діяльності, основою

якої є професіоналізм і компетенція. Спілкування розширює межі

діяльності та можливості передачі учням усього спектра знань та

здійснення ефективного впливу на них.

Підготовку вчителя необхідно здійснювати ще на етапі навчан�

ня у вищому навчальному закладі за технологіями, які відповідають

видам, структурі та змісту спілкування. 

Педагогічне спілкування як окреме питання цілісної проблеми

спілкування, розглядалось у працях М. М. Заброцького, В. А. Кан�

Калика, Я. Л. Коломинського, О. О. Леонтьєва, С. Д. Максименка,

Н. В. Чепелєвої та ін.

– 164 –

Секція II Спеціальна педагогіка:



– 165 –

О. О. Леонтьєв, зокрема, вказував на те, що педагогічне спілку�

вання створює найкращі умови для розвитку мотивації учнів, твор�

чого характеру навчальної діяльності, формування особистості

школяра, забезпечує сприятливий емоційний клімат, керує соці�

ально�психологічними процесами в дитячому колективі, дає змогу

максимально використати особистісні якості вчителя.

В. А. Кан�Калик розглядав педагогічне спілкування як показ�

ник професійної діяльності організатора, вихователя, керівника, до

складу якої входять інформаційні, міжособистісні, управлінські  та

інші напрями. 

С. Д. Максименко вказував на неоднозначність педагогічного

спілкування, що є складним і внутрішньо суперечливим поєднан�

ням перцептивних, комунікативних, інтерактивних компонентів

суб’єкт�об’єктної та суб’єкт�суб’єктної форм. Ця точка зору є тео�

ретично продуктивною і слугує вихідною позицією стосовно зав�

дань нашого дослідження.

У науковій літературі досліджувалася проблема педагогічного спіл�

кування з точки зору існування таких його етапів (В. А. Кан�Калик):

1) прогностичний етап (моделювання педагогом спілкування з класом

під час підготовки до уроку); 2) організація безпосереднього спілкуван�

ня з класом (початковий період навчання); 3) керування спілкуванням

у педагогічному процесі; 4) аналіз здійсненої системи спілкування

і моделювання нової системи спілкування на наступну діяльність.

Педагогічне спілкування є колективною системою соціально�

психологічного взаємовпливу, яке має таку структуру: 1) спілкування

педагога з окремими учнями; 2) спілкування педагога через окремих

учнів з колективом у цілому; 3) спілкування з колективом загалом;

4) спілкування педагога через колектив з окремими учнями.

Результатом педагогічного спілкування в новітніх парадигмах

навчальної діяльності (де навчальна діяльність виступає об’єкт�

об’єктною характеристикою) слід вважати порозуміння двох об’єк�

тів спілкування; а саме: розуміння вчителем (сурдопедагогом) учня

(глухого, слабочуючого) і розуміння дитиною вчителя. 

У взаєморозумінні виокремлюються прямий і зворотний зв’язки:

смисловий (який несе в собі сутнісний аспект спілкування) і емоцій�

но�вольовий (особистісне ставлення до об’єкта спілкування).

Саме такі позиції досягають головної мети навчально�виховного

процесу, тобто за умови точного й адекватного взаєморозуміння

можлива успішна реалізація передачі інформації, а також формування

в дитини наукового світогляду і творчого ставлення до оточуючого.
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Отже, педагогічне спілкування має свою специфіку і структуру,

які можуть бути сформовані в процесі підготовки сурдопедагога.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО0
ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ ДІТЕЙ0СИРІТ 

ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ

В. П. Старцева,
аспірант

Навчання соціально�побутового орієнтування дитини�сироти із
затримкою психічного розвитку (ЗПР) є важливою умовою підви�
щення ефективності соціальної адаптації як одного із механізмів
соціалізації, яка дає змогу людині зайняти активну позицію в житті
суспільства. Актуальність проблеми соціально�побутової орієнтації
дітей означеної категорії, які виховуються та навчаються у школі�
інтернаті, пов’язана з необхідністю знаходження ефективних засо�
бів їхнього розвитку в умовах депривації. На сьогодні в Україні
загострюється проблема сирітства, оскільки невпинно зростає
кількість дітей, які залишились без батьківського піклування. Ця
проблема особливо загострюється відносно дітей�сиріт, які мають
таку ваду, як затримка психічного розвитку.

Дослідження психологічних особливостей дитини�сироти із
ЗПР показують їхню інтелектуальну пасивність, обмежений обсяг
знань і уявлень про навколишній світ, відставання у формуванні
розумових операцій, недорозвиток усіх сторін мовлення, близьку
конфліктну готовність і невміння розв’язувати напружені ситуації,
недостатньо критичне ставлення до себе, підвищену залежність
поводження від ситуації. Поряд з цим слід зауважити, що у колі
проблем, які пов’язані із системою організації виховання та нав�
чання дітей�сиріт у закладах інтернатного типу, особливе місце зай�
має проблема соціально�побутової орієнтації таких дітей як однієї
зі складових їхньої соціалізації.

Заняття із соціально�побутової орієнтації сприяє їх підготовці до
самостійного життя та праці, формує в дітей навички самообслуго�
вування, ведення домашнього господарства, розкриває певне коло
питань щодо навколишнього середовища. У школярів формуються
знання та навички, які необхідні для життя в суспільстві. Таким
чином, проблема соціально�побутової орієнтації у психолого�педа�
гогічній науці розглядається переважно у зв’язку з підготовкою
дітей до самостійного життя. 
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На сьогоднішні, незважаючи на широкий спектр досліджень

соціальної адаптації особистості як соціально�психологічної про�

блеми, досліджень, присвячених проблемі соціально�побутової

орієнтації дітей�сиріт молодшого шкільного віку із затримкою пси�

хічного розвитку, її психологічних і педагогічних аспектів,  майже

не проводилось. Відповідно, відсутні методичні і спеціальні роз�

робки з цієї проблеми. Зокрема не вивчались особливості соціаль�

но�побутового орієнтування дітей�сиріт молодшого шкільного віку

із затримкою психічного розвитку щодо основних його структур�

них компонентів і задіяних до цього процесу суб’єкт�об’єктних

і суб’єкт�суб’єктних відносин (діяльності та спілкування) дитини.

Не визначені і психолого�педагогічні умови сприяння становлен�

ню цього надбання в дитини. Своєчасно проведена робота із

соціально�побутового орієнтування з дитиною�сиротою молодшо�

го шкільного віку із затримкою психічного розвитку допоможе під�

готувати її до самостійної життєдіяльності, орієнтуванню у сфері

побуту та соціальних відносин.

У зв’язку з цим завдання нашого дослідження є таким:

1. На основі аналізу стану розробленості проблеми у психолого�

педагогічній науці та практиці з’ясувати сутність соціально�побуто�

вої орієнтації, основних її складових і параметрів вивчення.

2. У процесі експериментального порівняльного дослідження

виявити особливості соціально�побутової орієнтації дітей�сиріт

молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку.

3. Визначити й експериментально апробувати психолого�педа�

гогічні умови сприяння соціально�побутовій орієнтації учнів із зат�

римкою психічного розвитку в умовах школи�інтернату.

На розв’язання перелічених завдань і спрямовується наше тео�

ретико�експериментальне дослідження означеної проблеми.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ШКІЛЬНОЇ ГОТОВНОСТІ
ДІТЕЙ ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

О. В. Романенко

Проблема оптимізації готовності дітей із ДЦП до шкільного нав�

чання передбачає наукове обґрунтування й емпіричне вивчення

механізмів і оптимальних умов психічного розвитку хворих  дош�
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кільників. Окрім дослідження загальної обізнаності дитини при

діагностиці шкільної готовності, важливим є дослідження антици�

пації (здатності до прогнозування), яка займає особливе місце серед

механізмів, що забезпечують швидкість, точність сприйняття й об�

робки інформації, а також зумовлює здатність до научуваності [1; 2].

У процесі спеціального дослідження з’ясувалося, що діти з цере�

бральним паралічем мають специфічні показники несформованості

всіх трьох ланок готовності до шкільного навчання (пізнавальної,

регулятивної, мотиваційної), що зумовлено нейропсихологічними,

психофізіологічними та соціально�психологічними чинниками.

Дослідження пізнавальної ланки готовності показало, що змі�

стові особливості її відповідних показників полягають у нерівно�

мірному, дисоційованому характері. Це виявлялось у тому, що при

відносній сформованості організації розумової діяльності, хороших

показниках короткочасної пам’яті спостерігалася дефіцитарність

процесу довгочасної пам’яті та слабкість переключення уваги, що

зумовлено станом механізмів «зчитування» інформації» та спричи�

нено порушенням процесів регуляції, загальною астенізованістю,

незрілістю та ушкодженням ЦНС, зокрема її підкоркових структур.

Діти з церебральним паралічем досить успішно справляються із

завданнями, аналогічними тим, що входять до програми дошкіль�

ної підготовки, але мають утруднення при пошуку стратегій вирі�

шення нових завдань. Можливості використання допомоги свід�

чать про те, що вони не схильні до самостійного прогнозування

діяльності та потребують допомоги дорослого у вигляді аналітично�

го «розгортання» елементів, на яких ґрунтується синтез конструк�

тивних елементів завдання. Без такої допомоги та спеціального,

поетапного навчання прогнозування діти виявляються здатні лише

до формального відтворення матеріалу, який вони вивчали на

заняттях з педагогом. Результати дослідження спонукають до

пошуку шляхів упровадження елементів розвивального навчання

у програму дошкільної підготовки дітей із церебральним паралічем.

У структурі регулятивної ланки шкільної діяльності дітей із

церебральним паралічем відмічається недостатня довільність пси�

хічних процесів (уваги та пам’яті) внаслідок дефіциту регулюючих

коркових впливів. Ця ланка ушкоджена більшою мірою, ніж пізна�

вальна: навіть при відносній збереженості окремих компонентів

пізнавальної діяльності несформованість механізмів регуляції

перешкоджає повноцінній готовності до шкільного навчання.
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Негативні емоції, що супроводять перманентні утруднення
дитини в оволодінні різними видами діяльності, закріплення від�
чуття неуспіху  перешкоджають  розвиткові пізнавальної мотивації,
яка ґрунтується на мотиві очікуваного задоволення (антиципації)
від процесу та результату пізнання, усвідомленню себе як соціаль�
ної істоти, яка виступає для дошкільників активізуючою, збуджу�
вальною силою.

Проведене дослідження є підгрунтям для подальшого розро�
блення комплексної психокорекційної програми з урахуванням
органічно більш збережених систем аналізаторів та окремих достат�
ньо сформованих психічних процесів у дітей, хворих на церебраль�
ний параліч, з пріоритетністю формування здатності до прогнозу�
вання в різних видах діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ПРОСТОРОВОГО МИСЛЕННЯ
У ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ДИНАМІЧНИЙ ПРОЦЕС

О. А. Новікова

Успіх соціально�економічних перетворень значною мірою

залежить від інтенсивності інноваційних процесів у найрізноманіт�

ніших сферах людської діяльності. Як ніколи раніше, стала актуаль�

ною потреба у висококваліфікованих спеціалістах з яскраво вираже�

ним творчим потенціалом. Тому сучасна система освіти спрямовує

свої зусилля на вдосконалення навчання та виховання молодого

покоління. 

В умовах розбудови демократичного суспільства в Україні широ�

ку громадську підтримку знаходить думка, що діти�інваліди не

повинні бути ізольовані від суспільства, а навпаки — жити, навча�

тись і виховуватись у навчальних закладах відкритого типу, активно

спілкуватися зі своїми однолітками, членами сім’ї тощо. На проти�
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вагу раніше усталеним поглядам на освіту і виховання дітей�інвалі�

дів, сьогодні важливо оцінювати цих дітей та їхню освіту з погляду

оптимального розвитку їхніх можливостей та формування життєвої

компетентності. 

При утворенні системи зв’язків між зоровими, слуховими і рухо�

вими аналізаторами орієнтація у просторі формується ще в наймолод�

шому віці. Так, у дітей до трьох років складається системний механізм

просторової орієнтації. Пізніше — в дошкільному віці — здобувають�

ся і закладаються знання про простір, необхідні для початкових про�

сторових уявлень. У цьому віці виникає потреба в співвіднесенні

зорового образу предмета з тактильним його сприйняттям.

Діти молодшого шкільного віку засвоюють знання про віддале�

ність предметів та їх розташування, опановують орієнтування

у напрямках простору і просторових відносинах між предметами.

З накопиченням знань, умінь і навичок зростає і збагачується запас

просторових образів. Вони стають більш обсяжними за змістом,

більш динамічними. Збагачується пам’ять і мислення, накопичують�

ся уявлення, набуваються просторова уява, розвиваються навички

просторового розрізнення — окомір, визначення пропорцій тощо.

Учні середнього і старшого шкільного віку піддаються аналізу

через особливості розвитку просторового мислення в процесі

оволодіння знаннями, уміннями і навичками при вивченні різних

навчальних предметів. Учні цього віку змінюють ставлення до

використання наочних опор при здійсненні необхідних просторо�

вих перетворень. Різними в дітей шкільного віку є засоби викори�

стання наочності. Істотні зміни спостерігаються у використовува�

них системах відліку. Вони стають більш різноманітними, довільно

регульованими. Орієнтація за схемою тіла перестає бути визначаль�

ною для встановлення просторових зв’язків і залежностей. Поряд

з нею і на її основі формуються інші системи відліку, де за вихідну

точку береться не сама людина, а будь�який інший об’єкт (мате�

ріальний чи ідеальний).

Подальший розвиток просторового мислення йде шляхом

ускладнення всіх форм орієнтації в просторі, збагачення їх теоре�

тичним змістом, ускладнення завдань, що потребують перетворити

наочні ситуації шляхом їх сприйняття чи за уявним кількаразовим

і багатоплановим оперуванням просторовими образами. Загалом

логіка розвитку просторового мислення реалізується в практиці

навчання за трьома основними лініями розвитку:

– перехід від тривимірного до двомірного простору і навпаки;
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– перехід від наочних зображень до умовно�схематичних і зво�

ротний процес;

– перехід від фіксованої на собі точки відліку до вільно обраної

чи довільно заданої.

Отже, розвиток просторового мислення має носити систематич�

ний і цілеспрямований характер, вже починаючи з дитячого віку,

особливо це стосується дітей з особливими потребами. 

СТАН ЗДОРОВ’Я УЧНІВ0СИРІТ ЯК ФАКТОР
УСПІШНОЇ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАННЯ 

Л. Ю. Кримчак

На успішність адаптації учнів�сиріт до професійної школи впли�

вають різноманітні фактори. Неабияке значення у характері адап�

таційних процесів відіграє стан здоров`я підлітків, що зумовлено

патологічними відхиленнями, причиною яких здебільшого є пере�

несення пологових травм. Майже в усіх учнів спостерігаються ознаки

невротизації, а у частини з них — вираженого неврозу, зумовленого

психічними травмами, пов`язаними з минулим неблагополуччям

у сім`ї та втратою батьків. Відомо, що тривалий вплив негативних

емоцій, вимушена депривація затримують психологічний розвиток

сиріт, погіршують їхнє фізіологічне становище.

Вступ підлітка до професійно�технічного навчального закладу

(ПТНЗ) додає до комплексу соціально�психологічних впливів

низку специфічних «професійно�педагогічних» факторів, що збіль�

шують напруження регуляторних механізмів. Характер фізіологіч�

них реакцій учня�сироти у цей період є актуальною проблемою,

вирішення якої має наукове, практичне і соціальне значення.

Дослідження, що проводилось з учнями�сиротами перших, дру�

гих і третіх курсів (286 осіб) на базі професійно�технічних навчаль�

них закладів Дніпропетровська та Дніпропетровської області,

а також отримані їх результати дали змогу дійти висновку, що 13,1%

респондентів вважають, що успішно навчатися їм заважає стан

їхнього здоров`я. 
Результати опитування дають можливість констатувати, що

саме першокурсники ставлять проблему здоров`я на перше місце
серед чинників, які заважають успішно адаптуватись до навчання.
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Тому, згідно із завданнями дослідження, нам було цікаво порівняти
середні результати анкетування за категоріями учнів�першокурсників
(з міста, із селищ міського типу та сільської місцевості) і за їхнім
соціальним становищем (соціальні сироти, біологічні сироти).

За висновками опитування, як першокурсники — соціальні сироти,
так і другокурсники — соціальні сироти пов`язують показник стану
здоров`я із психологічним дискомфортом, з однією лише відміною, що
перші вважають, що саме проблеми із здоров`ям призводять до психо�
логічного дискомфорту. Відповідно другі, навпаки, стверджують, що
психологічний дискомфорт впливає на їхній фізіологічний стан.

Збігаються точка зори біологічних і соціальних сиріт�першокурс�
ників, які закінчили міські школи. На їх погляд, стан здоров`я безпо�
середньо впливає на успішність адаптації до навчання, а погіршення
його цілковитою мірою залежить від проблем харчування. 

За даними дослідження, сироти�першокурсники (і біологічні,
і ті, що позбавлені батьківського піклування) із селищ міського
типу та сільської місцевості стверджують, що стан їхнього здоров`я
погіршився через з велику кількість дисциплін в ПТНЗ, тобто через
велике психолого�педагогічне навантаження. 

Таким чином, порівняння середніх результатів анкетування за
категоріями учнів�першокурсників та за їх соціальним становищем
виявило, що сироти серед причин, які заважають адаптуватися їм до
навчання, на перше місце ставлять проблеми із здоров`ям, тимчасом,
як всі вони по�різному трактують причини його погіршення.

Спираючись на ці висновки, можна стверджувати, що випускни�
кам інтернатних закладів, які стали учнями ПТНЗ, необхідна підтрим�
ка при переході з доволі спрощеного та глибоко специфічного світу
дитячого будинку в складний і важкий світ професійного навчання.

МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
СІМЕЙНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯ0

РІВ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ
СТИЛІВ СІМЕЙНОГО ВПЛИВУ

В. Г. Кириленко,
ст. викладач

В процесі формування особистості сім’я відіграє основну роль —
це перша сходинка соціалізації і самосвідомості особистості. Тут
дитина набуває вміння і навички спілкування і людського взаєморо�
зуміння. Різні форми дисгармонії взаємин у сім’ї, порушення спілку�
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вання між подружжям, між батьками і дітьми приводить до серйозних
дефектів у формуванні підростаючої дитини, її морально психічного
розвиткові, збільшує кількість бездоглядних дітей. З року в рік збіль�
шується і кількість дітей, що знаходяться на внутрішкільному, а від
недавнього, і на обліку в районних соціальних службах для молоді. 

Тому нами приділяється особлива увага вивченню стилів сімейно�
го виховання, відносин між батьками і дітьми. Дослідження стилів
взаємовідносин сім’ї  і виховних установок батьків, які безпосередньо
впливають на психічний і соціальний розвиток дітей, нерідко
є необхідною умовою при вивченні неуспішності молодших школярів. 

В нашому дослідженні метою було простежити процес сімейного
виховання молодших школярів, встановити позицію батьків сто�
совно здійснення навчальної діяльності дитини, оскільки нес�
приятливі умови виховання школяра в сім’ї є однією з умов шкіль�
ного невстигання, постановки такого соціального діагнозу дитини,
як важковиховуваність або педагогічно занедбана дитина.

Для проведення дослідження нами використовувались: бесіди
з батьками та учнями, анкетування та тестування батьків, проек�
тивні методики для школярів: «Сімейна соціометрія», «Моя сім’я».
Всі методи взаємодоповнюють один одного. В неблагополучних
сім’ях, де батьки відмовились від тестування, вивчались документи,
що характеризували неблагополуччя в сім’ї, де проживали діти.
Вибір нами вище описаних методів є невипадковими, бо аналізую�
чи процес виховання в сім’ї, психолог, має дати відповідь на три
запитання: яке ставлення батьків до навчальної діяльності молод�
ших школярів, які установки на навчання отримує дитина, тип
сімейних відносин у сім’ї молодшого школяра.

В дослідженні брали участь учні молодших класів спеціалізова�
ної школи 298 м. Києва.

На першому етапі проводились бесіди, метою яких було знайомство
зі школярами та визначення проблем у навчанні. Результати бесід
запротокольовано в індивідуальній карті дитини, де окрім, загальних
відомостей про дитину фіксувались соціальний статус школяра, харак�
теристика особливостей сімейного виховання, психологічні особливо�
сті дитини, пізнавальні інтереси дитини, його ціннісні орієнтації, плани
на майбутнє, оцінку своїх вчинків, з’ясувати коло друзів в школі, дворі,
коло обов’язків в сім’ї, бажання їх виконувати, вільний час дитини.

Результати спостереження ми розглядали, зіставляючи їх з інши�

ми даними досліджень. В ході спостереження ми фіксували зовніш�

ній вигляд дитини, позитивні і негативні риси характеру, рівень

засвоєння знань, бажання приймати участь в позашкільному житті. 
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Батькам було запропоновано розроблену нами анкету, в якій ми
вивчали рівень допомоги батьків при підготовці домашніх завдань,
коло друзів дитини, стан її здоров’я. 

Загальний аналіз стилів сімейного виховання в благополучних
сім’ях показує, що для 18% сімей характерна потураюча гіперпро�
текція, 28% сімей — домінуюча гіперпротекція, у 0,9% — емоційне
відторгнення з боку матері, у 18% — гіпопротекція. Паралельно
з матерями було протестовано 12% татусів, що дає можливість зро�
бити правильні висновки щодо виховання в цих сім’ях, для яких
характерна гіперпротекція, у 3% випадках — потураюча, в 1,8% —
домінуюча, з мінімальною кількістю вимог — обов’язків, за не
виконання яких дитину не карають або застосовують дуже рідко
покарання, у 2,5% випадках — страх втрати дитину, у 3,3% — вия�
влена проекція на підлітка батьківських небажаних рис. 
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ДО ПРОБЛЕМИ НАСТУПНОСТІ У РОЗВИТКУ
ДОШКІЛЬНИКІВ І МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Л. В. Дзюбко

Проблема послідовності вирішення завдань розвитку дітей на
перехідних етапах, зокрема безперервність у розвитку дошкільни�
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ків і молодших школярів, має бути забезпечена оптимальною орга�
нізацією наступності і перспективності в їх навчанні і вихованні. Ці
ланцюги освіти являють собою одну зі сторін цілісного процесу
розвитку особистості дитини.

Наступність, як категорія загально філософська, має особливе

методологічне значення усіх без винятку наук, зокрема для психо�

логії та педагогіки, оскільки виражає об’єктивний зв’язок у розвитку.

Наступність — це істотний зв’язок між різними етапами чи ступе�

нями розвитку у процесі становлення та переходу від однієї якості

до іншої в процесі діалектичного заперечення. Вона виявляється

в перенесенні відозмінених відповідно до нових умов позитивних

рис, сторін попередньої стадії розвитку дитини в її нову стадію і від�

миранні її застарілих рис, які не відповідають цим новим умовам.

Зв’язуючи теперішнє з минулим і майбутнім, наступність тим

самим зумовлює сталість, неперервність цілого. Отже, наступність —

це механізм безперервності. Вона має місце скрізь, де є процес

розвитку і взаємозв’язку (Е. А. Баллер, Л. П. Депенчук, Г. Н. Ісаєн�

ко, В. Н. Нікітенко).

Ми розглядаемо наступність з позицій вчення І. П. Павлова про

взаємовідношення вже складеного стереотипа з новоутвореним.

Кожний знов утворюваний часовий зв’язок входить до складеної

раніше системи зв’язків. З іншого боку, утворення нових умовних

рефлексів відбувається небезвідносно до системи зв’язків, що вже

є. Нові зв’язки якісно перебудовують вже складені стереотипи. Це

положення обгрунтовує одну з необхідних умов наступності —

поступове, поступальне, послідовне вироблення такої системи

зв’язків, яка при переході на новий ступінь слугувала б основою для

утворення досконалішої системи розвитку і забезпечувала б безпе�

рервний перехід кількісних змін в якісні.

Стосовно розвитку дитини в онтогенезі, то, безперечно, кожен

новий крок у розвитку безпосередньо визначається попереднім кроком,

усім тим, що вже сталося і виникло в розвитку на попередній стадії.

Аналіз теоретичних джерел проблеми наступності розвитку дітей

від 6–7 років дав змогу визначити наступність як цілісний процес, що

забезпечує повноцінний особистісний розвиток дитини, її фізіологіч�

не і психологічне благополуччя в перехідний період від дошкільної

ланки освіти до школи, спрямований на перспективне формування

особистості дитини з опорою на її попередній досвід і накопичені

знання. Дошкільне виховання має бути спрямоване на таку побудову

життєдіяльності дітей, яка створює умови для їхньої самореалізації
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і самоствердження (перспективність). Початкова школа має врахову�

вати досягнення дошкільного віку не тільки в змістовному і методич�

ному планах, а й у плані формування особистісних якостей дітей.

Надалі одним із завдань школи є навчити самостійно здобувати знан�

ня, активно використовувати їх у житті (наступність). Важливу роль

у цьому відіграє початкова школа як перший освітній рівень, що

закладає базу загальноосвітньої підготовки особистості.

Із погляду вихователя дошкільного закладу і вчителя початкової

школи здійснити наступність — означає створити умови для якнай�

повнішого розкриття потенційних можливостей дитини, забезпе�

чити шляхи і визначити перспективи розвитку її індивідуальності;

сприяти цілосному формуванню її особистості, спираючись на

досягнений рівень розвитку, орієнтуючись на особистісну своєрід�

ність кожної дитини. Наступність з позиції дитини — це той ре�

зультат, який вона отримує від усієї розвивальної, виховної, нав�

чальної роботи, це реальний і перспективний її розвиток.

Виділення закономірностей психічного розвитку, врахування

його логічних зв’язків у перехідний період від дошкілля до школи

сприятимуть повному використанню можливостей, які надає кожен

віковий період для повноцінного, поступального розвитку дитини.

ШЛЯХИ ПСИХОЛОГО0ПЕДАГОГІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ШКОЛЯРІВ 

ІЗ ПОРУШЕННЯМ ІНТЕЛЕКТУ

Н. В. Полякова, УДК 376В.
студентка V курсу

Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Мака�

ренка, кафедра корекційної педагогіки та спеціальної психології.

Успішність виховання, навчання, соціальної адаптації дитини

з порушеннями розвитку залежить від правильної оцінки її можли�

востей й особливостей розвитку.  На це вказували у своїх роботах

Л. С. Виготський, В. І. Лубовський, С. Д. Забрамна, В. В. Тарасун та

ін. [1; 2; 3; 5]. 

Визнається, що своєчасне виявлення проявів характерних вад

розвитку, їх причин і механізмів, що призводять до труднощів нав�

чанні та соціалізації такої категорії дітей, і відповідна корекційно�

превентивна та корекційно�розвивальна робота сприятимуть змен�

шенню ймовірності переростання труднощів у дошкільному навчанні

– 176 –

Секція II Спеціальна педагогіка:



– 177 –

в шкільну парціальну або загальну неуспішність. Це й визначило

актуальність нашого дослідження.

Метою нашого дослідження є встановлення шляхів психолого�

педагогічної діагностики дітей із порушеннями інтелекту.

Під час вивчення фахової літератури до шляхів психолого�педа�

гогічної діагностики школярів з вадами інтелекту було віднесено: 

– вивчення документації; 

– вивчення робіт дітей (малюнків, зошитів тощо); 

– бесіда з дитиною та батьками; 

– спостереження за дитиною в процесі її діяльності; 

– експериментально�психологічні методики. 

Специфіка діагностики у дитячому віці полягає в тому, що оцінка

результатів виконання будь�якого завдання потребує знання вікових

нормативів її виконання. Крім того, повинна враховуватися вікова

доступність самої процедури тестування. Зазвичай, чим менша дити�

на, тим результати виконання завдання природніше відображають

загальнопсихологічні фактори і в тому числі інтелектуальну зрілість.

Практичний досвід і дані літератури дають можливість сформу�

лювати кілька основних принципів обстеження дітей з особливо�

стями психофізичного розвитку, а саме:

1. Обстеження повинно проводитися після клінічної оцінки пси�

хічного розвитку дитини, оскільки результати виконання нейро�

психологічних тестів можуть бути адекватно інтерпретовані лише

у зіставленні з її загальним психічним статусом. Тільки такий підхід

дає змогу зрозуміти, у чому полягає причина труднощів дитини.

2. Методики, з яких складається група тестів, повинні охоплю�

вати основні категорії вищих психічних функцій, а їх виконання —

мінімально залежати від інтелектуальних можливостей дитини.

3. У кожному конкретному випадку набір методик, включених

до групи тестів, повинен відповідати «розумовому віку» дитини.

4. При зіставленні результатів нейропсихологічного обстеження

потрібно одержані дані співвіднести з результатами неврологічного

і нейрофізіологічного обстежень, що підвищить надійність виснов�

ку про наявність чи відсутність півкульової і рівневої локалізації

виявленого порушення [5, с. 63].

Тому в процесі вузівської підготовки спеціалістів�дефектологів

необхідно сформувати знання (залежно від віку дітей і особливо�

стей їх психофізичних порушень) про: 

–  природу та закономірності основних психічних процесів;

– структуру й особливості процесу аномального розвитку;
– теоретичні засади психолого�педагогічної діагностики;
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– принципи діагностики та відбору дітей у спеціальні заклади;
– напрями і методи психолого�педагогічної діагностики;
– особливості діагностування сім’ї.
Саме діагностика порушень розвитку дасть змогу виявити дітей

з недоліками розвитку в популяції, визначити оптимальний педагогіч�
ний маршрут, забезпечити індивідуальний психолого�педагогічний
супровід дитини, який відповідає її психофізичним особливостям. Діаг�
ностика порушень розвитку повинна бути комплексною, оскільки вона
є первинним і дуже важливим етапом у системі заходів, що забезпечують
спеціальне навчання, корекційно�педагогічну і психологічну допомогу.
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ФОРМУВАННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ УЯВЛЕНЬ
ПРО КОЛЬОРИ ТА ЇХ КЛАСИФІКАЦІЇ 

У ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМИ СЛУХУ
ДОПОМІЖНОГО КЛАСУ

Н. Л. Максименко

Формування математичних уявлень в учнів допоміжного класу

з порушеннями слуху починається з пізнання властивостей і відно�

шень між предметами. Надзвичайно важливого значення набуває сен�

сорне виховання в дітей цієї категорії, чуттєве пізнання в яких з різних

причин має суттєві недоліки. 

На початковому етапі з’ясовуються властивості предметів, про�

водиться класифікація за різними ознаками. Привчаємо учнів спо�

стерігати, бачити, відчувати на дотик, називати, аналізувати.
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Л. С. Виготський довів можливість компенсації розумового і сен�

сорного порушень не шляхом тренувань елементарних безпосе�

редньо уражених функцій, а через розвиток вищих психічних про�

цесів, зокрема, мислення [1]. Розвиток пізнавальної діяльності

прискорюється й удосконалюється під керівництвом сурдопедаго�

га, через створення умов для поліпшення навчання на основі акти�

візації та формування компенсаторних процесів психіки.

У процесі навчання і виховання в дітей з порушеннями слуху

допоміжного класу слід орієнтуватися не на порушення, а на

потенційні можливості учня. Враховуючи фізичні, вікові, індиві�

дуальні особливості, сурдопедагог створює умови для корекції

недоліків та розвитку збережених аналізаторів, для забезпечення

успіхів у навчанні шляхом використання різноманітних завдань.

Неухильне зростання успіхів забезпечується дозованим навчаль�

ним процесом за безпосередньою та опосередкованою допомогою

дорослих. 

Психологи стверджують, що інтелект  людини визначити неваж�

ко, адже якщо є інтелект, він потребує «їжі». Мозок, який потрібно

розвивати, вимагає вражень зорових, звукових, тактильних. Важко

переоцінити значення знань кольорів і різнопланової роботи

з ними для пізнавального розвитку дитини з порушеннями слуху

й обмеженими інтелектуальними можливостями.

Враховуючи особливості сприймання, пам’яті цих дітей бажа�

но розпочинати ознайомлення із кольором з хроматичних кольо�

рів: червоного, жовтого, зеленого, а пізніше з ахроматичними:

чорного, білого. Колір чинить на дитину велику емоційну дію.

Учні цієї категорії не завжди активно беруть участь у роботі. Вони

байдуже ставлять до абстрактного матеріалу, більше виявляють

активність, зацікавленість, бажання брати участь при роботі з

дрібними іграшками. Добір яскравих іграшок: машини, ляльки,

муляжі різних тематичних предметів (овочі, фрукти) активізує

увагу, вчить фіксувати погляд. В учня виникає бажання взяти її,

перебирати пальцями, обмацувати. Науково доведено, що розви�

ток рухів пальців стимулює мовні центри мозку, що, своєю чер�

гою, стимулює мовленнєвий розвиток. 

Навчання з метою ознайомлення з кольором краще починати із

участі дітей у дидактичних іграх. Під час гри діти разом з педагогом

розв’язують прості завдання. Будь�яка гра схожа на дослідницьку

діяльність дитини: маніпулює з предметом, вивчає колір, форму,

запах, інші якості. 
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Спочатку вчимо дітей розрізняти кольори, розвивати пам’ять,

увагу, мислення, здійснюємо мовленнєвий супровід, позначаючи

жестово�дактильно.

Розпочинаємо з простих ігор: «Такий однаковий колір», «Візьми

такий самий», «Візьми одного кольору», «Прибери інший колір»,

«Розклади за кольорами».

Отримані знання учнів варто закріплювати на інших уроках,

у побуті, при спостереженнях під час екскурсій, прогулянок.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК СУСПІЛЬНОЇ
ДОПОМОГИ ДІТЯМ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

М. О. Бородай

Дослідження історичного аспекту соціальної реабілітації дає

змогу правильно оцінити значення кожного етапу для подальшого

розвитку теорії соціальної реабілітації, узагальнити сучасну прак�

тику та виявити причини сучасного стану цієї галузі педагогічної

науки [1].

В історії розвитку соціальної допомоги особам з відхиленнями

у розвитку можна виділити чотири основні етапи: монастирський,

медичний, лікувально�педагогічний, етап інтеграції ві суспільство.

Історія опікунства дітей з вадами психічного чи фізичного

розвитку в Україні сягає давніх часів. Вже за часів Київської Русі

виявлялися милосердя й гуманізм щодо нужденних і калічних, що

мало певне відображення в офіційних законах. На основі норма�

тивних актів і системи суспільного піклування, здійснюваного

головним чином монастирями, формувалося суспільне ставлення

до осіб із вадами психофізичного розвитку [3].

В епоху XV–XVII ст. в Україні значного поширення набули

«богадільні�шпиталі», які визнавалися за специфічні форми допо�

моги хворим та інвалідам.

У XVIII ст. відбулися окремі позитивні зміни в економічному та

культурному перетворенні Росії, розвитку науки і освіти. Швидкими
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темпами розвивалися педагогіка, медицина, зокрема психіатрія.

Активізувалася й діяльність держави в питаннях виховання знедоле�

них і калічних дітей. У цей період розроблялися заходи приватного

порядку щодо влаштування богаділень, відкриття спеціальних

виховних будинків для божевільних. Вироблялися форми їхньої опі�

ки, вживалися заходи загального характеру. Це можна вважати пер�

шими серйозними кроками у створенні системи громадської опіки.

Медичний етап характеризувався активізацією діяльності земсь�

ких лікарів�психіатрів; організацією для розумово відсталих осіб

при психіатричних лікарнях спеціальних дитячих відділень.

На початку XX ст. для таких дітей з інвалідністю почали відкри�

вати лікувально�виховні школи та допоміжні класи. Проте через

пасивність і байдужість чиновників із Міністерства освіти ця форма

педагогічної допомоги дітям із вадами інтелекту не набула подаль�

шого розвитку.

У радянський період в Україні, як і в Росії, здійснюються

диференціація системи фахової освіти, її структурне вдоскона�

лення, перехід від трьох до восьми типів спецшкіл. Вважалося,

що в галузі освіти і виховання дітям�інвалідам у СРСР надані всі

можливості. [2].

Інтеграція інвалідів у суспільство в Західній Європі є визначаль�

ною тенденцією сучасного періоду, що базується на їхній повній

громадянській рівноправністі. Цей етап характеризується в захід�

ноєвропейських країнах перебудовою в 80–90�ті роки ХХ ст. орга�

нізаційних основ спеціальної освіти, скороченням кількості спе�

ціальних шкіл і різким збільшенням кількості спеціальних класів

у загальноосвітніх школах, перебудовою взаємовідносин масової та

спеціальної освіти. 

Україна нині перебуває на етапі переходу від третього до четвер�

того періоду, у тоді як Західна Європа вже понад два десятиліття

переживає цей період і знаходиться на його просунутій стадії. Змі�

стом цього періоду є реорганізація взаємодії структур масової та

спеціальної освіти, а також орієнтація останньої на підготовку

дітей із відхиленнями в розвитку до життя як повноправних грома�

дян суспільства, до якого вони належать [3].
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ЗАСТОСУВАННЯ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В РОБОТІ
З АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ

К. Островська, Л. Дума

Основою для побудови корекційно�розвивальної роботи з аутич�

ними дітьми має бути не тільки врахування, а при певному підході

й використання низки особливостей їх пізнавальної та творчої

діяльності. Відомо, що аутисти надчутливі до сенсорних і емоцій�

них, візуальних і слухових стимулів довкілля [1]. Як наслідок, сере�

довище перетворюється для них у хаотичну гіперстимуляцію, і діти

значну кількість енергії витрачають на підтримку високого рівня

захисту, який має вигляд відгородженості, що призводить до швид�

кої енергетичної виснаженості та труднощів у пристосуванні до змін

зовнішнього середовища. Ці особливості аутичної дитини ефектив�

но й адекватно можуть бути скориговані в межах музичної терапії,

оскільки саме розвиток творчих здібностей дитини сприяє, з одного

боку, оволодінню певними навичками, які зменшують сенсорну

надвразливість, а з іншого боку, полегшують адаптацію до змін, що,

своєю чергою, зменшує прояви асоціальної поведінки [2].

Доречність застосування музичної терапії з аутичними дітьми,

на нашу думку, зумовлена такими чинниками:

1) як відомо, однією з головних проблем при налагоджені взає�

модії з аутичною дитиною є відсутність її уваги, перебування на

«своїй хвилі». Особливо ж підібрана музика привертає увагу й орга�

нізує відносну стійкість процесу сприймання дитини з аутизмом;

2) більша прихильність аутистів до предметів, ніж до людей,

зумовлює ефективність налагодження діалогу з ними опосередко�

вано, наприклад, за допомогою музичних інструментів.

У Львівському центрі підтримки осіб із загальними розладами

розвитку «Відкрите серце» застосовується чимало методів музико

терапії. Це методи, спрямовані на відреагування та емоційну акти�

вацію; тренінгові методи у структурі поведінкової терапії; релакса�
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ційні та регулятивні методи; комунікативні методи; творчі методи

у формі інструментальної, вокальної, рухової імпровізації. Для того

щоб діти займались ефективно:

– заняття проводяться терапевтом із задоволенням й ентузіаз�

мом з тим, щоб захопити своїм настроєм дітей; 

– музичні заняття будуються таким чином, щоб вони були цілі�

сною драматичною дією;

– на заняттях обов’язковою є присутність асистентів, які супро�

водять дітей з аутизмом.

Наведемо орієнтовну структура музичних занять, що провадяться

в нашому Центрі:

– привітання як ритуал;

– регуляційна вправа (активізація зорової, слухової, рухової

уваги) з метою налагодження психофізіологічного стану дитини

в плані її залучення до дії;

– корекційно�розвивальні вправи (головний блок завдань);

– прощання як ритуал.

Ефект від застосування музичної терапії передусім проявляється

в емоційній розрядці, полегшенні ситуації взаємодії, регуляції емоцій�

ного стану, підвищенні доступності для свідомих переживань психо�

і соціодинамічних процесів, здобутті нових засобів емоційної експресії,

створенні підґрунтя комунікативних навичок, розвитку творчої уяви

і фантазії, сприянні самовираженню та саморозвитку, полегшенні

можливостей засвоєння дітьми з аутизмом нових стосунків і настанов. 
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ВИВЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОДЕЛІ СВІДОМОСТІ
ГЛУХИХ ДІТЕЙ. АКТУАЛЬНІСТЬ

ДЛЯ ІНТЕГРОВАНОГО СУСПІЛЬСТВА

Ж. Косевська,
Краківський педагогічний університет, кафедра психології

У статті висвитлюється значимість для співіснування в інтегрова�

ному суспільстві вивчення внутрішньої моделі свідомості (т. з. Theory
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of Mind) людини. Зазначено актуальність цього напряму для суча�

сної психологічної науки.
Внутрішня модель свідомості є фундаментальним поняттям для

розуміння соціального світу, багатьох складних моделей суспільної
поведінки.

Дослідження внутрішньої моделі свідомості в дітей розпочалось
у 1980�х роках, і сьогодні цей напрям є одним з найбільш дійовий
у психології. Як зазначає автор, неабиякий інтерес становить вив�
чення моделі свідомості глухих дітей.

UNDERSTANDING OTHER MINDS BY DEAF 
CHILDREN — THE IMPORTANCE OF LIVING 

IN INTEGRATED ENVIRONMENT

J. Kossewska,
Departament of psychology, Pedagogical Universiti sn Cracov

Developing an understanding of how other people think and that they

may have thoughts, desires and beliefs different from one’s own (theory

of mind) has clear functional benefits for the membership of any social

group. Research on the theory of mind in children started in the early

1980s and today has become the most active field of research both devel�

opmental and clinical psychology. One can notice a growing interest in

testing the understanding of children’s own and other people’s mental

states by normally developed children as well as exceptional and sensory

impaired children. 

Theory of mind has been viewed as fundamental for our understand�

ing of the social world. It helps us to make sense of the complex patterns

of many social relationships such as acts of deception (Siegal, Varley,

2002), interpersonal conflicts and negotiations. It animates our humour

so it is also fundamental for our appreciation of cultural acquisition such

as literature, drama, film. 

The social development and mental health of deaf children and young

people depend on their acquisition of the cognitive ability to decouple a

primary representation from a secondary one and recognise that belief

and reality might be two separate entities. 

It is important to ask what the specific pattern of theory of mind devel�

opment in deaf children is. 

The first study in the field of theory of mind in deaf by Peterson and

Siegal (1995) revealed that 65% of profoundly deaf Australian children
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using Auslan (Australian sign language) to communicate failed the false

belief test. It suggested that deaf children were seriously delayed in the

development of theory of mind while nonverbal intelligence and chrono�

logical age were controlled. More recent research indicate that deaf chil�

dren are delayed in developing theories of mind , and that delay is quite

serious compared to hearing children — deaf children aged 5 — 12 years

solve tests focused on theories of mind better than 3�year�olds but not as

well as 4 year�olds, although the background mechanism itself is not

damaged (Courtin, 2000, Remmel 2002). 

Recent empirical facts have moved further research into the context of

language as well as communication deprivation. Peterson and Siegal

(2000) summarised the results of 11 separate investigations from different

cultures and education systems involving profoundly deaf children and

false belief tests and found consistent support for the finding that signing

deaf children from hearing families are seriously delayed in acquiring the�

ory of mind. The delay amongst deaf children with deaf parents/carers

was not so marked.  If a child is not able to communicate with others by

means of a communication channel he or she understands, it limits the

child’s ability to understand mental states of other persons (Remmel,

2002). Clearly, many deaf children do not have access to spontaneous

spoken conversations and comments and a major challenge lies in finding

the most natural and motivating way of ensuring their involvement in such

discussions. Hearing parents of deaf children often fail to explain their

decision and the stress only to communicate the eventual outcome so

their children seem to focus on their own wishes. Participating in conver�

sation, deaf children more often use arguments that did not provide new

information for their conversation partners, including repetitions of the

same argument (Terwogt, Rieffe, 2004a, 2004b). 

Theory of mind development might also be related to educational sys�

tem. Children educated by means of total communication, bilingual

communication and sound language were compared (Courtin, 1998,

2000, Peterson, Siegal 1999). Deaf children of hearing parents are delayed

in the development of theories of mind no matter what communication

pattern has been adopted in their education, which means that the delay

is not specific or related to the way of teaching. 

The education of deaf children living in an integrated environment

needs to look beyond functional communication and academic skills and

ensure there is also a focus on more complex aspects of social and emo�

tional understanding and development.
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НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
У СЛОВАЧЧИНІ

Люсія Пастерікова

Стаття описує прогресивність та цінність спеціальної освіти, її

організацію в Словачинні, наявні здобутки та потенціали. Вона

пояснює відмінність між видами спеціального освітнього консуль�

тування та показує оптимальні шляхи підвищення його якості та

ефективності.

PRESENT SITUATION IN SPECIAL EDUCATION
GUIDING IN SLOVAKIA

Lucia Pastierikovа

90`s of last century meant a big turnover in questions about tutoring and

education of children with disability and threat of disability in Slovakia.

The effectivity of the special educational care and special integrative

education of children with special needs depends on the development of

guiding system. 

Achieving of desired level of integrative way for tutoring and edu�

cation of special needs depends on the experience of the experts from

foreign countries who had long term practical experiences with inte�

grative education. That still depends on the level of supporting servi�

ces. Special education guidance services are active in other countries

for years.

The main mission of special education guidance is to give a proper

care to children with special needs and offer them help in the process of

integration about family, school, doctors and social workers.

Special education guidance in Slovakia offers services to children with

special needs from early age until the ready to employ, also to their

parents, teachers and special education teachers. 

Optimal quality of guidance consists in keeping contact with clients

even after they’ve finished their preparation for a job to help them to over�

come these problems in the work and in society.

Act No. 279/1993 Collection of Law about schools says that special

educational guidance is equivalent to school’s tutoring and educational
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system. Notice Ministry of Education of Slovakia No. 43 from 26. 1. 1996

about details of tutoring and guiding centres describes establishing new

institutions for special education guidance and their activities. There are

special education consultancy, children’s integrative centre and teacher

for children with special needs. 

Special education guidance leans on Millennium — Conception of

tutoring and education of children and youth with special needs in years

2000–2015 approved by Ministry of Education of Slovakia No. 503/00�

44 on 18th December 2000. Innovation of Conception for special educa�

tion guidance was approved by Ministry of Education No. 68/1998�42 on

15th May 1998.

By the end of September 2006 there were 80 special pedagogic systems

in Slovakia (69 special education guidance and 11 children integrative

centres). Any of these does not have enough finance, material and staff.

Because of these disadvantages they can` t accordingly react to the needs

of practical work. 

In the past the special education consultancies were established most�

ly as a part of special schools because of financial reasons, and they were

specialized in one kind of disability. Practice presents necessary for esta�

blishing new guiding centres with their own legal subjectivity and budget.

In the future it would be better to establish centres with complex special

education care focusing on different kinds of disabilities. Therefore, there

will be more qualified staff are needed in consultancies and centres which

cover the needs in different regions. 

It is advised to improve quality of prevention, diagnosis and rehabili�

tation in early years of a child to improve complex care of individuals with

a disability. It is important to do systematic researches in causes of illnes�

ses, team work of specialists and all other departments involved.

In connection with tasks of prevention and early special intervention

in care of disabled children (mainly safety of conditions for effective

integrated education for disabled pupils) is needed to optimise the num�

ber of public, private and church institutions of special education gui�

dance. The force is on their equalization in every region. Probably some

special schools with already existing reduction in number of pupils then

last time, will reform to much needed institution for special education

guidance. 

Aims and tasks that special education guidance follow outline that the

centres should not be isolated as a special working place but should have

an open door policy as a part of complex care for children and youth with

special needs and threat of disability. They should transfer to something
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that is a part of common life, a link among special school, standard scho�

ol and everyday life, not only in an institution.
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ЗАКОНОДАВЧІ АСПЕКТИ СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ
В ЧЕХІЇ ТА ФІНЛЯНДІЇ

Їдка Вітова

Фінська спеціальна освіта є базовою частиною загальної систе�

ми освіти, котра може розглядатися як частина інклюзивної освіти.

В цьому полягає її тісне поєднання з соціальною інклюзією. Все

фінське суспільство знаходиться на високому рівні соціальної

інклюзії. 

Рівень спеціальної освіти в Чеській Республіці суттєво відріз�

няється. Чеська система належить до багатоканальних за підходом

систем, котрі відзначаються порівнянням двох паралельнимх

систем та служить поєднуючою ланкою між ними.

Найбільші відмінності в порівнюваних системах концепції спе�

ціальної освіти в обох країнах випливає з історичного місця цих

країн в другій половині двадцятого століття. Період починаючи

з 1950 по 1990 роки в чеській республіці може розглядатися як тер�

мін відділення. Фінляндія пройшла крізь революційну реформу

спеціальної освіти.
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LEGISLATIVE MEASURES OF SPECIAL
EDUCATION IN THE CZECH REPUBLIC 

AND FINLAND

Mgr. Jitka Vitova

Finnish special education is basically a part of an ordinary educational
system, which can be considered as a model of inclusive education.
Which is in  a close connection with social inclusion. The whole Finnish
society is on a high level of social inclusion. 

The level of special education in the Czech Republic is quite different.
Czech system belongs to multi�track approach systems, which are cha�
racterized by existence of two parallel systems and by offers of services
between both systems and their connection.

The main differences in a contenporary conception of special educa�
tion in both countries come from the historic context of both countries in
the second half of the twentieth century. The period from 1950 to 1990 in
the Czech Republic can be characterized by the term segregation. Fin�
land went through a revolutionary reform of special education in the
seventies, which was noted for strong integration conception. Their main
motto was: equality of opportunity in education for everybody.

The time of the eighties in the Czech Republic is characterized by the
origin of methodologies, didactic materials, creating special didactic
principles and procedures, using compensation and rehabilitative aids,
special textbooks, which were created in cooperation with special educa�
tion teachers. Finland at the same time cancelled institute of exemption
from school attendance and started to emphasis individuality and educa�
tion programs. 

At nineties the Finnish educational system went through the second
reform from integration towards inclusion.  Political changes in the
Czech Republic notably influenced education system toward possibility
of integration pupils with disabilities to ordinary basic schools. 

In 1993 the Finnish government transferred responsibility for admini�
stration and financing of special education from the state administration
to the municipality and gave support to the process of decentralization of
all education system. 

Actual Finnish education system has a high level of inclusion and is in
the competence of two offices: Ministry of Education and Finnish Natio�
nal Board of Education. Because of the decentralization of the whole
system, municipality is responsible for significant part of the education of
children with special education needs. The education system in the

теорія, практика, досвід Секція II



Czech Republic is in the competence of Ministry of education, regional
authorities and municipality. 

Both countries accepted national curriculums in 2004. The curricu�

lums are quite different in their structure. The Finnish document is a

complex unit. In the Czech Republic the same function has a system of

documents, which theoretically supplement one another, however the

competencies in integration are not always clearly defined. 

We see the main difference of approach to pupils with specific educa�

tion needs in full�area early intervention as an instrument of primary pre�

vention, in cooperation between school and parents, in individual appro�

ach to pupils and last but not least in characterization of pupils with spe�

cial education needs. Whereas in the Czech Republic pupils with specific

learning disabilities (dyslexia, dyscalculation, attention�deficit disorder)

have made approximately 90 percent of individually integrated pupils

from nineties (the whole number of individually integrated pupils is

5,2 percent), in Finland there is support for those pupils in a form of

remedial teaching or part�time education. None of those possibilities is

considered to be special education support a posteriori the Czech integra�

tion and there is no increasing the financial coefficient per pupil. 

Considering the actual definition of education as a neverending lifelong

process with emphasis on respecting individuality in heterogenous culture,

all the methods and approches in education will probably go together with

many scientific and also laic discussions no matter the place, time and reli�

gion. However the fact is, that Finland is a country, which is an example of

practical inclusion and because of the new law the Czech Republic gained

all the presumptions for the transfer from integrative approach to inclusive

approach in education of pupils with special education needs. 

РЕАБІЛІТАЦІЯ УЧНІВ ЗІ СКЛАДНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ

В ПРОЦЕСІ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

А. В. Лапін,
науковий співробітник

Реабілітація є однією з галузей загальної проблеми навчання та вихо�

вання дітей з особливими потребами, без якої стають неможливими

подальші освітні процеси та соціальна адаптація цієї категорії дітей.
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Психолого�педагогічні дослідження з проблеми трудового нав�

чання доводять, що спеціально дібрані вправи позитивно познача�

ються на формуванні та поліпшенні просторово�аналітичної діяль�

ності дітей із вадами розумового розвитку та дітей із вадами зору

(В. П. Кащенко, О. М. Грабаров, Г. М. Дульнев, І. С. Моргуліс

В. І. Бондар, І.Д. Бех, О.П. Хохліна, В. П. Єрмаков, Г. А. Якунін та ін.). 

Водночас на часі стоїть питання розроблення нового змісту тру�

дового навчання, з’ясування оптимальних педагогічних умов, які

сприяють корекційно�компенсаторним процесам та засвоєнню

потрібних знань, умінь і навичок. Однак майже неможливо знайти

відомості про вплив трудового навчання на розвиток дітей зі склад�

ними порушеннями психофізичного розвитку (порушення зору та

інтелектуальна недостатність).

Проведене нами дослідження переконує, що позитивні резуль�

тати досягаються в процесі відповідно спрямованої корекційної

роботи і в дітей зі складними порушеннями психофізичного

розвитку. Формування образів об’ємних чи пласких предметів у цих

дітей утруднюється через недостатню координацію рухів рук, нев�

міння бімануально обстежувати зразки, м’язову слабкість рук та,

насамперед, дефіцит зорових уражень.

Одним із важливих корекційних завдань уроків трудового нав�

чання учнів із порушеннями інтелектуального розвитку в школах

для дітей із вадами зору є корекція недоліків тактильно�рухової

координації та розвиток дрібної моторики, оскільки це є передумо�

вою успішного оволодіння учнями навичками письма, читання,

формування предметних дій, більш продуктивного виконання нав�

чальних завдань.

Недостатність безпосередніх вражень про предмети та явища,

притаманні дітям з вадами зору, компенсуються в них завдяки

використанню збережених перцепцій. Однак наявність порушень

інтелектуального розвитку в дітей цієї категорії значно поглиблює

труднощі процесу накопичення конкретних уявлень, що зумо�

влюються зниженням або відсутністю зорового; недостатньою

«предметністю» слухового; низькою «пропускною можливістю»

тактильного (порівняно з зоровим і слуховим) сприймання. Фор�

мування чуттєво�образної бази яка необхідна для виконання

мисленнєвих операцій, ускладнюється зниженням пізнавального

інтересу. Завдяки цьому виникає необхідність у спеціальному

корекційному впливі на учнів під час навчання, яке б враховувало

своєрідність їх дефекту.
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Такий корекційний вплив на першому етапі передбачає формуван�

ня в учнів сенсорного досвіду на основі розвитку способів і прийомів

перцептивної діяльності, а на другому — формування способів і при�

йомів розумової діяльності на основі отриманого чуттєвого досвіду.

Для формування конкретного образу та способу виконання зав�

дання в дітей зі складними порушеннями психофізичного розвитку

(вади зору та інтелекту) необхідне переважне використання збере�

жених перцепцій: для сліпих — це дотик, для дітей з частково збе�

реженим зором — дотик і залишковий зір, для слабозорих — зір.

Найбільш продуктивними в цьому сенсі є завдання, що пов’язані

з безпосереднім обстеженням предметів та подальшим відтворенням

їх за допомогою ліплення, аплікації, конструювання тощо. Саме на

уроках трудового навчання діти починають розуміти залежність між

якістю сприймання об’єкта та можливістю його адекватного моде�

лювання, усвідомлюють необхідність удосконалення своїх перцеп�

тивних дій (дрібної моторики, тактильно�рухової координації).

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРЫ В ЖИЗНИ РЕБЕНКА

М. М. Алейников,
канд. пед. наук

Игра как социально�педагогическое явление реально проходит

через всю жизнь человека. Известно, что игра имеет разное содер�

жание, структуру, смысл и т.п. в зависимости от того, какую форму

она приобретает. В частности, она бывает как игра ребенка, «игра»

в ритуале, игра в театре актера или зрителя, спортивная, деловая,

компьютерная, военная игра и т.п.

Анализ научной литературы свидетельствует о том, что обще�

принятого единого определения игры как исходного и особо четко�

го выделяемого явления еще не установлено. И все�таки главным

ее определением является фиксация ее специфики как особого

вида деятельности, построенной на общении. Поэтому мы попро�

буем дать игре такое определение: игра — это взаимодействие

людей по заранее установленным правилам, причем такая взаим�

ная деятельность вызвана самоцелью.

Исходя из вышеизложенного, можно подчеркнуть, что игра

является видом человеческой деятельности, способной воссоздать
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другие виды деятельности. Вопросам концептуального подхода

к решению проблем игры посвятили свои научные изыскания

К. А. Абульханова�Славская, Т. А. Бернштам, М. И. Бобнева,

С. В. Григорьев, И. С. Кон, Ю. М. Лотман, С. Л. Рубинштейн,

Л. Н. Столович, Е. А. Покровский, Д. Б. Эльконин и др.

В научной литературе игра рассматривается как сложное

социальное, педагогическое и психологическое явление, роль кото�

рого в развитии личности трудно переоценить. Если игра для детей

рассматривается как основное средство и пространство становле�

ния личности, то для взрослых — это эффективная форма отдыха

и снятия физического и психического напряжения. Содержание

игры обусловлено, в конечном счете, той практической деятельно�

стью, которая исторически предшествует ей. Игровое взаимодей�

ствие включает в себя элементы соревнования, сотрудничества,

борьбы, конфликта, победы и т.д. Поэтому игра выступает как сред�

ство социализации личности, формирования навыков общения,

сплочения коллектива, влияния на каждого из его членов.

Существует огромный массив научной литературы, в которой

представлены характеристики, анализ и объяснения исторического

развития игровой деятельности. Самостоятельный пласт предста�

вляют проблемы типов и видов игры: ролевые и сюжетные, спор�

тивные, драматические; раскрыты проблемы символики игр,

объективные и субъективные факторы формирования разных

видов игр в различных отраслях знаний.

В своей работе с детьми, в которых были обнаружены особые

потребности в связи с их физическим состоянием, в процессе

развития их творческих музыкальных способностей мы стремились

прежде всего вызвать повышенное внимание к особенностям

музыкального творчества, к выразительным средствам музыки. Мы

придерживались таких основных принципов научно�методическо�

го подхода к использованию игровой деятельности:

– тщательно избегать поспешности в выборе и целесообразно�

сти использования игры в конкретной педагогической ситуации;

– делить каждую программу проведения игр на отдельные

части, чтобы их лучше усвоили дети;

– начинать проведение игр с более простых и легко восприни�

маемых и заканчивая наиболее сложными;

– стараться не упустить наиболее важные и значительные игры

по содержанию и эффективности.
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Такой подход позволяет использовать многообразие форм игро�

вого поведения на каждом возрастном этапе жизненного пути

человека, изучить игровые традиции с будущей передачей их

последующим поколениям, сохраняя таким образом игровую куль�

туру нашего народа.

РОЗВИТОК  ПРОСТОРОВОГО БАЧЕННЯ —
ПІДГРУНТЯ СОЦІОЛОГІЗАЦІЇ ДІТЕЙ

О. В. Гармаш,
директор
Н. Д. Мацько, 
канд. пед. наук, ст. науковий співробітник 

Наукові досягнення в галузі медицини, фізіології, філософії,
зокрема погляди Г. Сковороди, Яна Коменського, К. Ушинського,
С. Русової засвідчують про необхідність розвивати й виховувати
дітей незалежно від рівня їх розумових здібностей та пізнавальних
можливостей, добираючи відповідні навчально�розвивальні методи�
ки, дослухаючись до потреб кожної дитини. Раціональне поєднання
лікувального та педагогічного впливу на психофізичний, розумовий,
морально�етичний розвиток є важливим компонентом виховання
дітей з особливими потребами для адаптації їх до життя в суспільстві.
Виключно важливе значення має формування просторових уявлень,
розвиток просторової орієнтації, просторового бачення, що робить
дитину впевненою, більш захищеною, розширює її пізнавальну
самостійність, активність, а нерідко й ініціативність.

Нескладні практичні дії з папером, картоном, аплікації, малюван�
ня, ліплення вчать дитину орієнтуватись на аркуші паперу, добирати
частини для цілого, розвивають уяву, моторику, просторове бачення.

Уміння орієнтуватись у просторі, довкіллі, співвідносити речі, пред�
мети з їх призначенням, використанням через ігрові  ситуації, рольові
ігри, активізує розумові здібності дитини, спонукає до  порівняння,
аналізу, узагальнення, виконання різної складності практичних дій.
Особливу роль у формуванні просторового бачення відіграють графіч�
ні зображення, виготовлення паперових саморобок, малювання, моде�
лювання з використанням паличок, кульок, пластиліну, ниток тощо.

Особливе місце в розвитку індивідуальних рис і якостей займа�
ють конструктори, де дитина за зразком і самостійно утворює зада�
ну чи будь�яку вигадану дитиною конструкцію. 
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Проблема соціалізації дітей з особливими потребами потребує

спеціально розробленої методики адаптації дитини до життя в сус�

пільстві в процесі активної пізнавальної діяльності, вироблення

загальнопрактичних умінь і навичок та загальнолюдських цінностей. 

Досвід роботи з дітьми з особливими потребами та спеціально

проведеними дослідженнями свідчить про недостатнє використан�

ня пізнавальних індивідуальних можливостей дітей, невміння їх

використати через недостатній рівень сформованих просторових

уявлень. Таким чином, гальмуються процеси соціологізації.

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ СУПЕРВІЗІЇ В РОБОТІ
З АУТИЧНИМИ ДІТЬМИ

Д. І. Шульженко

Корекційно�психологічна та психокорекційна робота з аутич�

ними дітьми набуває на сучасному етапі розвитку дефектологічної

науки и практики надзвичайної актуальності. Одним із значущих

компонентів цієї роботи виступає готовність корекційного педаго�

га або психолога  здійснювати супервізійні функції, що забезпечу�

ють підтримку соціальних працівників, батьків, родичів та всіх

педагогів, котрі працюють з аутичною  дитиною.

Так, останнім часом дуже часто вживається термін «вигорання»

відносно психічного стану людей, що  працюють із такою складною

категорією дітей, як діти з аутистичним спектром порушень. У про�

фесійній діяльності таких людей нерідко виникають стани емоцій�

них перевантажень, пов’язаних з інтенсивною взаємодією з аутич�

ними дітьми чи з їхніми батьками  протягом  досить довгого часу.

Психічні стани аутичних дітей, які проявляються  в криках, вокалі�

заціях, аутистимуляціях, агресії, самоагресії, аутизмі, повному або

елективному, симбіотичній залежності від матері, дезадаптації

в соціальних стосунках, гіпердинамічному синдромі, надзвичайно

сильно впливають не тільки на близьке оточення дитини, але й на

людей, які коригують аутистичні стани, формують у дітей вміння та

навички комунікативної діяльності, систематично вправляючи

дитину в необхідних соціальних уміннях, як то привітання, кон�

центрація погляду на обличчї співрозмовника, толерантність до
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інших людей. Ці  зазвичай елементарні вміння в дитини, яка розви�

вається нормально, спонтанно (довільно) прокладають дитині

дорогу до гармонійного ефективного спілкування, від якого вона

бере найкраще для формування самосвідомості і, орієнтуючись на

інших людей, осягає  правила суспільного життя, «примірюючи»

соціально�психологічні маски, обираючи типажи для власної сам�

оідентифікації. Що стосується аутичної дитини, то  вона не «зчи�

тує» ні емоційний підтекст, ні істинні  наміри інших людей і вельми

часто потрапляє у скрутні соціальні ситуації. Але ж і зовсім лишити

її, як це переважно  відбувається в сучасній Україні, у стані психоло�

гічної депривації її  не можна, адже в результаті подвоюється в рази

і сам аутизм. Виникає абвівалентна ситуація: з одного боку,  мікро�

соціум складно розуміє поведінку, діяльність, когнітивність

і мовлення аутичної дитини, а з іншого — вона сама, розуміючи

свою небажаність, повністю відмовляється від спілкування.

Супервізія, як допоміжна й підтримуюча діяльність всіх тих,

хто наполегливо, із застосування корекційних методик і техноло�

гій забезпечує «насичену міжособистісну взаємодію, основна мета

якої полягає в тому, що одна людина, супервізор, зустрічаючись

і спілкуючись з іншою супервізуючою людиною, спробувала зро�

бити  діяльність останньої більш ефективною в допомозі людям»

[1].  Інакше кажучи, супервізія — це інтенсивні стосунки міжосо�

бистісної спрямованості, в яких дефектолог (практичний психо�

лог, корекційний педагог, логопед, соціальний працівник тощо),

покликаний сприяти розвитку професійної компетенції іншої

людини, як то: батьків, педагогів, гувернерів, нянь, батьків,

супервізує також і самих дефектологів[2]. Отже, супервізійний

процес полягає, по суті, у тому, що один фахівець допомагає іншо�

му з тим, щоб запобігти синдрому  професійного вигорання,

зняти стрес, переконати в правильності й ефективності його дій

стосовно аутичної дитини, а батьків і родичів не тільки залучити до

співпраці, а й довести, що їхня батьківська допомога полягає в пози�

тивному ставленні до психолого�педагогічної системної корекції,

і все це чиниться для того, аби:

– краще розуміти дитину;

– усвідомлювати та коригувати власні реакції на аутичну дитину;

– розуміти її психічний стан, мотиви, потреби й установки;

– визначати динаміку взаємодії та спеціальної роботи з дитиною;

– досліджувати свої шляхи інтервенції та їх послідовність за різ�

ного роду ситуацій;
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– досліджувати та розробляти альтернативні шляхи (варіанти) за
цих чи подібних ситуацій.

Підтримуюча, або тонізуюча, функція роботи дефектолога�супер�
візора — це спосіб протидії, коли спеціаліст, втягуючись у системну
корепекційно�психопедагогічну роботу з аутичною дитиною, неми�
нуче піддає себе впливу дистресу, болі, розгубленості та пригнічено�
сті, яких зазнає дитина, і йому, фахівцеві, потрібно навчитися усві�
домлювати, як це впливає на нього самого та на інших людей, які
забезпечують також корекційний процес, навчитися опановувати
себе, справлятися за різних ситуацій і підтримувати, допомагати
іншим (здійснювати супервізію) протидіяти будь�яким  реакціям.
Через емпатійне ставлення до дитини та співчуття її батькам дефек�
толог�супервізор бере на себе  відповідальність за те, що корекційна
робота одночасно буде ефективною як для дитини  особисто,  так
і для її родинного оточення. Така підтримуюча корекційно�педаго�
гічна робота дасть можливість родині включитись у процес  особи�
стісного розвитку, дитини, відвідуючи з нею  гуртки, святкові заходи,
спортивні майданчики, басейн тощо; а, як відомо, ще донедавна
аутична дитина мала єдиний шанс залишатися на самоті.
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ДО ПРОБЛЕМИ ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ
КОНВЕНЦІЙНИХ І МІЖОСОБИСТІСНИХ РОЛЕЙ

РОЗУМОВО ВІДСТАЛИХ ПІДЛІТКІВ 
У МАЛІЙ ГРУПІ

С. Л. Горбенко

Проблема розуміння ролі як поведінки, необхідної для виконан�

ня відповідної соціальної функції, характеризує роль насамперед

у соціально�психологічному плані. При виконанні ролей саме на

соціально�психологічному рівні особистість виступає і об’єктом,

і суб’єктом активності.

Найважливішими соціальними ролями, виконання яких знач�

ною мірою позначається на соціалізації розумово відсталого підлітка,
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є конвенційні ролі, пов’язані з його офіційним статусом у класі.

Конвенційні ролі — це стандартизовані ролі, які передбачають пев�

ний шаблон поведінки в конкретній груповій ситуації. Основна

роль розумово відсталого підлітка в цьому плані — це роль школяра.

Окрім ролі школяра, як свідчать результати вивчення педагогічно�

го досвіду роботи допоміжної школи, до конвенційних ролей нале�

жать ролі, пов’язані з обов’язками в класі старости або командира,

санітара, бібліотекаря, природознавця, чергового тощо. 

Виконання конвенційних ролей тісно пов’язано і з виконанням

дитиною міжособистісних (чи неформальних) ролей, зумовлених її

неофіційним (або неформальним) статусом. До міжособистісних

належать такі ролі, як «лідер» (найбільш привабливий член для

групи), «зірка» (популярний), «відкинутий» (має вузьке коло спіл�

кування), «ізольований» (характеризується відсутністю спілкуван�

ня, пасивністю), «знехтуваний» (з ним не хочуть спілкуватися).

У результаті соціометричного дослідження було виявлено, що

серед розумово відсталих підлітків найбільшу кількість складають

«зірки» (46,2%). Подібні учні популярні серед однолітків. Вони

наближені до «лідера», це його опора, його соратники. Позитивна

оцінка товаришів підвищує їх самооцінку та рівень інтенсивності

особистісних контактів. 

«Лідерами» є 14,3% учнів і в більшості випадків вони й є офіцій�

ними лідерами. Це найбільш енергійні й авторитетні учні. Слід заз�

начити, що кількість цих дітей майже стабільна при переході

з класу в клас.

«Відкинутих», «ізольованих» і «знехтуваних» серед учнів 39,5%.

Цей показник свідчить про те, що майже 50% чисельності розумово

відсталих підлітків притаманна обмеженість спілкування і навіть

деякі перебирають на себе групову агресію. Однак, зауважимо, кіль�

кість «ізольованих» дітей, які не мають зв’язку ні з ким, з часом сут�

тєво зменшується (5�й клас — 11,3%, 6�й клас — 11,1%, 7�й клас —

9,2%, 8�й клас — 7,1%).

На основі зіставлення даних виконання міжособистісних ролей

розумово відсталими підлітками з даними про особливості виконання

ними конвенційних ролей було виявлена наявність певного зв’язку.

Вивчення даних показує, що серед розумово відсталих учнів

підліткового віку в «лідерів» переважає успішне виконання кон�

венційних ролей, майже половина з них (5%) мають особистісно�

прийнятний характер рольової поведінки. Рольова поведінка

«лідерів» спрямована на розв’язання завдань, поставлених перед
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групою, і на підтримку та налагодження стосунків з�поміж това�

ришів. Компоненти сформованості рольової поведінки мають

у них найвищі рівні.

Кількісні дані свідчать, що 14,3% розумово відсталих підлітків

здійснюють ефективну регуляцію міжособистісних стосунків

у групі та офіційних відносин, їхня рольова поведінка відповідає

груповим та суспільним цінностям і нормам, виявляючи при цьому

високий рівень активності порівняно з іншими членами групи.

Таким чином, вивчення й урахування неофіційного статусу

розумово відсталих підлітків має важливе значення для становлен�

ня їхньої рольової поведінки. Характер взаємин між членами групи

суттєво впливає на процес і результати їх спільної діяльності.  

РОЗВИТОК УЧНІВ ЗІ СКЛАДНИМИ
ПСИХОФІЗИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В ПРОЦЕСІ

МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Н. О. Квітка, 
науковий співробітник

Якість навчання та виховання дітей зі складними порушеннями

психофізичного розвитку визначається потенційними можливо�

стями розвитку кожної дитини та високим професіоналізмом педа�

гога. Основна мета початкового навчання музики у спеціальній

школі — засвоєння змісту нової програми (формування необхідних

знань, навичок, вмінь) і корекція сенсорної, інтелектуальної, рухо�

вої, емоційної, поведінкової сфери учнів. Корекційна робота

передбачає участь сліпих і слабозорих учнів у доступних їм видах

музичної діяльності, залучення їх до колективних форм діяльності,

розширення кола їхніх інтересів, активізацію позицій особистості,

допомогу у встановленні міжособистісних контактів. Досягається

вона значною мірою шляхом знаходження таких форм організації

роботи та нових педагогічних технологій, які вдосконалять систему

освіти дітей означеної категорії.

Музика, відбиваючи реальну дійсність, виконує важливі пізна�

вально�виховні функції, розширює можливості корекції інтелекту�

альної діяльності та емоційно�вольової сфери школярів, сприяє

формуванню в них позитивно соціальних орієнтацій. Це зумовлено

як самою природою сприймання мистецтва, так і тим, що музична

діяльність є найбільш доступною для сліпих і слабозорих учнів
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з розумовою відсталістю формою творчості. Заняття музики дають

можливість ефективно розвивати в учнів сприймання звукового

простору, збагачувати емоційні враження, розвивати почуття пре�

красного, розуміти й оцінювати твори музичного мистецтва,

формувати світогляд і духовність школярів і певною мірою компен�

сувати та коригувати їхні уявлення про навколишній світ завдяки

змісту музичних творів і засобів їх виражальності.

Сучасний погляд на місце музичної діяльності в корекційно�

виховному процесі суттєво змінився. Вона розглядається не лише

як діяльність, яка має певні мету та засоби її досягнення, а є ком�

пенсаторним, терапевтичним та реабілітаційним засобом для дити�

ни з комплексними психофізичними порушеннями і виникає як

засіб комунікативної потреби дітей і задовольняє її. Тут важливо

усвідомити, яка саме організація потрібна для реалізації задуманої

програми. Навчальний процес відбувається відповідно до навчаль�

ного плану, що передбачає забезпечення учнів відповідним їхнім

можливостям змістом.

Організація навчання на уроці музики покладає на вчителя

подвійне навантаження. З одного боку, це предмет навчальний,

з другого — творчий. Але важливо, щоб у процесі творчої діяльно�

сті учні засвоїли основи музики та досягли певних навчальних

результатів. Для цього важливим є створити такі педагогічні умови,

за яких організація урочних занять буде ефективною. Музично�пе�

дагогічна майстерність вчителя ґрунтується на кількох аспектах:

загальнокультурних, педагогічних, теоретичних, психологічних

і виконавських; гностичних, диригентських, комунікативних та

педагогічних вміннях; артистизмі, волі, диригентській та виконав�

ській техніці, музичності, віри в успіх, інтуїції, дарі педагогічного

спілкування; практичній реалізації виховного потенціалу музично�

го мистецтва, просвітницькому та музичному вихованню дітей,

любові до музики та дітей, престижі вчителя; діагностичній, корек�

ційній, прогностичній, організаторській, комунікативній, дослід�

ницькій та креативній функціях.

Зрозуміло, що призначення вчителя спрямоване на те, щоб

донести і передати свою любов до музики дітям та, враховуючи їхні

психофізіологічні можливості, допомогти їм опанувати світом

музики. Тому зв’язок вчителя з дітьми має бути надзвичайно гармо�

нійним. Саме таке духовне спілкування формує у дітей позитивне

ставлення не тільки до мистецтва, а й до людей і до самого себе, що

є важливим для становлення особистості зі складними порушення�

ми та її адаптації в суспільство.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТОВОЇ СТОРОНИ ТРУДОВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ: РЕЗУЛЬТАТИ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

І. В. Кущенко,
кандидат психологічних наук, старший викладач 

Дослідження проводилось в аспекті більш загальної проблеми

психологічних особливостей засвоєння техніко�технологічних

знань розумово відсталих молодших школярів. Одним із найважли�

віших питань розв’язання проблеми було вивчення змістової сто�

рони трудової діяльності,  а саме виявлення особливостей цих

знань  відповідно до їх структури (знання про результат, предмет,

засоби праці, трудові дії), показників (повнота, правильність, усві�

домленість) та рівнів сформованості (низький, середній, достатній,

високий). В результаті проведеного дослідження були отримані

дані, що стали підставою для наступних висновків.

Техніко�технологічні знання, які є у розумово відсталих молод�

ших школярів, виявились недостатніми для ефективного виконан�

ня трудової діяльності. Саме знанням учнів про предмет, засоби

праці та трудові дії, в яких закладена основна суть трудового проце�

су, властиво найбільше недоліків. Ці знання учнів отримали оцінки

нижчі за середні (особливо знання про трудові дії) та відповідали

переважно низькому і середньому рівням сформованості за показ�

никами повноти, правильності й усвідомленості. Техніко�техноло�

гічні знання досліджуваних характеризувались гетерохронністю:

рівень їх сформованості за показниками повноти й усвідомленості

виявився нижчим, ніж за показником правильності. 

Отримані дані лягли в основу розробки одного із напрямів робо�

ти вчителя (поряд із формуванням операційно�організаційного

компонента трудової діяльності та розвитком психічних пізнаваль�

них процесів) по оптимізації процесу трудового навчання у почат�

ковій ланці допоміжної школи. Розглянемо рекомендації щодо

формування змістового компонента трудової діяльності (техніко�

технологічних знань) більш докладно.

Формування змістового компонента навчально�трудової діяль�

ності передбачає поступове становлення в учнів структурних ком�

понентів техніко�технологічних знань із збереженням логічного
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зв’язку між ними за визначеними показниками сформованості. Ця

робота здійснюється вчителем на основі аналізу зразка виробу

і використання таблиці, де в колонках, що відповідають суті кож�

ного структурного компоненту знань, слід вносити їх конкретні

назви (табл.). 

Таблиця 

Навчальний матеріал для формування техніко�техноло�
гічних знань у розумово відсталих молодших школярів за

структурними компонентами

Змістове наповнення таблиці змінюється залежно від теми

заняття. Ефективному розкриттю суті техніко�технологічних знань

сприятиме використання таких методів, як: бесіда, екскурсія, лабо�

раторна робота з опорою на сенсорні дії учнів, дидактична гра

тощо. 

202

Структурний

компонент техніко�

технологічних знань

Суть навчального матеріалу

Результат праці
Назва виробу, його призначення, основні характе�

ристики (розмір, колір тощо).

Предмет праці

Назва матеріалу, з якого виготовлено виріб, його

властивості, призначення, назви деталей виробу, їх

кількість, характеристики (розмір, колір, місце

розташування).

Засоби праці
Назви інструментів, які необхідні для виготовлення

виробу, їх призначення, правила застосування.

Трудові дії 

Назви трудових дій, які необхідно виконати для

виготовлення виробу, їх послідовність та правила

виконання.
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СЕКЦІЯ IIІ

СОЦІАЛЬНО�ПСИХОЛОГІЧНИЙ

РОЗВИТОК МОЛОДІ

З ІНВАЛІДНІСТЮ. ФОРМУВАННЯ

ОСОБИСТОСТІ, ДУХОВНОСТІ,

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

ПРОБЛЕМА ГЕНЕРАЦІЇ ПОКОЛІНЬ 
ПРИ ЗРОСТАННІ КІЛЬКОСТІ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

В. Т. Циба, 
д�р.філос.наук 

Попри стрімкий прогрес науки, зокрема психології,

психофізіології, ней�ропсихології, генетики, зростання

чисельності населення супроводиться збіль�шенням частки його —

людей з особливими потребами, інвалідів з природженими

недугами. Це означає, що інша частина здорового працездатного

населення значною мірою утримує цю частину населення. Перед

наукою і суспільством стоїть завдання зниження відсотка таких

людей через лікування фарма�цевтичними засобами і компенсації

їх природжених вад шляхом формування та розвитку набутих

властивостей. Психологія своїми дослідженнями намагається

адаптувати людей з особливими потребами до нормального

способу життя. В результаті значна частина інвалідів навчається,

зокрема, у спеціальних закладах, в загальноосвітніх школах та

вищих навчальних закладах, для інвалідів створюються робочі

місця на підприємствах, організуються спортивні секції тощо.

Водночас перед наукою постає завдання запобігти збільшенню

населення з природженими вадами й поліпшення генофонду

населення країни. Інтенсивно вивчаються механізми спадкової

Соціально�психологічний розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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передачі низки захворювань дітям від батьків генною інженерією,

продемонстровані на тваринах певні успіхи у виправленні

спотворених генетичних кодів шляхом клонування, вивчаються

можливості поліпшення людської породи шляхом відбору і добору

здорових подружніх пар для генерації здорових поколінь євгенікою. 

За визначенням «євгеніка» (від гр. – породистий) – вчення про

спадкове здоров’я людини, про можливі методи впливу на еволюцію

людства для удосконалення його природи, про закони успадкування

обдарованості і обмеження передання спадкових хвороб майбутнім

поколінням» [1, с.182]. Євгеніка вивчає моделі людської спадковості

з метою поліпшення виду через відбіркове роз�множення. Позитивна

євгеніка зосереджується на заохоченні індивідів з «бажаними»

властивостями до продукування потомства, а негативна євгеніка

основну увагу приділяє перешкоджанню продукування потомства

індивідами з «небажаними» властивостями. 

Один із засновників євгеніки у ХІХ ст. Ф. Гальтон вважав, що

геніальність має передаватись спадково і що людям з низьким рівнем

здібностей слід забо�ронити створювати сім’ї, оскільки це може

призвести до виродження суспільства. Ідеї євгеніки здобули негативну

славу внаслідок зв’язку їх з теорією расизму та використанням

нацистською Німеччиною для обгрунтування створення «вищої»

арійської раси, яка мала б переваги у фізичному й інтелектуальному

розвитку перед іншими «неповноцінними» народами, що

стимулювало б їх знищення. В євгеніці використана запозичена з

теорії еволюції Дарвіна ідея природного відбору. Самі по собі ідеї

Дарвіна про позитивні наслідки природ�ного відбору у розвитку

тваринного світу і відображають об’єктивний природ�ний процес. До

речі, саме добір особин з бажаними властивостями для роз�множення

у тваринному господарстві привів до поліпшення наявних і виведення

нових порід свійських тварин, наприклад коней.

Звичайно, щодо людського суспільства фахівці у своїх наукових

висновках і рекомендаціях про соціальний відбір мають враховувати

морально�етичні норми людських стосунків. Основним механізмом

відбору людських пар для генерації нових поколінь є і буде кохання

молодят, але не буде зайвим знання закоханим про наявність у них тих

чи інших спадкових вад, які можуть передатися новонародженим, і що

служать пересторогою народження неповноцінних дітей. У цьому разі,

можливо, доцільною буде відмова від шлюбу.
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Підвищенню ефективності досліджень щодо скорочення

народжуваності людей з особливими потребами сприяє використання

методології системного підходу. Ця методологія передбачає вивчення

об’єкта дослідження з позицій макро� (описувального) і мікро�

(пояснювального) підходів [2, с.35]). Для ілюс�трації його

скористуємося кібернетичною моделлю «чорної скриньки».

Розглядаючи деяку особу, про внутрішню структуру якої нічого

невідомо, тобто як «чорну скриньку», можна встановити комплекс її

властивостей на підставі по�рівняння з іншими особами в процесі їх

взаємодії. Це є предметом вивчення євгеніки (неоєвгеніки) як розділу

психології [3, с. 47]. З іншого боку особливості властивостей даної особи

можна пояснити, розкривши внутрішні структуру і механізми

«чорної скриньки». Це є предметом вивчення генної інженерії як

розділу генетики. Отже, порівнюючи результати дослідження

діяльності людей у процесі задоволення їхніх біо� і соціогенних потреб

(згідно з регулятивно�детерміністською парадигмою теорії особистості

[2, с.26]) з позиції макро� і мікропідходів визначаємось із напрямками

дії щодо зменшення частки інвалідів у суспільстві і поліпшення тим

самим людської раси: з одного боку, шляхом соціального добору

шлюбних пар для народження здорових дітей за рекомендаціями

євгеніки, а з іншого, – шляхом усунення дефектів у структурі ДНК

потенційних батьків методами генної інженерії. При цьому психологи

мають обгрунтувати моральні норми для забезпечення добровільності

взяття шлюбу молодих осіб з медичним висновком про відсутність у них

спадкових захворювань; для запобігання стратифікації людей за

ознакою «нижча – вища» раса, для стримання бажання агресивних кіл

людей знищувати представників нижчих рас тощо. Тільки при науково

обгрунтованому підході можливе розв’язання проблем генерації

фізично і розумово здорових поколінь і поліпшення генофонду

населення країни.
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ПРОБЛЕМИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ
ВИПУСКНИКІВ ВНЗ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ

М. І. Томчук, 
д�р  психол. наук, проф.

Сьогодні професійні функції фахівця з вищою освітою  постій�
но розширюються й ускладнюються, зростають вимоги до його
особистості як управлінця, що потребує  творчого підходу до роз�
в’язання різноманітних завдань, широкої управлінської ерудиції,
сформованості відповідних особистісних якостей, навичок і вмінь.
Професійна діяльність випускників вищих навчальних закладів
(ВНЗ), насамперед магістрів, має творчий характер, є неординар�
ною, включає нешаблонність мислення, дій. Сучасні  ВНЗ загалом
мають забезпечити підготовку кадрів, здатних вирішувати непрості
управлінські завдання в нових соціально�економічних умовах,
проте, як засвідчив проведений нами аналіз, в їхній підготовці
є певні проблеми. Вони є наслідком наявності протиріч у практиці їх
підготовки, основними з яких є суперечності між зрослою потре�
бою у творчому, активному професіоналізмі і консерватизмі основ�
них елементів системи підготовки кадрів у ВНЗ; між потребою
в оптимальній інтеграції всіх компонентів управлінської діяльності
фахівця і сформованою практикою вивчення студентами окремих
функцій управління; між типовою системою професійної підготов�
ки у ВНЗ й індивідуально�творчим характером його діяльності.
Успішне виконання службових завдань вимагає від особистості
гнучкості та динамічності мислення, здатності не тільки досягати
неухильного виконання прийнятих рішень, але й вчасно відмови�
тися від неправильного або стереотипного рішення. А це зумовлює
необхідність у підвищенні професіоналізму випускників ВНЗ зав�
дяки розвитку в них здатності до творчого вирішення завдань упра�
влінської діяльності, пошуку та запровадження нових психологічно
обґрунтованих форм і методів навчання.

Аналіз наукових джерел свідчить про те, що в різні роки окремі
аспекти цієї проблеми  тією чи іншою мірою розглядали такі нау�
ковці, як  Л. Виготський, М. Дьяченко, Л. Кандибович, С. Макси�
менко, В. Моляко,  Я. Пономарьов та  ін. Творчість у  визначається
ними як форма діяльності людини, що спрямована на створення
якісно нових для неї цінностей, які мають суспільне значення. Вона
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має суб’єктивний і об’єктивний характер. Суб’єктивна творчість
студентів розвивається під час вивчення наукових дисциплін, вико�
нання наукових, курсових і дипломних робіт і набуває суб’єктивно�
об’єктивного значення. Рівень творчої самостійності тих, хто нав�
чається,  залежить від характеру завдань, що вирішуються, та від
способів їх розв’язання. При розв’язанні проблем формування про�
фесійної готовності фахівців до творчого вирішення завдань
необхідно враховувати особливості  діяльності, до якої ми готуємо
студента, в тому числі й до управлінської. 

Психологічна готовність особистості до управлінської діяльності

розглядається нами як соціально�детермінований та індивідуально

зумовлений процес, як сконцентрований показник професіоналізму.

Вона учвляється як результат підготовки до діяльності, як стійке, бага�

тоаспектне утворення особистості. Виходячи з цього, управлінська

творчість у діяльності керівника означена як усвідомлена, активна

діяльність, спрямована на високоефективне вирішення управлінських

завдань. Організаційно�управлінська функція виражається в умінні

творчо організувати ефективну діяльність підлеглих, спрямувати їх на

вирішення будь�яких  завдань в усіх видах професійної діяльності.

Психологічна готовність до творчого вирішення завдань упра�

влінської діяльності уявляється нами і як психічний стан,  і як

якість особистості. У структурі та змісті професійної готовності

особистості до творчого вирішення завдань управлінської діяльно�

сті виділено дві групи психічних утворень: а) ті, що постають спо�

нукувачами поведінки, і б) ті, які є своєрідним виконавчим орга�

ном у психічній регуляції поведінки. Як цілісне утворення вона

являє собою єдність мотиваційно�ціннісної,  когнітивної і опера�

ційно�діяльнісної складових  професійної готовності фахівця до

творчої управлінської діяльності.

Мотиваційно�ціннісний компонент готовності визначається систе�

мою мотивів, цінностей, які спонукають особистість до управлінської

діяльності. Когнітивний компонент у структурі  готовності людини

детермінований її знаннями. Однак він є теоретичною площиною, яку

необхідно перевести в практичну. Для успішної управлінської діяльно�

сті має бути сформований операційно�діяльнісний компонент готов�

ності, а саме вміння практично вирішувати управлінські завдання. 

Під час експерименту нами здійснено експертну оцінку рівнів

розвитку готовності до творчої управлінської діяльності у студентів

низки ВНЗ м. Вінниці. В якості експертів виступали досвідчені

викладачі. Виявлено, що студенти�випускники, як правило, досяга�
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ють другого рівня творчої самореалізації (рівня вирішення завдань).

Їх виявилось 10%. Незначна частина (не більш як 15%) виходять на

третій рівень, а саме  на рівень  «професійна діяльність». До них

можна дуже умовно зарахувати тих, які займаються науково�дослід�

ною роботою на кафедрах. Частина студентів у процесі навчання

у ВНЗ не досягають другого рівня творчої самореалізації (20%). Білш

як 50%  студентів зовсім не готові до означеної діяльності.

У констатувальному експерименті виявлені чинники, які впли�

вають у навчальному процесі на  розвиток готовності студентів до

творчого вирішення завдань управлінської діяльності. Ними

є: рівень усвідомлення студентами значення, особистісного смислу

готовності до творчого вирішення завдань управлінської діяльно�

сті, їх ставлення до її формування і саморозвитку; система (форми,

зміст тощо) навчання творчого вирішення завдань управлінської

діяльності, що склалася у ВНЗ, тощо.

В основу формування психологічної готовності фахівців із

вищою освітою до творчого вирішення завдань управлінської

діяльності нами покладена комплексна психолого�педагогічна

програма,  метою якої  було вивчення ефективності впливу спе�

ціальних заходів навчально�виховного змісту на підвищення рівня

готовності студентів до творчого вирішення завдань управлінської

діяльності. Програма включала в себе: настановчі заходи, що приз�

начені для формування професійно�управлінської спрямованості

особистості; низку теоретичних занять з поглиблення знань з теорії

управління, психолого�педагогічних основ керівництва персона�

лом; практичні заняття з метою поглиблення управлінських нави�

чок. Застосовувалися рольові управлінські ігри з широким діапазо�

ном завдань і ролей. Заняття проходили у формі групових дискусій,

«мізкового штурму», розв’язування конкретних службових ситуа�

цій з їх подальшим обговоренням тощо. Проводились заходи з

активізації самостійної роботи студентів щодо  розвитку готовності

до творчого вирішення завдань з управлінської діяльності, виховна

роботу щодо вироблення в них особистісних якостей, що необхідні

для ефективної професійної діяльності.

Крім того, було організовано індивідуально�виховну роботу. За�

няття проводилися в навчальних групах, переважно в години нау�

кової та виховної роботи. Широке використання групових форм

навчання у спроектованій  експериментальній системі можна пояс�

нити тим, що, зокрема, її легше включити до системи навчально�

виховного процесу ВНЗ. 
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Крім цього, було передбачено заходи щодо активізації самостійної

роботи слухачів із формування  в себе готовності до творчого вирішен�

ня завдань управлінської діяльності, зокрема розробку індивідуальних

планів управлінського саморозвитку, тобто  самостійне вивчення тео�

ретичних положень, самостійне практичне вдосконалення елементів

управлінської діяльності при виконанні професійних завдань. 

Отримані дані дають можливість зробити висновок, що застосована

нами комплексна психолого�педагогічна програма формування

психологічної готовності до творчого вирішення завдань з управлінсь�

кої діяльності суттєво вплинула на підвищення її рівня у студентів�ви�

пускників. Після проведення експерименту, проходження практики на

старших курсах відбуваються позитивні зміни: збільшується число сту�

дентів з високим рівнем психологічної готовності до творчого вирішен�

ня завдань з управлінської діяльності (на 9%) та студентів із середнім

рівнем професійної готовності до творчого вирішення завдань з упра�

влінської діяльності (на 22%). Це свідчить про позитивний вплив

запропонованих психолого�педагогічних заходів на розвиток зазначе�

ної готовності, проте в експериментальній групі такі зміни є більш зна�

чущими, ніж у контрольній. Для перевірки достовірності результатів

формувального експерименту щодо підвищення рівнів сформованості

психологічної готовності студентів до творчого вирішення завдань

управлінської діяльності був застосований критерій Пірсона. Він під�

твердив ефективність проведених нами заходів.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ІНСТИТУАЛІЗАЦІЇ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ (СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД)

І. М. Цимбалюк,
канд. пед. наук, професор

Розвиток науки — це зміна парадигм, методів, стереотипів
мислення. Перехід від однієї парадигми до іншої не піддається
логічному опису, адже кожна з них відкидає попередню і несе прин�
ципово новий результат дослідження, який не можливо логічно
вивести із відомих теорій. Особливу роль тут відіграють інтуїтивні
механізми наукового пошуку, які не ґрунтуються на формальній
логіці. Складність, багатогранність і міждисциплінарний статус
будь�якої наукової проблеми приводять до необхідності її вивчення
в системі координат, що задається різними рівнями методології
науки. 
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Певна система методів і форм, засобів і видів пізнання стано�

вить наукову методологію. Однією з найактуальнішіх проблем

сучасного етапу розвитку логіки та методології науки є питання про

необхідність виділення поряд із емпіричним і теоретичним рівнями

наукового пізнання ще одного відносно самостійного рівня —

метатеоретичного, який є передумовою самої теоретичної діяльності

в науці. Найчастіше методологію тлумачать як теорію методів дос�

лідження, створення концепцій, як систему знань про теорію науки

або систему методів дослідження. Відносно новим фундаменталь�

ним методом пізнання є синергетичний підхід.

Соціальна робота в Україні має свої особливості, зумовлені як

історичним розвитком, так і впливом сучасних світових тенденцій.

Необхідно зазначити, що соціальна робота в нашій державі здій�

снюється в умовах гострої економічної кризи. Як свідчить історич�

ний досвід, потреба в комплексній соціальній роботі особливо

зростає в кризові періоди, коли погіршується доля мільйонів

людей. Сьогодні в умовах складної економічної ситуації, коли

кількість нужденних збільшується, а економічні можливості дер�

жави зменшуються, актуальною проблемою є формування грамот�

ної соціальної політики державою. Зважаючи на світовий досвід,

єдиним перспективним шляхом такої політики є відмова від уза�

гальненого принципу соціального захисту. Необхідно стимулюва�

ти ініціативу активного населення і розвивати цілеспрямовану

допомогу. Серед важливих проблем соціальної політики — відсут�

ність чітких уявлень про методологію розроблення моделі соціаль�

ного захисту (у світовій практиці є ліберальна та соціально�демо�

кратична або патерналістська моделі), пріоритет цінностей у сус�

пільній свідомості. Поки що зберігається старий соціалістичний

принцип рівності кінцевих результатів 

Зважаючи на викладене, у нинішніх умовах розвитку соціаль�

ної роботи в Україні значно актуалізується проблема її інституалі�

зації як у теоретичному сенсі, так і в практичній площині. Про�

дуктивним є застосування синергетичного підходу до аналізу сам�

оорганізації соціальних систем, узгодження їх рушійних сил —

мотиваційних спрямованостей соціальних об’єктів на основі пев�

них духовних і культурних цінностей задля досягнення екологіч�

ної рівноваги між соціоантропосферою та біосферою планети,

котрі разом утворюють цілісну систему. Комплекс синергетичних

категорій про моделі самоорганізації в науках про людину і сус�

пільство допомагає по�новому осмислити традиційні проблеми
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антропології, історії, культурології, соціальної психології та етики,

розкриваючи при цьому маловідомі причинні залежності. Синерге�

тика як теорія самоорганізації дає ключ до розуміння не лише меха�

нізмів нестабільності, а й механізмів стійкості складних систем.
Сутність синергетичного (синергійного) підходу полягає в дос�

лідженні процесів самоорганізації та становлення нових упорядко�
ваних структур. Із позицій синергетичного підходу неможливо тра�
диційними детерміністськими методами вивчати розвиток склад�
ноорганізованих систем.  

Для ефективного використання синергетичного підходу до вирі�
шення проблеми інституалізації соціальної роботи необхідно:

а) виокремити й охарактеризувати (у поняттях формальної логіки)
складну систему або процес, які потребують синергетичного впливу;

б) дослідити стратегію її розвитку, описати можливі рівні її сво�
боди, тобто рівноможливі напрями та шляхи її розвитку;

в) здійснити факторний аналіз можливих шляхів її самоорганізації;
г) визначити мету або бажаний результат (в яких конкретно

аспектах необхідно змінити стан даної системи);
д) розробити номенклатуру (перелік) слабких впливів, що

сприятимуть самоорганізації хаотичної системи, а також тактику їх
застосування;

е) правильно визначити критичний момент біфуркації досліджу�
ваної системи.

«Синергетично» мислячі історик, культуролог, політолог, еконо�
міст, таким чином, уже не можуть оцінювати те чи інше рішення
через прямолінійне порівняння попереднього та наступного станів:
вони мають порівняти реальний перебіг наступних подій з імовір�
ним ходом подій при альтернативному ключовому рішенні.

ПРОФЕСІЙНИЙ ВИБІР СТАРШОКЛАСНИКІВ:
ЧИННИКИ Й ОСОБЛИВОСТІ 

О. М. Кокун

Суспільні зміни, що відбулися впродовж останніх 15–20 років,

призвели до кардинальних змін суспільної значущості, престижно�

сті, поширеності та доступності багатьох професій. Професійний

вибір учня, який закінчує школу, наразі зумовлюється зовсім іншими
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чинниками, ніж двадцять років тому. Саме тому дослідження, які

можуть бути покладені в основу науково обґрунтованої й ефектив�

ної профорієнтаційної роботи у школі, є надзвичайно актуальними.

Адже від правильного вибору майбутньої професії, яка найбільшою

мірою відповідає можливостям, особливостям і схильностям людини,

залежить успішність її подальшого професійного становлення. Така

робота має базуватись на застосуванні науково обґрунтованих методик

і процедури дослідження, врахуванні науково обґрунтова�них даних

щодо необхідних для різних професій професійно�важливих якостей,

сучасного стану на «ринку професій», сучасних психологічних та інших

чинників і особливостей професійного вибору учнів старших класів.
Проведене нами дослідження було спрямоване на визначення

професійних схильностей  учнів, рівня їхньою поінформованості
про різні професії, визначення особливостей їхніх професійних
намірів, їхньої професійної спрямованості, чинників вибору ними
професії, можливих помилок при цьому. 

У процесі дослідження застосовувались такі методи: анкетуван�
ня; психодіа�гностичні методики, а саме диференційно�діагно�
стичний опитувальник Є. О. Клімова (ДДО), методика виявлення
«Комунікативних та організаційних здібностей» (КОЗ�2); методика
«Опитувальник професійних переваг» (І частина модифікації тесту
Голанда). У дослідженнях взяли участь 96 учнів 9–11�х класів двох
середніх загальноосвітніх шкіл м. Києва (одна із шкіл була школою
зі погли�бленим вивченням математики). 

Результати проведеного дослідження засвідчили, що свою май�
бутню професію вже обрали понад половину учнів 9–11�х класів.
При цьому тенденції до підвищення ступеня професійної визначе�
ності у міру наближення до закінчення школи не зафіксовано.

Виявилось, що професійні уподобання учнів школи із поглибле�
ним вивченням математики та «звичайної» школи певною мірою
відрізняються. Серед учнів першої школи найбільшою популярні�
стю користуються творчі й економічні професії; дещо меншу попу�
лярність мають професії типу «людина�людина», правові та профе�
сія програміста; серед учнів другої школи — професії як типу
«людина�людина», так і типу «людина�знак». 

Більшість учнів мають достатньо повну інформацію про сучасні
професії і не заперечують, щоб їхня майбутня робота була пов’яза�
на зі спілкуванням з людьми, певною відповідальністю та ризиком.

Найдієвішим чинником вибору професії для учнів престижної

школи центра Києва став заробіток, а для учнів периферійної
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школи — отримання задоволення від роботи. Найпривабливішою

ознакою майбутньої роботи для учнів першої школи стала незалеж�

ність від начальства і колег, а другої — допомога іншим людям. Це

пояснюється відмінностями в соціальному статусі сімей батьків

учнів, що, природно, позначається на цінностях, які вони з дитин�

ства засвоюють. 

Лише приблизно третина кількості обстежуваних учнів, за

результатами психодіагностики та анкетування, мають необхідні

професійно важливі якості та схильності для успішної роботи за

професіями типу «людина�людина» (вчителі, викладачі, психологи,

керівники, тренери та ін.); і це треба враховувати у профорієнтацій�

ній роботі, а також самим учням та їхнім батькам з метою уникнен�

ня помилок у професійному виборі, які унеможливлять успішне

професійне становлення в обраній професії.  

ПСИХОЛОГІЧНІ СКЛАДОВІ МОТИВУ ДІЯЛЬНОСТІ

Л. З. Сердюк,
кенд. психол. наук, доцент, 
Університет «Україна», кафедра психології

Будь�яка діяльність немислима без відповідної мотивації. Але
навіть якщо загальний рівень мотивації високий, завжди важливо
знати, які окремі спонуки і яке їх співвідношення ув структурі
мотиву. Встановлення границь мотиву і стадій його формування
важливо тим, що дає можливість виділення компонентів мотиву.
Чому важливо вивчати структуру мотиву? Якщо вважати, що дія
зумовлена потребами, то стає очевидним, що дві різні людини,
маючи однакову потребу, витрачають різну силу і енергію на її дося�
гнення. Отже, окрім потреби, виявляють вплив інших факторів,
якими є біологічні, когнітивні процеси, процеси научіння, контро�
лю тощо, які складають структуру мотиву діяльності.

Про складну багатовимірну структуру мотиву говорить багато
дослідників. Зокрема, М. Ш. Магомед�Емінов визначає мотивацію
як функціональну систему інтегрованих афективних і когнітивних
процесів, що регулює процес діяльності в ситуації досягнення
в процесі всього її здійснення. Виділяються особливі структурні
компоненти, що виконують специфічні функції в процесі мотивацій�
ної регуляції діяльності: мотивація актуалізації (спонукання й ініціація
діяльності), мотивація селекції (процеси вибору мети і відповідної їй
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дії), мотивація реалізації (регуляція виконання дії і контроль реаліза�
ції наміру), мотивація постреалізації (процеси, спрямовані на при�
пинення дії або заміну однієї дії на іншу) [1]. За В. Г. Лєонтьєвим,
структура мотиву як системного утворення особистості складаєть�
ся із двох підструктур: підструктури властивостей, що утворюють
мотиваційне ядро, і підструктури функцій, в яких виявляються
його властивості [2].

Таким чином, постає питання про співвідношення і роль загаль�
ної потреби в діяльності і конкретних спонук. Тобто співвідношен�
ня двох мотиваційних видів детермінації поведінки: процесуальної
і дискретно�якісної мотиваційної активації, енергетизації і кон�
кретної специфічної спрямованості поведінки — динамічної і змі�
стової сторін мотивації [3]. Також слід звернути увагу на такі харак�
теристики мотиву, як його актуальний і потенційний стан. 

Докладну характеристику співвідношення активного і пасивно�
го компонентів в потребах і мотивах, і відповідних їм емоціям дав
С. Л. Рубінштейн [4]. Обидва ці компонента характерні для будь�якій
людській потребі, тобто потреба (нужда) в будь�чому — це стан
активно�пасивний; пасивний, оскільки в ньому виражається зал�
ежність людини від предмета потреби, і активний, оскільки в ньому
виражається і задоволення від досягнутого результату.

Є. П. Ільїн, висвітлюючи структуру мотиву, виділяє три його
компоненти, які відповідно до стадій формування мотиву, можна
віднести до трьох блоків: потребнісного, «внутрішнього фільтра»
і цільового [5]. Отже, структура мотиву як основа дії чи вчинку
багатокомпонентна, в якій найчастіше знаходять відображення
кілька причин і цілей. З огляду на викладене, стає очевидним, що
встановлення меж мотиву й особливостей його виникнення дає
змогу визначити психологічні компоненти, що входять дов струк�
тури мотиву, та індикатори компонентів мотиву. 

Визначаючи межі мотиву, з одного боку, як намір до дії, почи�
наючи з потягу, а з іншого — свідому опредмечену потребу, ми дій�
шли трикомпонентної структури справжнього мотиву. Перший
компонент «Мета й оцінка можливості її досягнення» вказує на
опредмечені потреби, смислову мету. Цей компонент визначається
через запитання: «Що я хочу?», в якому виявляється мета; «Що
я можу?» — виявляється оцінка доступності мети; «Для чого
я існую?» — виявляється сенс існування. Другий компонент —
«Засоби» — вказує на зовнішні і внутрішні фактори, неусвідомлені —
потяги, усвідомлені — інтереси, мотиваційні установки, і визнача�
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ється через запитання: «Що робити?» — виявляється усвідомле�
ність мети; «Як робити?» — виявляється усвідомленість змісту;
«Для чого робити?» — виявляється сенс дії. Третій компонент —
«Досягнення» — вказує на умови й особливості досягнення мети,
значущість і доступність цілі і визначається через запитання: «Яким
я був?» — виявляється усвідомлення себе; «Що я зробив?» — вия�
вляється усвідомлення самоцінності»; «Ким я став?» — виявляєть�
ся оцінка своїх досягнень. Компоненти мотиву можуть проявляти�
ся з різною мірою усвідомлення, тому всі компоненти за ступенем
прояву ознак слід оцінювати за критеріями: визначеність, усвідо�
мленість, готовність.

Таке розуміння структури мотиву дає підстави класифікувати

мотиви на гармонійні, занеподні (ущербні) та компенсовані. Аде�

кватна оцінка зробленого і доступність цілей підсилює силу моти�

ву, а помилкова оцінка зробленого та конфлікт між значущистю та

доступністю послаблює мотив.

Таким чином, можна зробити висновок, що особливу спону�

кальну силу має мотивація, пов’язана з творчою самореалізацією.

Найглибший ефект розвитку людини в діяльності полягає в тому,

що вона стає здатною до саморозвитку. Функцією мотиву стає орга�

нізація дії, контроль продукту, засобу, мети, а також контроль і

корекція діяльності. Тому однією з найважливіших психологічних

умов розвитку мотивації є формування потреб вищого порядку, які

стають смислоутворюючими і спонукаючими людину до творчої

активності.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ
ПЕРШОКУРСНИКІВ  ДО НАВЧАННЯ У ВНЗ

О. Д. Питлюк0Смеречинська,
канд. психол. наук, доцент

Професійне навчання стає більш складним за формами та змі�

стом, а тому підвищує вимоги до особистості. В контексті розгор�

тання цієї тенденції для останньої психологічно важливо піти шля�

хом адекватного саморозвитку та самореалізації.

Базові питання соціально�психологічної адаптації особистості вис�

вітлені в працях вітчизняних (Г. С. Костюк, О. М. Леонтьєв,

О. В. Петровський, Г. О. Балл, Ф. Б. Березін, Л. І. Божович, Л. К. Гри�

шанов, В. І. Медведєв, В. Д. Цуркан, Ю. М. Швалб та ін.) і зарубіжних

(Г. Гартман, Е. Еріксон, Ж. Піаже, З. Фрейд та ін.) дослідників. 

Процесуальний аспект адаптації полягає насамперед у виділенні

її часових характеристик — стадій. Результативний аспект адаптації

традиційно використовується як ключовий елемент при оцінюван�

ні успішності адаптивних процесів загалом. Саме цей критерій

покладений в основу більшості сучасних класифікацій феномену

адаптації, від найпростішої дихотомії (адаптація — дезадаптація) до

більш складних багаторівневих побудов.

Адаптація — це передумова активної діяльності і необхідна

умова її ефективності. В цьому позитивне значення пристосовуван�

ня для успішного функціонування індивіда в тій чи іншій соціаль�

ній ролі. Дослідники розрізняють три форми пристосовування сту�

дентів�першокурсників до умов ВНЗ: 

– пристосовування формальне, що стосується пізнавально�інфор�

маційного пристосування студентів до нового оточення, до структури

вищої школи, до змісту навчання в ній, її вимог, до своїх обов’язків;

– суспільне пристосовування, тобто процес внутрішньої інте�

грації (об’єднання) груп студентів�першокурсників і інтеграція цих

же груп зі студентським оточенням загалом;

– дидактичне пристосовування, що стосується підготовки сту�

дентів до нових форм і методів навчальної діяльності у вищій школі.

Дослідження доводять, що першокурсники не завжди успішно

засвоюють знання зовсім не тому, що отримали слабку підготовку

в ЗОШ, а тому, що в них не сформовані такі риси особистості, як

готовність до навчання, здатність вчитися самостійно, контролюва�
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ти й оцінювати себе, володіти своїми індивідуальними особливостя�

ми пізнавальної діяльності, вміння правильно розподіляти свій

робочий час для самостійної підготовки. Пристосовування студентів

до навчального процесу (за даними вивчення регуляторної функції

психіки) завершується наприкінці ІІ — на початку ІІІ семестру.

Показниками особистісного рівня адаптації можуть бути: 

а) зниження особистісного рівня тривожності;

б) відсутність бажання змінити життєву ситуацію;

в) домінування позитивних емоцій (оптимістична гіпотеза);

г) впевненість у собі, у власних силах, у здатності вирішити про�

блеми свого життя;

д) стійка адекватна самооцінка.

Таким чином, початок навчання у ВНЗ — це досить складний

і багатогранний процес адаптації в житті кожного студента, до якого

входить активне пристосування до нових умов життя, включення

в кардинально новий вид діяльності, пристосування до нового

соціального середовища, прийняття індивідом нової соціальної ролі.

У результаті проведення численних діагностичних процедур  вия�

влено основні групи труднощів у адаптації студентів�першокурсників. 

Перша група — недостатній рівень розвитку спеціальних органі�

заційно�навчальних навичок, необхідних у вузівському навчанні.

До цієї ж групи слід зарахувати відсутність адекватних комуніка�

тивних навичок. Передусім це особливості спілкування студентів із

викладачами.

Наступна група проблем стосується функціонування вищих

психічних процесів. Насамперед це довільність і опосередкованість

пізнавальних процесів та емоційної сфери.

Крім цього, є низка факторів, що сприяють виникненню емо�

ційної напруги, а саме : 

– недостатня кількість інформації, її надмірна різноманітність

чи монотонність;

– недостатньо сформовані такі риси особистості, як готовність

до навчання, здатність навчатись самостійно, володіти своїми інди�

відуальними особливостями пізнавальної діяльності, вміння раціо�

нально планувати свій робочий час для самостійної підготовки; 

– оцінка роботи як такої, що перевищує можливості студента за

обсягом чи ступенем важкості, невизначені вимоги, критичні

обставини чи ризик під час прийняття рішень.
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Виходячи із викладеного, констатуємо, що рівень особистісної
готовності до самостійного життя сучасних випускників шкіл
вимагає суттєвої додаткової психологічної роботи з ними в системі
вищої освіти.

Адаптація першокурсника відбувається як двосторонній процес:
1) об’єктивний, що включає в себе зміни статусних характеристик
деяких аспектів способу його життя, і 2) суб’єктивний — як зміна
його соціально�професійних позицій. Вона ґрунтується на індиві�
дуально�особистісних характеристиках (ціннісних орієнтаціях,
самоприйнятті, інтернальності, мотиваційній сфері, тривожності,
агресивності), що мають свій індивідуальний прояв у психологіч�
ному стані студентів, їхньої успішності, ставленні до навчання,
в особливостях взаємодії, і одночасно ці характеристики зміню�
ються залежно від стадій, характеру та форм адаптації. 

Робота виконанана в рамках проекту
Державного фонду фундаментальних досліджень 

ПСИХОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО КОРЕКЦІЇ 
«Я0КОНЦЕПЦІЇ» СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ПІД ЧАС НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ
НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

О. І. Купрєєва,
канд. психол. наук, доцент 

Розвиток осіб з обмеженими фізичними можливостями реалізу�
ється через компенсаторні процеси, які передбачають певне «відшко�
дування» людині її органічної, фізичної неспроможності. Компенса�
торні процеси розгортаються у часі та відбуваються на різних рівнях
організації. Саме на  психологічному рівні перебігу компенсаторних
процесів, в якому самосвідомість і особистісні якості виконують
важливу компенсаторну функцію, постає необхідність забезпечення
та побудови професійного психологічного супроводу студентів�інва�
лідів в умовах навчання в інтегрованих студентських групах.

Одним зі способів подолання психологічних порушень розвитку
студентів з обмеженими фізичними можливостями є організація та
впровадження професійного психологічного супроводу в інтегро�
ваному освітньому середовищі, який передбачає забезпечення

218

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



219

успішного особистісного розвитку студентів з обмеженими фізич�
ними можливостями. 

Позитивний вплив психологічного супроводу на загальний психо�
соматичний стан студентів з інвалідністю передбачає такі напрями:

– психодіагностичний; при цьому основними завданнями діагно�
стики є дослідження особливостей особистості, міжособистісних вза�
ємин і виявлення психологічних факторів ризику; діагностичні дані
використовуються, як опора не лише для вибору психокорекційних
програм, а й для оцінювання ефективності психологічного впливу;

– психокорекційний — це корекція навичок самоконтролю,
засвоєння прийомів і способів адекватної поведінки, відпрацювання
психотравмуючих ситуацій, усунення неадекватних емоційних реак�
цій, формування конструктивних механізмів соціально�психологіч�
ної адаптації студентів з обмеженими фізичними можливостями;

– консультативна психологічна допомога (індивідуальна та групо�
ва), — йдеться про формування активної установки у студентів на
психокорекційну роботу, формування мотивів самопізнання і самов�
досконалення, зняття тривожності, підвищення впевненості у мо�
жливостях досягнення позитивних особистісних змін, розширення
сфери усвідомлення мотивів, зняття протиріч у студентів�інвалідів;

– профілактичний напрям, що передбачає проведення профілак�
тичних психологічних процедур задля попередження негативних
емоційних і поведінкових проявів, які можуть виникати у студентів
з інвалідністю під час навчання у ВНЗ.

Складовими психологічного супроводу студентів з інвалідністю в
інтегрованому освітньому середовищі є:

1. Психологічний супровід у довузівській підготовці, який включає:
профорієнтацію абітурієнтів з інвалідністю залежно від нозології,
здібностей, інтересів; психологічне тестування когнітивної, емо�
ційно�вольової, мотиваційно�смислової, поведінкової сфери; інди�
відуальну бесіду; модульні заняття (тренінгові заняття) з метою
формування готовності до навчання в інтегрованих групах ВНЗ.

2. Психологічний супровід в процесі навчання: створення адаптацій�
них, корекційних психологічних програм (за нозологіями, враховуючи
психологічні особливості осіб з інвалідністю); надання індивідуальної
консультативної психологічної допомоги по розв’язанню внутрішньо�
особистісних і міжособистісних проблем; надання інформаційної
допомоги з різноманітних питань навчання та життєдіяльності; прове�
дення цільових тренінгових програм; супровід навчального процесу
залежно від нозології (навчально�методичне, дидактичне оснащення:
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використання таблиць, схем, аудіозапису лекцій з подальшим прос�
луховуванням їх, наприклад, слабозорими студентами, «картографу�
вання» лекційного матеріалу — тезовий виклад лекцій для кожного
слабочуючого студента); розвивальні програми — програми розвитку
когнітивних, вольових процесів, мотивації навчання; проведення
програм з метою навчання прийомів саморегуляції психічних станів
(тривожності, агресивності, ригідності); проведення короткострокових
занять задля зняття психофізіологічного навантаження (кімната психо�
логічного розвантаження); проведення комплексних психодіагностич�
них обстежень з метою виявлення динаміки змін усіх сфер особистості.

3. Психологічна робота з викладачами та здоровими студентами:
включення до навчальних планів курсів, які знайомлять здорових сту�
дентів з особливостями осіб з інвалідністю; впровадження освітніх
курсів/програм для викладачів, які працюють зі студентами�інваліда�
ми; залучення здорових студентів до цільових тренінгові груп зі сту�
дентами�інвалідами. З метою визначення ефективності моделі психо�
логічного супроводу необхідно здійснювати психодіагностичний
моніторинг: до початку проведення реабілітаційних заходів, в процесі
їх проведення та після закінчення проведення останніх. Результати
психодіагностичних зрізів, динаміку змін потрібно відображати в інди�
відуальних психологічних картах студентів з особливими потребами.

Логічним завершенням виявлених особливостей студентів з осо�
бливими потребами має бути підготовка методичних рекомендацій
для викладачів, які працюють з названим контингентом з метою
підвищення ефективності навчально�виховного процесу; для самих
студентів — з метою переведення психологічної корекції, що здій�
снює психолог під час психологічного супроводу, у самокорекцію.

Робота виконанана в рамках проекту
Державного фонду фундаментальних досліджень 

ІНТЕЛЕКТ У СТРУКТУРІ ІНТЕГРАЛЬНОЇ
ІНДИВІДУАЛЬНОСТІ  ЛЮДИНИ

В. М. Шмаргун

Інтелект є складною «багатознаковою системою», багатовимір�
ним психічним утворенням (М. О.Холодная). Тобто існує інтегра�
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тивна складова розумового розвитку, при якій інтелект розгляда�
ється як єдина система, що включає різні підсистеми когнітивної
регуляції. У нашому дослідженні це когнітивно�стильові характе�
ристики розумової діяльності, психодинамічна, нейропсихологічна
та психосоматична складові, які, поєднуючись, становлять, на
нашу думку, індивідуальний патерн прояву інтелекту. Рівень
розвитку даної інтегративної системи визначається загалом рівнем
розвитку людини як суб’єкта діяльності, в якій відображається сту�
пінь інтегрованості всіх її особливостей і якостей. 

Ця обставина диктує принципову необхідність комплексного

дослідження інтелекту. Виходячи з цього, методи нашого ком�

плексного дослідження інтелектуального розвитку дітей включали

показники, що відносяться до різних рівнів структури індивідуаль�

ності. Поряд із показниками індивідного рівня (антропометричні

виміри, вегетативні характеристики, особливості психомоторики

й сенсорно�перцептивних функцій, нейродинамічні та нейро�

психологічні показники) вивчалися якості дитини як суб’єкта

діяльності (інтелект, когнітивні процеси, психомоторика, показни�

ки успішності навчання в школі).

При вивченні цієї теми нами вирішувалися такі завдання: вивчи�

ти теорії інтеграційного розумового розвитку в структурі індивіда на

ранньому етапі онтогенезу та показати їх єдність; дослідити й проа�

налізувати з позиції принципу цілісності щойно перераховані психо�

логічні феномени, які, на нашу думку, зумовлюють розумовий розви�

ток, та розкрити внутрішню єдність закономірностей цього розвитку

там, де вони до цього не вбачалися; обговорити шляхи зближення

когнітивної психології або психології розумового розвитку з суча�

сними даними, уявленнями й гіпотезами щодо ролі психосоматич�

них феноменів в онтогенетичному розвитку інтелекту дітей і тим

самим долучитися до створення єдиної психофізіологічної теорії

розумового розвитку. У нашій роботі цілісний підхід до людини не

тільки декларується й аналізується в теоретичній площині, а й запро�

ваджується в різноаспектних, численних емпіричних дослідженнях.

Результати комплексного лонгітюдного дослідження, когнітив�

но�стильових, нейродинамічних, нейропсихологічних та психосо�

матичних особливостей дітей з різним рівнем психометричного

інтелекту дають підстави говорити про існування в кожного індиві�

да внутрішніх інтегральних психологічних репрезентативно�

когнітивних структур, як носіїв розумового розвитку і певних

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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здібностей. Комплексний вплив перелічених особливостей позна�

чається на структурі знання — як складній інтегрально�розвивальній

системі, що опосередковує мислення та пізнання. Саме урахування

цієї комплексності дає змогу більш плідно вирішувати завдання

розвитку пізнавального й особистісного потенціалу кожної дитини.

У процесі цілісного підходу створюються найкращі можливості для

вивчення основних передумов і складових інтелекту дітей. 

Така інтегральна взаємодія когнітивно�стильових, нейродинаміч�

них, нейропсихологічних і психосоматичних особливостей висту�

пає, на нашу думку, основним механізмом формування ментальних

репрезентацій подій і об’єктів. Отже, саме в процесі цілісного підхо�

ду виникають кращі можливості для вивчення основних передумов

і складових інтелекту. Саме такі інтегральні когнітивні структури

в період становлення інтелекту слугують, на нашу думку, субстратом

психічного розвитку і є базовими, основоположними у формуванні

розумових здібностей. Якісні зміни в розумовому розвитку, на відмі�

ну від кількісних, зумовлені появою у складі когнітивних структур

принципово важливих новоутворень (нових розмірностей), які ство�

рюються, як вважається, також за інтегральними принципами й орі�

єнтують цілісну поведінку та діяльність людини. 

ПРОБЛЕМА ДУХОВНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
ІЗ СОМАТИЧНИМИ ВАДАМИ ЗДОРОВ’Я

В СИСТЕМІ ГЕШТАЛЬТТЕРАПІЇ 

Н. Д. Володарська 

Підходи до проблеми духовності особистості в системі психоко�

рекційної роботи мають різні напрями. Одним із таких напрямів є

гештальтпідхід, що спрямований на організацію контакту особи�

стості з соціальним оточенням. Саме вміння особистості гармоні�

зувати свою взаємодію із зовнішнім і своїм внутрішнім світом стає

базою формування духовності. В основу теорії гештальтпідходу

покладені основні базові ідеї Ф. Перлза [2; 3] про специфіку способу

організації контакту особистості з середовищем. Творче пристос�

ування, здатність до конструктивного пошуку способу адаптації до
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конкретної  житєвої ситуації дають змогу особистості знаходити

оптимальну стратегію взаємодії з середовищем.

У ситуації невизначеності в особистості виникає потреба у кон�

структивному пошуку організації взаємодії. При цьому творче при�

стосування, на відміну від адаптації, становить процес постійного

пошуку балансу між потребами як феноменами контакту та можли�

востями середовища, що передбачає можливість і необхідність віль�

ного вибору. Якщо вибір здійснюється залежно від обставин,

суджень інших людей, то особистість пристосовується, а не творить

власну стратегію взаємодії.  Критерієм творчої взаємодії з оточенням

є здатність асимілювати новий досвід контакту, здатність до вибору

адекватного способу комунікації. У гештальт�підході цей спосіб дос�

ліджується як унікальний процес творчого пристосування особисто�

сті у полі «організм�середовище», який спонукає до постійного

вибору. У гештальттеорії розглядаються причини і способи організа�

ції та переривання контакту між особистістю і оточенням, аналізу�

ється пошук адекватного способу взаємодії. У теорії парадоксальних

змін А .Бейсера [1] розглядається здатність змін в особистості не як

результат того, ким вона хоче бути, а як результат її становлення

такою якою, вона є. Творче пристосування, на відміну від адаптації, —

це процес пошуку відповідності потреб як феноменів контакту

можливостям середовища у реалізації цього контакту.

Терапевтична практика у гештальт�підході фокусується на зміні

ставлень особистості до своїх почуттів, свого бачення проблеми, на

можливості змін цих ставлень, побудові нового досвіду, який асимі�

люється у життєвий досвід. Завдання терапевта саме в організації

такого нового досвіду, в підтримці процесу контактування особи�

стості з середовищем, частиною якого є сам терапевт. Особистість

переживає зміни у своєму новому досвіді. Переживання цих змін

стає актуальним у переживанні своєї тотожності, що є основою

духовності. У момент, коли особистість змінює свою тотожність

і відчуває дискомфорт, відбувається певне зростання, осмислення

цих змін. Саме в момент  зустрічі з перепонами у розв’язанні про�

блем відбувається зміна ставлень до ситуації, зміна самототожності.

У терапевтичній взаємодії особистість може  уникати  змін у своїх

сталих поведінкових патернах, що стає роботою із супротивом.

У цій роботі виділяється феномен ретрофлексії, поведінки, спря�

мованої на уникнення контакту. Особистість спрямовує на себе

енергію, яку не виявлено назовні.    

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



Протиріччя, що пов’язані зі зміною життєвої позиції, стилю

життя, є найскладнішими для особистості. Життєво значущими,

важливими є тільки ті протиріччя, які є засобом зміни поглядів,

звичок, ставлень особистості до суспільства, до самого себе. Вмін�

ня регулювати свій життєвий шлях стає основою формування

духовності.
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МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ЯКІСНИХ
МЕТОДІВ У ДІАГНОСТИКУ ОСОБЛИВОСТЕЙ

ЖИТТЄВОГО ПРОСТОРУ СТУДЕНТІВ 
З ІНВАЛІДНІСТЮ

О. М. Кочубейник

Одна з проблем, яку доводиться вирішувати психологу, що пра�

цює в установах, які забезпечують інклюзію в навчальний процес

студентів з інвалідністю, стосується поліпшення інформативності

процедур і технік, застосовуваних при розв’язанні діагностичних

питань, з тим, щоб уможливити отримання повноцінної, вичерп�

ної, прогностично спроможної інформації. 

Особливість ситуації полягає в тому, що, з одного боку, всі діаг�

ностичні процедури, які використовуються фахівцями, повинні

надавати можливість зіставлення з умовною нормою, позаяк нав�

чальний процес (і насамперед аудиторна та позааудиторна робота

студента) вибудований саме з розрахунком на такий рівень умінь

і здібностей. З іншого боку, інвалідність постає фактором, відповід�

но до якого необхідно коригувати інструментальний супровід отри�

мання таким студентом освіти з тим, щоб забезпечити конкурентос�

проможний рівень його знань. І якщо перший з названих аспектів

доволі успішно вирішується завдяки прагматизму стандартизованих
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методик, то врахування другого вимагає застосування процедур

і методів неуніфікованих, флексибельних, спроможних вийти не

тільки на той рівень пізнання, де людина постає не лише як орга�

нічна й психічна істота, яка підпадає під дію закономірностей всіх

рівнів каузальної онтологічної детермінації всередині її реального

буття, а на той рівень, де над зазначеною детермінацією надбудову�

ється аксіологічна телеологічна детермінація. Інакше кажучи, аде�

кватна програма інтеграції повинна враховувати не лише особливо�

сті фізичних обмежень (первинний дефект) і пов’язані з ними

патерни реагувань (вторинний дефект), але й смислову і цільову

аргументацію студентом своїх дій і намірів. 

Успішному розв’язанню означеної проблеми сприятиме впрова�

дження у діагностику так званих якісних методів, безсумнівною

перевагою яких є глибинна інтерпретація даних, вихід на причини

тих або інших процесів, чітке розуміння феноменології явища.

Адже озброєний лише стандартизованими методами психолог зде�

більшого не спроможний виявити приховані основи процесу і зму�

шений тільки констатувати факт його наявності чи відсутності,

у кращому разі — особливості його динаміки. 

Натомість застосування якісних методів (наприклад, дослід�

ницького інтерв’ю) допоможе висвітлити проблеми, що виникають

у буденному житті, в реальному життєвому просторі, наповненому

ставленнями до інших людей, до самого себе, до предметів, і тор�

кнутися особливостей їхнього розуміння самим студентом. Інакше

кажучи, це можливість проникнення в життєвий світ людини, який

виникає на межі внутрішньої та зовнішньої детермінації, створюю�

чи невловимі стандартними методами феномени, які сам студент

переживає як центральні. 

Слід врахувати ще й таку особливість процедури, як її «ресурс�

ність»: інтерв’ю може виявитися для студента збагачувальним дос�

відом, у результаті якого він може дійти до нового розуміння своєї

життєвої ситуації. 

Необхідно, однак, відмітити, що впровадження якісних методів

отримання інформації у діагностику психологічних особливостей

студентів з особливими потребами поєднується нині з певними

проблемами, розв’язання яких виходить за межі компетенції фахів�

ців психологічної служби, оскільки вимагає додаткового залучення

фінансових і організаційних резервів. По�перше, є потреба в додат�

ковій професійній освіті фахівців, що проводять діагностику,
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оскільки процедури реалізації якісних методів є методично досить

своєрідними порівняно зі стандартизованими тестами чи опиту�

вальниками, а тому їх упровадженню має передувати кваліфікована

підготовка. По�друге, проведення, наприклад, напівструктурова�

ного інтерв’ю потребуватиме, враховуючи етичні принципи роботи

психолога, організації й обладнання приміщення у такий спосіб,

щоб забезпечити конфіденційність процедури й отриманих даних.

По�третє, висока інформативність методу поєднується з великими

витратами часу на проведення процедури; останнє позначатиметь�

ся на режимі роботи фахівця.

КАУЗОМЕТРІЯ В ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТА

Л. А. Завірюха,
канд. пед. наук, доцент

Глобальна трансформація світу, що відбувається на наших очах,

вимагає відповідно реагувати на цей процес і суспільство, і кожну

особистість, зокрема студентство. Потрапити у ритм, знайти своє

місце — реальність для кожного студента.

Плекання життєво компетентного, успішного та конкурентос�

проможного фахівця — складне і відповідальне завдання. Одним із

шляхів його ефективної реалізації і є каузометрія — метод досліджен�

ня суб’єктивної картини життєвого шляху особистості, який перед�

бачає не лише самопізнання, психодіагностику, психотерапію, що

дуже важливо, а й корекцію власного життя, спрямовану на успіх.

Назва методу походить від латинських слів causa (причина)

і metrum (вимір, міра) і відображає безпосереднє діагностичне зав�

дання — виявити бачення особистістю причин і цільових залежно�

стей між подіями свого життя. 

Каузометрія — це техніка опитування, яка проводиться в індиві�

дуальній формі і складається з таких основних етапів: біографічна

розминка, складання переліку важливих подій (включно з датами),

причинний аналіз міжподієвих зв’язків, аналіз цілей та визначення

окремих сфер, до яких належать ті чи інші події життя опитувано�

го. Крім того, науковці застосовують допоміжні процедури, напри�

клад, оцінку емоційної привабливості подій, їх спрямованість
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у минуле чи майбутнє, та їх об’єктивне і суб’єктивне значення.

Після цього будують каузограму — графік подій і міжподієвих

зв’язків, з якого можна виявити мотивацію й цілі самої людини, а

також побачити деформації суб’єктивної картини життєвого шляху. 

Авторами каузометрії — унікального вітчизняного наукового

психосоціологічного методу побудови і корекції життєвого шляху

людини є заступник директора Інституту соціології НАН України,

доктор філософських наук, професор Євген Головаха і доктор пси�

хологічних наук, професор, клінічний психолог із Бефесди (США)

Олександр Кронік (наш співвітчизник).

Каузометрія як метод, що розроблений цими вченими в Україні

на початку 80�х років минулого століття, нині стає вельми популяр�

ним у наукових школах на всьому пострадянському просторі,

зокрема в Росії, Білорусі, Прибалтиці, а також у країнах більш дале�

кого зарубіжжя. Цей метод довів свою ефективність і при підготов�

ці молодих людей до вибору й побудови свого життєвого шляху.

Євген Головаха стверджує: «Якщо людина живе тільки в минуло�

му або тільки в майбутньому, то в неї немає сучасного. А людина,

яка не живе в сучасному, відчуває кризу. Це може бути криза нере�

алізованості («житиму тоді, коли досягну того�то») або криза заспо�

коєності («я вже все зробив»). А якщо людина живе тільки в тепе�

рішньому за принципом «лови момент», вона нещасна і не зможе

зреалізувати себе. Життя для неї — це той невеличкий момент, який

плине, а вона має бачити перед собою перспективи і на це працюва�

ти. Важливо, що від того, як людина побудує своє життя у минуло�

му і майбутньому, залежить те, як вона житиме в теперішньому»

Метод каузометрії дає людині змогу подивитись на своє життя,

озирнутись, збагнути минуле, побудувати майбутнє і тим самим

створити для себе повноцінне сучасне.

У лютому 2008 р. відбулася міжнародна наукова конференція на

базі Інституту соціології НАН України  Каузометрія в дослідженнях

психологічного часу і життєвого шляху особистості: минуле, тепе�

рішнє, майбутнє . Вивчення матеріалів цієї конференції розширить

знання про цей метод.

Хочемо привернути увагу зацікавлених до ролі каузометрії

в життєдіяльності нашої молоді. Кожен студент — особистість,

індивідуальність. І якщо він володіє по�науковому скоригувати свій

життєвий шлях, то мусить:

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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1) самостійно заглибитись у вивчення джерел, у яких розкриваєть�

ся каузометрія; «побачити» себе через п’ять, десять і більше років;

2) правильно і вчасно визначати пріоритети корекції особистого

життя: у навчальній діяльності; у самовихованні; у культурно�доз�

віллєвій сфері;

3) сформувати адекватну своїм особистісним рисам і можливо�

стям життєву програму та реалізувати її — за умови, що студент

матиме такі характеристики (так зауважує дослідник Р. Ахмеров):

а) здатність адекватно враховувати життєві обставини у своїх жит�

тєвих планах (висока раціональність); б) спроможність бачити свої

більш віддалені перспективи, планувати своє майбутнє (висока

стратегічність); в) гнучкість (некатегоричність) у судженнях;

г) схильність до бачення різноймовірнісних зв’язків між подіями

(впевненість); д) розуміння багатоваріантності зв’язків між подія�

ми (конфліктність);

4) розширити «інтелектуальне стажування» — сферу пізнання

обраної спеціальності (участь у науковій роботі, налагодження

зв’язків з організаціями, які професійно виконують роботу в обра�

ній студентом спеціальності); відвідувати майстер�класи фахівців�

професіоналів;

5) використовувати здобутки онтопсихології (її засновник Анто�

ніо Менегетті) — науки, що вивчає внутрішній світ людини та її

ставлення до світу. Онтопсихологія допомагає людині зрозуміти, як

правильно реалізувати свій потенціал з тим, щоб прожити своє

життя щасливо і продуктивно;

6) користуватись консультаціями з означеної проблеми, що їх

надає кафедра психології ВНЗ, практикувати участь у майстер�кла�

си фахівців� професіоналів;

На часі також розробленнія критеріїв оцінки і самооцінки реалі�

зованості особистості.

Євген Головаха підкреслює: «Над життям слід працювати».

В усьому має бути виваженість і мудрість. Будемо пам’ятати, що

«Будь�яке життя, добре прожите, є довге життя  (Леонардо да

Вінчі). Сенека свого часу стверджував: «Коротке життя ми не одер�

жуємо, а робимо його таким; не бідні ми життям, а користуємося

ним марнотратно».
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ПСИХІЧНА ТРАВМА ЯК ДЖЕРЕЛО
ДЕСТРУКТИВНИХ ЕМОЦІЙНИХ СТАНІВ

ШКОЛЯРІВ 

С. М. Томчук,
доцент

Період шкільного онтогенезу характеризується численими вну�

трішніми протиріччями в учнів, нестійкістю їхньої самосвідомості,

самооцінки, незрілістю механізмів психічного захисту і, як наслі�

док, вираженою особистісною чутливістю до різного роду психо�

генних факторів. Усе це та низка інших чинників може стати пере�

думовою психічної травматизації особистості учня.

Психічна травма — це наслідок впливу психотравмуючих подій,

ситуацій, які перебувають за межами адаптаційних можливостей

особистості, її системи психологічного захисту та самозбереження

і яких неможливо уникнути. Інтенсивність і стійкість прояву

деструктивних емоційних станів дитини, на нашу думку, залежать

насамперед від наявності в їхньому житті подібних психотравмую�

чих ситуацій. Зазвичай більшість дітей шкільного віку зазнають

психічних травм не внаслідок екстраординарних, екстремальних,

неочікуваних подій інтенсивного, емоціогенного змісту (напри�

клад, втрата близької людини, власного здоров’я, розлучення бать�

ків та ін.), а внаслідок стійких, хронічних психотравмуючих ситуа�

цій меншої інтенсивності в щоденному житті. До таких ситуацій,

незалежно від віку школяра відносять: грубе нехтування та фру�

страцію потреб дитини, емоційну депревацію, відсутність тепла та

любові у взаєминах з дітьми, емоційне відторгнення, неприйняття,

часту критику, образу та докори, фізичні покарання, порівняння

з іншими дітьми, високу вимогливість тощо.     

Психотравми у шкільному віці зумовлені грубим ігноруванням

і неврахуванням вікових особливостей дітей конкретного віку бать�

ками, вчителями, оточуючими з їх низькою психологічною обізна�

ністю та компетентністю. Кожен віковий період відрізняється

підвищеною чутливістю до певних ситуацій, водночас за індифе�

рентного ставлення до решти інших. Саме тому є дуже важливим

виділення подібних особистісно значущих, емоціогенних ситуацій

для кожного вікового періоду з метою уникнення появи та розвит�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



ку негативних психічних станів, а також створення оптимальних

умов навчання та виховання особистості.

Нами проаналізований кожен віковий період у межах шкільно�

го онтогенезу щодо особистісної сенситивності учнів до тих чи

інших психогенних ситуацій. Так, серед соціальних детермінант

психічної травматизації та, як наслідок, генези негативних психіч�

них станів молодших школярів важливе місце посідає школа зі

всією сукупністю соціальних зв’язків і стосунків, що зумовлені

навчально�виховним процесом та особливостями взаємин дитини,

насамперед, з учителем. Найбільш значущими ситуаціями для

молодших школярів, з приводу яких в них виникають деструктивні

психічні стани, є ситуації, пов’язані з навчальним процесом, із оці�

нюванням знань та успішності вчителями, батьками та ін.

Однією з основних причин прояву негативних психічних станів

у підлітковому віці є відсутність умов і психічних можливостей

у повноцінному задоволенні актуалізованої потреби «в дорослості»,

автономності, у визнанні, схваленні поведінки та діяльності ото�

чуючими; такий прояв також спричиняється незадоволенням під�

літків своїми стосунками з однолітками, своїм статусом у групі, що

часто не усвідомлюється як дорослими, так і самими підлітками.

Прояви найважчих негативних психічних станів для особистості

підлітка пов’язані із фрустрацією потреби в особистій авторитетно�

сті, цінності в очах однолітків тощо.

Вищезазначені ситуації, котрі мають психотравмуючий вплив

спричинюють появу у підлітків складних внутрішньоособистісних

переживань, активують стани хвилювання, тривоги, страху, нев�

певненості, нерішучості, апатії, відчуття втрати контролю над своїм

життям, різке зниження самооцінки та ін. На нашу думку, подібне

зростання психоемоційного напруження, що може викликати

повну демобілізацію особистості та призвести до появи реактив�

них, невротичних розладів психіки, індукує захисні механізми та

резерви психіки, що виконують за подібних умов функцію збере�

ження внутрішньої стійкості та цілісності особистості.

Загострення в підлітковому віці окремих особистісних рис,

навіть не до патологічного рівня, підвищує чутливість та ймовір�

ність виникнення психічних травм, а повторюваність останніх —

призводить до ще більш гострого прояву акцентуйованих рис.  

До вікових труднощів і проблем, які за певних несприятливих

умов можуть призводити до виникнення у старшокласників
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деструктивних психічних станів, також належать: проблеми

пошуків власної ідентичності та становлення індивідуальності,

формування самосвідомості та цілісності образу «Я», екзистенцій�

ні кризові переживання та проблема формування складної систе�

ми світоглядних позицій, особливості взаємостосунків із батька�

ми, статусний стан в шкільному колективі та взаєвідносини із

вчителями, рівень задоволення потреби в самоствердженні й сам�

оактуалізації, проблеми психосексуальної ідентифікації та інтим�

но�особистісних взаємин із протилежною статтю, досвід перших

почуттів і дружби між юнаками та дівчатами, проблеми життєвих

перспектив і професійного самовизначення, проблема готовності

до взаємостосунків у шлюбі тощо.

Попри те, що період ранньої юності характеризується завершен�

ням дозрівання вищих психічних функцій, які забезпечують здатність

до самоконтролю та саморегуляції за різних життєвих обставин,

у перехідні вікові періоди завжди підвищується емоційна чутливість,

збудливість, що, своєю чергою, стає підґрунтям для появи та розвит�

ку деструктивних емоційних станів.

Отже, неврахування батьками, вчителями й оточенням дитини

системи вікових особистісно значущих для неї ситуацій може

детермінувати психотравмуючі переживання, що відображаються

у комплексі стійких деструктивних емоційних станів.

ТЕХНОЛОГІЗАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ СИСТЕМИ

СЛУЖБ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Л. Т. Тюптя, 
канд. пед. наук, професор

Соціальне обслуговування населення — один з пріоритетних

напрямків сучасної соціальної роботи. Без надання соціальних

послуг неможливо уявити соціальний захист та соціальну роботу

з багатьма цільовими групами клієнтів. Значущість соціального

обслуговування різних категорій населення утверджена рішеннями

державної соціальної політики, закріплена в багатьох нормативно�

правових актах, зокрема в Законі України «Про соціальні послуги».
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Сучасні соціальні, соціально�економічні, правові, науково�ме�

тодичні, морально�етичні вимоги до соціальної роботи формують

загальну тенденцію до технологізації діяльності соціальних служб,

розроблення й упровадження технологій соціальної роботи, що

охоплюють її різні напрямки, проблеми цільових груп клієнтів. Тех�

нологізація створює необхідні передумови для посилення керова�

ності, цілеспрямованості й контрольованості діяльності соціальних

служб, зростання ефективності соціальної роботи, суттєвого змен�

шення витрат на неї (економічності).

Технологія — це спосіб діяльності, який дає змогу досягти

результату з чітко визначеними кількісними та якісними параме�

трами. Це можливо завдяки чіткому визначенню цілей і завдань,

раціональному розчленуванні діяльності на процедури та операції

з їх подальшою координацією й синхронізацією, досягненню

цілеспрямованості та цілевідповідності діяльності, її моніторингу,

забезпеченню певними ресурсами тощо.

Важливими передумовами ефективної технологізації є кадрове,

методичне та фінансове забезпечення розроблення та застосування

технологій. Технологічна культура фахівців соціальної роботи

передбачає їхню здатність і готовність оволодівати, застосовувати,

аналізувати діючі та розробляти нові технології.

Технологізація не оминула соціального обслуговування; більше

того, у практичній соціальній роботі технології надання соціальних

послуг є одними з найбільш затребуваних. Це пов’язано з можливі�

стю розроблення узагальненого алгоритму та інструментарію діяль�

ності фахівців з соціальної роботи з надання соціальних послуг.

Технологічний підхід до надання соціальних послуг має чимало

суттєвих переваг над традиційним, функціональним підходом. Він

забезпечує надійний контроль за якістю послуг, сприяє здешевлен�

ню їх собівартості, дотриманню адресності та ін.

Функціонування технологій соціального обслуговування пору�

шується низкою складних проблем. Це проблеми технологічної

культури (розуміння сутності технологізації, цінності та значущості

технологій) та технологічної компетентності (здатності та готовно�

сті персоналу соціальних служб до розроблення, упровадження та

вдосконалення технологій) персоналу, інформаційного, науково�

методичного, фінансового та матеріально�технічного забезпечення

технологій соціального обслуговування.

Вирішенню зазначених проблем може суттєво посприяти науково�

інформаційна та освітня підтримка технологізації соціального обслу�
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говування. Вирішальну роль має відіграти інтеграція науки, освіти та

практичної діяльності фахівців соціальної роботи. Розроблення

й експериментальне обґрунтування базових технологій соціального

обслуговування конкретних цільових груп клієнтів здійснюються за

участю та під науковим керівництвом вчених, але ґрунтується на

потребах практичної діяльності фахівців соціальної роботи, зорієнто�

вана на неї. Оволодіння технологіями обслуговування майбутніми

фахівцями (зокрема під час вивчення навчальної дисципліни «Техно�

логія обслуговування в службах соціального захисту населення»)

дасть змогу суттєво підвищити їхню технологічну культуру, техноло�

гічний потенціал соціальних служб, у яких вони працюватимуть.

МОРФОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ КОМПЕНСАЦІЇ
СЕНСОРНИХ СТРУКТУР ЛЮДЕЙ

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

М. М. Ільєнко, В. Новотни

За результатами паралельних порівняльно�гістологічних дослі�

джень механосенсорів капсул суглобів макаки резус і людини

(Новотни, 1984), а також деяких маніпулюючих грудною кінців�

кою ссавців (нутрія, хом’як, ведмідь рудий, макак лапундер

(Ільєнко,1996) на досить великій вибірці кущикоподібних та

інкапсульованих механосенсорів було встановлено, що в суглобах

грудної кінцівки тварин, здатних, як і людина, до маніпулювання,

на відміну від тварин, у яких ця функція відсутня (копитні та ін.),

поряд з простими інкапсульованими сенсорами (колби Краузе)

завжди виявляються тільця Пачіні. Спеціальне зіставлення числа

механосенсорів кущикоподібного типу й інкапсульованих на оди�

ницю площі капсул плечового та ліктьового суглобів грудної кін�

цівки і кульшового та колінного суглобів тазової кінцівки у макаки

резус (Новотни) показало, що число інкапсульованих механосен�

сорів значно більше, ніж кущикоподібних. При цьому встановле�

но, що чим більше ступенів свободи в суглобі, тим помітніше таке

змішення в бік інкапсульованих сенсорів. При порівнянні нами

(Ільєнко) сенсорів капсули суглобів грудної та тазової кінцівок

однієї і тієї самої особини нутрії було встановлено, що тільця

Пачіні зустрічаються як в капсулах суглобів грудної, так і в капсу�

лах тазової кінцівок, однак чисельність  їх в останніх незначна. Ця
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тенденція виявилась подібною до результатів дослідження макаки

резус Новотним. Під час обговорення результатів досліджень

обидва автори дійшли до висновку, саме маніпулювання як най�

більш складна функція кінцівок ссавців вимагає забезпечення цієї

функції  більш складними механорецепторами, зокрема, тільцями

Пачіні (найскладнішими із інкапсульованих в усіх хребетних тва�

рин). Крім того, це  може бути індикатором складності функціо�

нування  кінцівок взагалі.

Наші дані узгоджуються з результатами досліджень (Отелин,

Машанський, Миркин, 1976) тілець Мейснера у шкірі подушечок

пальців двох груп людей — сліпих від  народження та тих, котрі

осліпли в дорослому стані. Піддослідні обох груп  користувались

текстами Брайля. Число тілець у людей першої групи було значно

більшим порівняно з контролем,  але і в представників  другої групи

було значно більшим на одиницю площі, ніж у зрячих людей. Пара�

доксальними виявилися дані, отримані різними дослідниками

в останні роки, які засвідчили, що в асоціативних зонах зорового та

слухового аналізаторів у художників і музикантів кора головного мозку

потовщена. Перевірка на пацюках, яких протягом 100 днів  утримува�

ли в тераріумі разом з яскравими цяцьками, показала, що товщина

зорової асоціативної зони у них збільшилась, а число синапсів нерво�

вих клітин у цій зоні кори головного мозку збільшилось на 50% . 

Отже, компенсація певних органів чуттів, функція яких посла�

блена або виключена повністю, іншими органами чуттів відбу�

вається не лише на функціональному, але й також на морфологіч�

ному рівні — як з боку сенсора, так і з боку центрів.

САМООРГАНІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ 
У ПРОЦЕСІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

Л. Т. Тюптя,
канд. пед. наук, професор
Д. О. Пузіков,
магістр соціальної роботи, старший викладач

Місія, мета соціальної роботи — вирішити проблеми й оптимі�

зувати життєдіяльність окремого клієнта (особистості), малої
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соціальної групи (сім’ї, невеликого колективу тощо), великої

соціальної групи, суспільства в цілому.

Важлива мета соціальної роботи — забезпечити здатність і го�

товність клієнтів до самостійного розв’язання власних проблем.

Реалізація цієї мети передбачає організацію й самоорганізацію

життєдіяльності цих соціальних суб’єктів. Процеси організації

й самоорганізації необхідні для ефективної діяльності соціальних

служб, успішної життєдіяльності та професійної діяльності фахів�

ців з соціальної роботи.

Організація — це процес визначення, формування й узгоджен�

ня цілей, структури та функцій певної соціальної системи. Вихо�

дячи з цього, самоорганізацією називають процес утворення

й удосконалення (упорядкування й узгодження) певним соціаль�

ним суб’єктом своєї структури та функціонування (діяльності

та/або життєдіяльності).

Самоорганізація у соціальній роботі диференціюється на сам�

оорганізацію особистості та самоорганізацію соціальної структури,

установи. Ефективне здійснення соціальної роботи насамперед

пов’язано з самоорганізацією особистості фахівця та його клієнта.

Самоорганізація фахівця соціальної роботи (працівника соці�

альної служби) полягає у формуванні системи професійних цінно�

стей і принципів, потреб, інтересів, мотивів, цілей, які визначають

та спрямовують його діяльність; формуванні необхідних професій�

них та особистих якостей; розвитку професійної компетентності,

оволодінні необхідними знаннями, вміннями та навичками, досві�

дом. Самоорганізація здійснюється на основі самоменеджменту

фахівця, передбачає формування професійного кола життєвого

простору, осмислення, структурування й ефективне використання

життєвого та робочого часу.

Самоорганізація особистості клієнта — процес, пов’язаний та

залежний від самоорганізації фахівця. Самоорганізація клієнта

передбачає системні зміни у структурі особистості, поведінці (жит�

тєдіяльності в усіх її головних проявах: спілкуванні, діяльності, піз�

нанні та відносинах), взаємодії та взаємозв’язках із соціальним

середовищем. Так само, як у фахівця, структурні зміни в особисто�

сті клієнта стосуватимуться його: цінностей і принципів, мотивів,

потреб і цілей; моральних і вольових якостей; життєвої компетент�

ності, знань, вмінь, навичок, досвіду. Основні чинники самооргані�

зації клієнта: вплив і приклад фахівця, пов’язане з ними наснажен�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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ня; осмислення власної життєвої ситуації; оволодіння новими

видами та способами діяльності (зокрема психологічними методи�

ками); розкриття, розвиток та реалізація особистісного потенціалу

клієнта в процесі соціальної роботи з ним.
Самоорганізацію окремих фахівців і клієнтів можна розглядати

в ширшому контексті, не менш важливому для соціальної роботи,
а саме в самоорганізації команди фахівців або учасників соціально�
го проекту, самоорганізації соціальної служби, самоорганізації
групи чи громадської організації клієнтів.

Зрозуміло, що загальнонаукове (у межах соціальної філософії,
психології, соціальної психології, соціології, педагогіки) вивчен�
ня закономірностей, принципів, змісту та засобів процесу
самоорганізації, розроблення методів її становлення та розвитку
сприятимуть вирішенню прикладних завдань соціальної роботи,
що пов’язані із означеним процесом. Однак специфіка самоорга�
нізація особистості в ході соціальної роботи спонукує до активних
наукових і прикладних досліджень, спрямованих на вироблення
ефективних технологій і методик самоорганізації фахівців і клієн�
тів соціальних служб.

ПРОФЕСІЙНЕ СТАНОВЛЕННЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
LIFE0LONG EDUCATION

Н. О. Євдокимова

Задля поліпшення якості освітніх послуг утворено систему без�
перервної освіти life�long education, яка сприяє професіогенезу осо�
бистості, її самореалізації. 

Однією з основних ланок цієї системі є вища освіта. Творчий
підхід до організації освітнього процесу у вищому навчальному
закладі, побудова освітнього простору з урахуванням інтересів сту�
дентів детермінує їхнє професійне становлення. 

Теоретичною основою концепції професійного становлення
особистості є праці К. С. Абульханової�Славської, Б. Г. Ананьєва,
А. Г. Асмолова, А. О. Деркача, Е. Ф. Зеєра,Б. Ф. Ломова,
С. Д. Масксименка.

Е. Ф. Зеєр, зокрема вказує, що становлення особистості перед�
бачає потреби у розвитку та саморозвитку, професійному збережен�
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ні, можливість їх реального задоволення. Ця думка цілком узгоджу�
ється з теорією генези особистості С. Д. Максименка, в якій через
категорію нужди розкривається значення соціально�психологічних
потреб у здійсненні особистості. Здійснення особистості, з нашої
точки зору, полягає в досягненні життєвого успіху, у реалізації про�
цесів цілепокладання особистості, утвердженні життєвих перспек�
тив, що, безумовно, пов’язано з професійним становленням особи�
стості. Професійне становлення відбувається у процесі отримання
освіти студентом. Засвоєння знань, умінь, навичок, отримання
певних професійних компетенцій відбувається не тільки під час
аудиторної роботи, але й шляхом самостійної, науково�дослідниць�
кої, практичної роботи студентів. Мається на увазі участь студентів
у громадських професійних об’єднаннях, волонтерській діяльності,
студентських науково�виробничих товариствах, різноманітних
конференціях, семінарах, тренінгах, рефлексивних практикумах,
організаційно�діяльнісних іграх. Така діяльність надає студенту
можливість «приміряти» на себе роль професіонала, знайти альтер�
нативні способи вирішення проблемних професійних ситуацій,
змоделювати стратегії копінг�поведінки, проаналізувати власні дії
й отримані результати групової роботи.

Так, 15–17 лютого 2008 р. у Миколаївському державному універ�

ситеті імені В.О. Сухомлинського було проведено Всеукраїнську

організаційно�діяльнісну гру «Створення психологічного центру

ВНЗ». Завдання гри полягали у методологізації учасників, введенні

їх у простір методологічної культури, формуванні в них навичок

працювати методологічно, а також у розвитку здатності до колек�

тивної миследіяльності. У ході групової взаємодії були визначені

пріоритетні напрями роботи Центру. Отже, це:

– психодіагностичні дослідження, у тому числі професійної

спрямованості абітурієнтів;

– сприяння процесу адаптації до навчання у вищому навчально�

му закладі (ВНЗ);

– соціально�психологічні тренінги з урахуванням інтересів і по�

треб студентів;

– консультування і психокорекція учасників освітнього процесу;

– організація практики студентів психологічних спеціально�

стей тощо.

Підсумком гри стали розроблені моделі психологічної служби

вищого навчального закладу, що дали змогу проводити підготовку

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



сучасного фахівця будь�якої професійної спрямованості до здій�

снення професійної діяльності на якісно новому рівні, а також збе�

регти під час навчання його фізичне та психічне здоров’я, що

є запорукою благополуччя нації.

Названий захід спрямований на становлення психологічної служ�

би вищих навчальних закладів у системі МОН України як соціально�

го інституту, що дає можливість вдосконалити освітню парадигму

вищої школи по включенню у Болонський процес, основною сутні�

стю якого є формування психологічної готовності фахівця працюва�

ти за обраним фахом на якісно новому рівні, що уможливлює підви�

щення конкурентоспроможності випускника ВНЗ України. 

ШЛЯХИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ 
СПЕЦІАЛІСТІВ СОЦІАЛЬНО0КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ

Г. М. Загадарчук,
канд. пед. наук, професор
Університет «Україна»

В сучасних умовах, коли Україна переживає період змін у соціаль�
ній свідомості людей, виникає необхідність вироблення нових кон�
цептуальних підходів до підготовки фахівців різних галузей знань.
Наразі проблема полягає в тому, щоб кожен спеціаліст зайняв своє
місце у професійно�трудовій структурі суспільства. І це визначає
необхідність упровадження особистісно�професійного підходу у під�
готовці менеджерів соціально�культурної сфери.

Менеджмент соціально�культурної діяльності (СКД) слід роз�
глядати як сукупність принципів, методів і механізмів, що викори�
стовуються у соціально�культурній сфері та спрямовуються на
вдосконалення цієї системи.

Менеджмент СКД включає в себе :
– прогнозування та планування діяльності соціально�культур�

ної системи;
– об’єктивне формулювання мети і завдань та їх ранжування за

ступенем важливості та чинником часу;
– раціональну розстановку кадрів, визначення обов’язків, вста�

новлення зв’язків між підсистемами й управління цими зв’язками;
– використання ефективних педагогічних способів управлін�

ня СКД;
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– систему підготовки кадрів, здатних організовувати соціально�

культурну діяльність усіх прошарків і груп населення.

Вищі навчальні заклади нагромадили суттєвий досвід роботи

з професійного відбору абітурієнтів, здатних в майбутньому займа�

тися організацією соціально�культурної діяльності людей. Поряд із

такими традиційними формами профорієнтаційної роботи, як прове�

дення «Днів відкритих дверей», «тижнів культури», зустрічей з абі�

турієнтами чи випускниками інститутів, у навчальних закладах

почали створюватися спеціальні ради з набору студентів, проводи�

тися різні олімпіади, штаби «Абітурієнт». Як свідчать дослідження,

приблизно дві третини фахівців набувають під час навчання такі

корисні якості, як творче ставлення до професії, до виконання

службових доручень. Проте майже 20% опитуваних спеціалістів не

змогли визначити своє ставлення до своєї професійної справи, до

отримання освіти як до свідомого життєвого самовизначення.

Широко визнаним є той факт, що адекватне формування осо�

бистості спеціаліста неможливе без прилучення його до сфери

гуманітарної культури, що являє собою сукупність загально�

людських ідей, ціннісних орієнтацій і якостей особистості. Гума�

нітарна парадигма, що спрямована на формування у студентів

світоглядних установок і загальнолюдських моральних цінно�

стей, як правило, простежується в усіх видах навчальних занять:

лекціях, семінарах, практичних занять, тренінгах, ділових іграх,

при підготовці курсових і дипломних робіт. Активне включення

майбутніх спеціалістів до системи навчальних вправ, тренінгів

передбачає стимулювання образності мислення, фантазії, емо�

ційної чуйності, прояв творчих здібностей студентів, їхніх умінь

по розробленні соціальних ініціатив та розвитку дослідницько�

експериментальних знань і навиків. Під час навчання відбуваєть�

ся інтенсивне ознайомлення студента з усіма аспектами майбут�

ньої роботи, включаються механізми соціальної рефлексії, закла�

даються основи професійної самооцінки. Спостереження за про�

цесом навчання дають змогу визначити такі ефективні шляхи

вдосконалення професійної підготовки фахівців соціально�куль�

турної сфери: 

– послідовне й систематичне вивчення практики профорієнта�

ційної роботи серед абітурієнтів;

– розроблення критеріїв професійного відбору молоді на спе�

ціальність менеджера соціально�культурної діяльності з урахуван�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



ням соціальних потреб і особистісних нахилів, психічних та фізич�

них можливостей;
– удосконалення змісту і форм навчальної та виховної роботи,

пошук і застосування інноваційних технологій;
– забезпечення під час навчання студентів професійного та

методичного контролю їхньої діяльності з боку навчального закла�
ду, випускної кафедри.

Лише створивши потрібні умови на всіх етапах підготовки спе�
ціалістів, можливо налагодити систему підготовки висококваліфі�
кованих фахівців соціально�культурної сфери, здатних піднести цю
галузь на якісно новий рівень.

ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
В СУЧАСНОМУ ВНЗ

І. Г. Ізмайлова

Останні два десятиліття характеризуються помітними змінами

в осмисленні та переосмисленні завдань, які ставляться перед системою

освіти, що пов’язано із загальними змінами в політичному, економічно�

му й інтелектуальному житті світових суспільств, із процесами глобаліза�

ції, інформатизації, з різноманітними модернізаційними проектами [1].

Сучасна українська освіта ставить перед дослідниками безліч

питань — як відносно її ролі в загальному світі, що змінюється, так

і загалом у контексті національних змін у соціальній сфері. За минулі

10–15 років істотно змінювалися погляди на діяльність і умови функ�

ціонування системи вищої  освіти, орієнтуючи ії на «вільний розвиток

людини», на творчу ініціативу, самостійність, конкурентоспромож�

ність, мобільність майбутнього фахівця. Ці зміни, що накопичуються,

означають процес зміни освітньої парадигми, що відмічається багатьма

дослідниками, і спрямовані на компетентнісний підхід до сучасної освіти.

Поняття «компетентність» тлимачиться по�різному: і як сино�

нім професіоналізму, й як одна з його складових. Дослідники у світі

та в Україні починають не тільки досліджувати компетенції, але

й будувати навчання, маючи на увазі його формування як кінцевий

результат цього процесу.

Орієнтована на компетенції освіта (competence�based educatіon —
CBE) припускає від 3 до 39 видів компетенцій — текстуально за

Дж. Равену [3, с. 281�296].
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розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій

Розвиток СВЕ підходу  характеризується тим, що в документах,

матеріалах ЮНЕСКО окреслюється коло компетенцій, які вже

повинні розглядатись усіма як бажаний результат освіти. У допові�

ді міжнародної комісії з освіти для XXІ століття «Освіта: прихова�

ний скарб» Жак Делор сформулював «чотири стовпи», на яких

ґрунтується освіта: навчитися пізнавати, навчитися робити, навчи�

тися жити разом, навчитися жити» [2, с. 37], а також визначив, по

суті, основні глобальні компетентності. 

Очевидно, що ключові компетенції — це загальне й широке виз�

начення адекватного прояву соціального життя людини в сучасно�

му суспільстві. Більше того, компетентності співвідносяться не

тільки з базовими навичками, але й із ключовими кваліфікаціями.

«Це особистісні й міжособистісні якості, здатності, навички та

знання, які виражені в різних формах і різноманітних ситуаціях

роботи та соціального життя» [4, с. 44].  До компетенцій, що ста�

вляться перед соціальною сферою можна віднести компетенції

соціальної взаємодії: із суспільством, спільнотою, колективом,

родиною, друзями, партнерами, конфлікти та їх погашення, спі�

вробітництво, толерантність, повага та прийняття Іншого (раса,

національність, релігія, статус, роль, гендерсоціальна мобільність).

Особливого значення набуває взаємодія із суспільством студентів

з особливими потребами. Вони, як ніхто інший, не тільки потребу�

ють особливої уваги з боку соціуму, а й повинні  докласти значних

зусиль щодо формування в себе компетенцій під час навчання у ВНЗ

і насамперед — соціальної.  Вища освіта спрямована на пошук нових

шляхів і засобів як в організації навчального процесу, так і в стратегії

розвитку соціальних компетенцій студентів, які мають жити та прац�

ювати в суспільстві, і ця вимога останнім часом посилена загострен�

ням проблеми ресоціалізації  та соціальною адаптацією інвалідів. Це

пояснюється радикальними змінами характеру соціальних процесів,

спричинених глобалізацією, інформатизацією, з одного боку, та

політичною, соціальною та культурною поляризацією суспільства —

з іншого боку, що, за західною філософією, пов’язано з проблемами

адаптації та процесами «приреченості» до самотності сучасної осо�

бистості. Вища школа повинна підготувати їх до успішного застос�

ування своїх здібностей на ринку праці. Для успіху на ринку праці

необхідні такі якості, як уміння вирішувати проблеми, уміння вчити�

ся, здобувати нові знання, уміння спілкуватися з людьми, уміння



працювати в команді, уміння пробитися, ризикувати й уміння при�

стосовуватися до вимог фірми; у сфері соціальних навичок це здат�

ність до  самопрезентації й уміння пробитися, а також це необхідні

для роботи з людьми, навички у керуванні [5;6]. 

Для невпевнених у собі людей можна застосовувати груповий

тренінг соціальної компетентності у програмах різної спрямовано�

сті. Наприклад, для розвитку соціальної компетентності молоді це

тренінг у спеціальних програмах, що підтримують професійну та

соціальну активність людей з особливими потребами. Такий тренінг

вже давно не є виключно клінічним і терапевтичним методом. Його

пропонують усім тим, хто хоче вдосконалювати свої здібності компе�

тентнісно розв’язувати проблеми в ситуаціях соціальної взаємодії.

Іншим фактором розвитку соціальної компетенції інвалідів

у стінах ВНЗ є участь студентів в органах самоврядування. 

Запропонований розгляд компетенцій у загальному плані стано�

влення компетентнісного підходу до освіти свідчить, як це зазнача�

ється всіма дослідниками, про дуже велику складність їх вимірю�

вання й оцінювання. Водночас наявні рішення, зіставлення оцінки

компетентності з оцінкою загальної культури людини, її виховано�

сті дають змогу оптимістично вирішувати цю проблему — пробле�

му, пов’язану з поліпшенням якості освіти в загальному контексті її

гуманізації та визначення нової парадигми результату освіти.
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МОДЕЛЬ ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ

У НАВЧАЛЬНО0ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО

ЗАКЛАДУ

Д. О. Пузіков,
магістр соціальної роботи, старший викладач

Життєва компетентність — це системна властивість особистості:

цілісна, ієрархічна, динамічна система компетенцій, яка надає

людині можливість свідомо й творчо визначати та здійснювати осо�

бисте життя, розвивати свою індивідуальність, розбудовувати цін�

нісно�нормативний простір власного життя, самостійно вирішува�

ти складні життєві завдання, набувати й успішно виконувати

соціальні ролі [1, с. 113].

Індивід не народжується зі сформованою життєвою компетент�

ністю. Як і решта властивостей та якостей особистості, вона розви�

вається (або не розвивається) в процесі онтогенезу. Це зумовлює

необхідність у створенні належних соціальних і освітніх умов, у зао�

хоченні особистості до її розвитку [2].

Місія освіти — максимально сприяти розвитку життєвої компе�

тентності особистості, створювати передумови для її знайомства

з життям, заохочувати до постановки конкретних життєвих завдань

та допомагати в їх успішному вирішенні.

Загальноосвітній навчальний заклад відіграє вирішальну роль

у формуванні життєвої компетентності особистості. По�перше, час

здобуття середньої освіти — це найбільш відповідальний, сенситив�

ний період розвитку життєвої компетентності, протягом якого

мають сформуватися її найважливіші компетенції. По�друге, у ці

роки водночас має відбутися знайомство й інтеграція особистості

до головних сфер життєдіяльності суспільства, в яких ці компетен�

ції функціонують та розвиваються. Фактично, перше неможливе

без другого. По�третє, школа спроможна забезпечити системний,

послідовний, тривалий вплив; підібрати ефективні методики нав�

чання та виховання, найбільш адекватні життєвій ситуації, індиві�

дуальним особливостям розвитку життєвої компетентності учня.

У цьому розумінні школа може навіть більше, ніж сім’я чи група

однолітків.

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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Формування життєвої компетентності старшокласників у нав�

чально�виховному процесі загальноосвітнього навчального закладу,

на нашу думку, має здійснюватись у контексті відповідної педаго�

гічної системи.

Педагогічна система — це соціально зумовлене, цілісне та стій�

ке поєднання компонентів педагогічного процесу, яке забезпечує

досягнення поставленої мети, генерує власне педагогічне середо�

вище (простір), зберігає цілісність під впливом внутрішніх і зов�

нішніх змін.

Системоутворювальними факторами педагогічної системи

є система освітньо�виховних цілей (у нашому випадку — розвиток

життєвої компетентності) та конкретна педагогічна технологія

(технології життєтворчості), яка забезпечує їх досягнення.

Експериментальне підтвердження ефективності запропонова�

ної системи вимагатиме розроблення відповідної педагогічної

моделі, яка відображатиме необхідні характеристики системи.

Модель — штучно створений праобраз системи (ідеальний

(знак, формула, схема і т. ін.) або матеріальний (фізична конструк�

ція, макет), який відображує та відтворює структуру, властивості та

взаємозв’язки між елементами цієї системи (об’єкта, явища).

Модель формування життєвої компетентності старшокласників

у навчально�виховному процесі загальноосвітнього навчального

закладу враховуватиме суб’єктів, цілі та завдання, зміст, методи та

форми, особливості й умови, результат цього процесу.

Розбудова й упровадження вказаної моделі сприятиме розвитку

життєвої компетентності учнів у навчально�виховному процесі

загальноосвітнього навчального закладу.
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ПІДКРІПЛЕННЯ ПОЗИТИВНИХ ЕМОЦІЙ СТУДЕН0
ТІВ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ 

ДО НАВЧАННЯ

Н. В. Циба

Емоції супроводять людину протягом усього життя і постійно

впливають на її думки та дії. Сучасне суспільство висуває значну

кількість вимог і правил щодо існування людини, що само по собі

відіграє роль стрес�фактора.

Ситуація навчання у вищому навчальному закладі є досить зна�

чущою для студентської молоді, а отже, проблеми, що виникають

під час навчального процесу, своєю чергою, здатні набувати психо�

травматичного характеру. 

Емоції ми розглядаємо як вираз суб’єктивного ставлення сту�

дентів до  процесу навчання в умовах інтегрованого вищого нав�

чального закладу.

Як відомо, емоції тісно пов’язані з мотивацією, метою й очіку�

ваннями. Своєю чергою, емоції здатні спонукати студентів до нав�

чання, формувати ставлення до навчальної діяльності та впливати

загалом на увесь процес навчання.

Так, позитивні емоції  підвищують продуктивність когнітивних

процесів і сприяють більш творчому погляду на вирішення про�

блем. Їх прийнято називати стенічними, тобто такими, які стиму�

люють і спонукають до дій. Але існують і протилежні — астенічні

емоції [4], а саме такі, що зменшують активність особистості,

викликають пасивність. При цьому слід зауважити, що астенічні

емоції не тотожні негативним, адже гнів, образа можуть, навпаки,

збільшувати напругу студентів.

Слід зазначити, що, порівняно з мотивами, емоції є первинни�

ми. Адже саме вони складають ядро мотиваційної структури люди�

ни (В. К. Вілюнас, Є. П. Ільїн та інш.).

Розуміння ролі позитивної мотивації до навчання як своєрідної

поєднувальної субстанції, що здатна забезпечити успішне оволо�

діння студентами знань і вмінь, слугує одним із пріоритетних фак�

торів уваги викладача інтегрованого вищого навчального закладу

у організації навчального процесу. 
Доцільним, наприклад, ми вважаємо використання під час лек�

ційного викладання матеріалу різноманітних приказок, народної

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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мудрості та метафор. Влучне використання таких вербальних при�
йомів стимулює цікавість студентів, знижує емоційну напругу і зо�
середжує увагу.

Для семінарського заняття корисним є підкріплення, уважне
ставлення до студента, демонстрація його значущості в очах одно�
групників навіть за умови посереднього виконання завдання.
Адже негативна оцінка не характеризує особистість молодої
людини, а лише свідчить про ступінь знання того чи іншого мате�
ріалу. Позитивне ставлення і стимулювання інтересу приводять до
посилення відчуття студентом своєї значущості, а отже, в емоцій�
ному плані є найбільш сприятливим і впливає на мотивацію до
навчання. Мотив є складним психологічним утворенням, яке
відбудовує сам студент, а створення умов для такого процесу є
компетенцією викладача.

Усе вищевикладене не заперечує індивідуального підходу. Одні
і ті самі прийоми можуть бути корисними для однієї молодої люди�
ни і абсолютно не придатними для іншої. У студентів існує безліч
відмінностей у сприйнятті й опрацюванні інформації, у способах її
відтворення та якості когнітивних процесів загалом. Останнє пев�
ною мірою залежить не тільки від наявності функціональних обме�
жень організму а й від емоційного стану студента. 

Стимулювання студента позитивними емоціями є найдієвішим
способом посилення мотивів, тим часом як інформування,
інструктування, які використовуються викладачами вищих нав�
чальних закладів, є недостатньо ефективними. 

Емоційне реагування і мотивація до навчальної діяльності  знач�
ною мірою залежать і від сприйняття студентами предмета як про�
фесійно важливого чи неважливого. У такому разі завдання викла�
дача полягає у впливі на розвиток позитивної мотивації вивчення
дисципліни.

Ще одним із важливих факторів є формування у студентів умін�
ня до самомотивації своєї діяльності (зацікавитися, запевнити себе
в необхідності її здійснення, побачити важливість діяльності та її
результатів для себе особисто).

Позитивні емоції здатні продовжити позитивну мотивацію нав�
чання і підтримувати її впродовж навчання. А успішність навчаль�
ної діяльності визначається такими факторами: 

1) силою мотивації;
2) наявністю в ціннісній системі студента цінностей досягнення;

3) засвоєнням необхідних знань і вмінь [1].
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Підсумовуючи викладене, зауважимо, що емоція керує мис�

леннєвою та фізичною активністю студента, спрямовує її в пот�

рібне річище. Емоції, що переживають студенти, впливають на

якість здійснюваної ними діяльності як в ході академічного вив�

чення дисциплін, так і під час самостійного опрацювання нав�

чального матеріалу. 

Література
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ТЕОЕРТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 
ЕМОЦІЙНО0ВОЛЬОВОЇ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ

З ІНВАЛІДНІСТЮ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

Т. Л. Панченко

Серед умов високої продуктивності самостійної навчальної

діяльності особистості вагоме місце займає стабільність та різнома�

нітність її емоційно�вольової сфери.

В останні роки вийшла друком низка робіт, присвячена дослі�

дженням неоднозначності впливу з боку емоційно�вольової сфери

на доцільність поведінки та продуктивність пізнавальної діяльності

студентів [3; 4; 5]. 

У структурі психологічної готовності студентів з інвалідністю до

самостійної роботи емоційно�вольовий компонент характеризує

особливості внутрішньої динаміки, структуру та специфіку ста�

влення особистості до власного «Я», відіграючи важливу роль

у встановленні міжособистісних стосунків, у постановці та дося�

гненні цілей самостійної роботи, у способах розв’язання складних

ситуацій, що виникають під час її виконання.

Самостійна робота студентів становить вольовий процес, що

розгортається в часі та реалізує стримуючі і стимулюючі функції

волі, залежно від розвитку вольових якостей особистості. 

Студенти з інвалідністю через особливості їхнього фізичного та

психічного розвитку характеризуються певними порушеннями в емо�

ційно�вольовій сфері, підвищеною напруженістю, емоційною неврів�

новаженістю, невротизацією, тривожністю, невпевненістю в собі,
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зниженим рівнем домагань. Високий ступінь особистої тривожності

може стати для студента, який має стійкі вади здоров’я, серйозною

перешкодою до успішної самостійної роботи під час навчання. 

Численні дослідження вказують на те, що виникнення напруже�

ності у навчальній діяльності (діяльнісної й емоційної) зумовлю�

ється також надмірною суб’єктивною складністю завдань, високою

відповідальністю за результат діяльності, впливом різного роду

перешкод, а також дефіцитом інформації або часу [1; 2; 6]. Водно�

час зазначимо, що розв’язання складних розумових завдань нем�

ожливе без певного емоційного напруження, яке є необхідною

умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, оскільки емоцій�

на оцінка завжди передує свідомій.

Відображаючи співвідношення між мотиваційною сферою

діяльності та реальними досягненнями й можливостями людини,

емоційні процеси відіграють важливу роль у навчальній діяльності

студентів з інвалідністю. Негативні емоції в поєднанні з невизначе�

ністю мотивації значно знижують ступінь сформованості механіз�

мів саморегуляції таких студентів, посилюють їхню дезадаптацію

у навчальному середовищі.

На думку психологів, хвилювання, сором’язливість, негативні пере�

живання, які виникають під час навчальної діяльності та супроводяться

зовнішніми ознаками (почервоніння шкіри, тремтіння рук чи голосу,

відведення погляду тощо), мають суттєвий вплив на стан здоров’я і пси�

хіки студента, рівень його працездатності. Значне інтелектуальне й емо�

ційне напруження під час навчання, яке суттєво збільшується в процесі

екзаменаційних сесій, призводить до погіршення загального стану здо�

ров’я студентів�інвалідів, розвитку нервово�психічних розладів. 

Уміння керувати особистими емоційними станами під час нав�

чання загалом і самостійної роботи зокрема надзвичайно важливо

для будь�якої людини, проте особливого значення воно набуває

для людей з інвалідністю.

Теоретичний аналіз особливостей емоційно�вольової готовності

студентів з інвалідністю до самостійної роботи під час навчальної

діяльності є базою для проведення її експериментального дослі�

дження на реальній вибірці студентів.
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ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ
ОСОБИСТОСТІ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЗА СОЦІОНОМІЧНИМ ПРОФІЛЕМ

І. В. Томаржевська

Проблеми гуманізації освіти та професійної підготовки дітей та

молоді з особливими потребами на сучасному етапі надзвичайно

актуальні, але порівняно з кількістю праць, що присвячені вивчен�

ню названих питань стосовно здорових дітей та молоді, досліджен�

ня подібного роду стосовно інвалідів майже відсутні. 

Розглянемо ідеї розвитку особистості в умовах підготовки до про�

фесійної діяльності соціономічного профілю. Професійна діяльність

представників «допомагаючих професій» насамперед спрямована на

людей, що потрапили у життєво складні обставини або мають значні

труднощі, пов’язані зі хворобою, інвалідністю, втратою роботи, з

вихованням дітей або через наслідки психотравмуючих ситуацій тощо.

При цьому одним із найважливіших принципів цієї роботи є не тільки

надання різних видів допомоги (як�то психологічна, соціально�еконо�

мічна, соціально�правова та ін.), але й мобілізація внутрішніх ресурсів

людини для вирішення особистих проблем. Виходячи з цього можна

стверджувати, що для фахівця даного профілю важливими є не лише

суто професійні знання й уявлення про особливості та методи роботи

з людьми; більш важливими є спеціальні знання, що необхідні для

організації власного мислення і вміння розібратись у ситуації, включає

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



осмислення життєвих завдань, а також завдань специфічних, котрі

постають перед людьми через виникнення проблем. 

Об’єкт професійно�соціономічної діяльності має подвійну при�

роду: з одного боку, це елементи соціальної культури, які використо�

вує фахівець для вирішення задач надання допомоги людині,

а з іншого — це, власне, сама людина у всьому розмаїтті свого вну�

трішнього світу. На нашу думку, професійно засвоїти таку діяльність

можливо лише на індивідуально�особистісному рівні, тому підготов�

ка молоді до професій соціономічного профілю має базуватися на

освітянських технологіях, які забезпечуватимуть професійно�особи�

стісний розвиток і саморозвиток. Соціономічні професії пред’явля�

ють до свого суб’єкта безліч не тільки перерахованих вище, а й інших

вимог, серед яких одне з ключових місць, на наш погляд, займає

емпатія. У національній культурі завжди цінувалися такі якості, як

почуття жалю, співчуття, а духовне відродження суспільства пов’язу�

валось із вірою в любов, милосердя, розуміння почуттів іншої люди�

ни. До розвитку цієї проблеми зробили свій внесок такі вчені, як

П. П. Блонський, Г. О. Балл, І. А. Зязюн, К. Д. Ушинський та ін. 

Як показують дослідження, студенти з обмеженими можливо�

стями відчувають потребуу психологічній підтримці при вирішенні

проблем особистісного і професійного самовизначення, збережен�

ня та розвитку психічного здоров’я, розвитку соціальної активності

й особистості загалом. У зв’язку з цим наша робота спрямована не

тільки на виявлення особливостей особистісного розвитку студен�

тів з обмеженими можливостями, але й на надання їм допомоги,

чому сприяє система психологічного супроводу. 

Теорія «незалежного життя» вчить, що джерело проблем і недоліків

криється не в особистості, а в суспільстві. Інваліди не повинні вважати

себе «хворими» або «зламаними». Справжніими проблемами, з якими

зіштовхуються інваліди є соціальні і психологічні бар’єри. Щоб вирі�

шити ці проблеми, потрібно змінювати суспільство, а не інвалідів.

Найважливіші рішення для себе мусить приймати сама людина, а не

медики, педагоги, психологи або співробітники реабілітаційних цен�

трів. Дотримуючись цих принципів, люди починають ставитися до себе

як до повноцінних і цілеспрямованих особистостей, а не як до пасив�

них жертв, об’єктів добродійності, калік або неповноцінних людей.

Інвалідність розглядається як життєвий досвід, а не трагедія. 

Отже, професійну підготовку соціономічного профілю варто

розглядати як процес, підпорядкований розвиткові особистості

250

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



251

студента�інваліда, побудований на основі надання психолого�педа�

гогічної допомоги.

ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОФІЛАКТИКИ
ПСЕВДОРЕЛІГІЙНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ  В УМОВАХ
ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Р. Ф. Діденко

У наш час, у період переходу суспільства до інформаційної стадії

його розвитку, спостерігаються посилення активності різноманіт�

них псевдорелігійних груп, активізація сектантської та псевдорелі�

гійної пропаганди серед населення України та багатьох країн СНД. 

Ці процеси, хоча й залишаються непоміченими широким зага�

лом суспільства, проте є надзвичайно небезпечними, оскільки

несуть у собі загрозу фізичному та психічному здоров’ю людей, про

що свідчить сумнозвісний досвід з нейтралізації «Великого Білого

Братства» та спроб психічної реабілітації його жертв. 

Масштаби ж, якими ця псевдорелігійна діяльність ведеться, та зав�

дана нею шкода ставлять її в один ряд з такими глобальними захворю�

ваннями як СНІД і наркоманія, вживаючи за аналогією до слова «нар�

команія», термін «сектоманія», що означає явище формування та

виникнення патологічної залежності від псевдорелігійних груп.        

Особливу групу ризику в сенсі схильності до сектоманії стано�

влять  люди з інвалідністю саме через наявність в них тієї чи іншої

тяжкої недуги та підсвідоме акцентування уваги на своїй ваді, що

призводить до формування кризового стану психіки, зниження

самооцінки, робить особистість потенційним об’єктом впливу

з боку згаданих вище псевдорелігійних груп.   

Якщо загалом причина вразливості особистості в духовній сфері

має як фізіологічну, так і соціальну складові, то за випадку з інваліда�

ми вплив фізіологічної складової виходить на перше місце, оскільки,

в даному разі йдеться про психіку хворої людини, підсвідомо орієнто�

вану на самозбереження виду, а відтак загострено�чуттєво сприймає

всі зовнішні подразники — як позитивні, так і негативні. 

У цьому ключовому моменті полягає основна слабкість даної осо�

бистості, якою завжди намагаються скористатися псевдорелігійні

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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шахраї, але яка, при якісній роботі психолога з інвалідом, може

стати підґрунтям для формування міцного психологічного імуніте�

ту у колишньої потенційної жертви.       

Оскільки людина стає вразливою до псевдорелігійної пропаганди

лише в стані розпачу, зневіри в те, що вона сама зможе вийти зі скрутно�

го становища, основним напрямом роботи психолога зі студентами�ін�

валідами має бути підвищення самооцінки індивіда, позбавлення його

комплексу меншовартості та сприйняття себе «не таким, як всі», виро�

блення поваги до себе як до унікальної неповторної особистості, життє�

вої позиції не пасивного споглядача, а активного творця власної долі. 

Загальновідомо, що будь�який факт може мати принаймні два

напрямки осмислення: негативний і позитивний. Відповідно до

цього людина обирає життєву позицію або раба — жертви обста�

вин, або творця власної долі. Цей вибір визначає те, як складеться

життєвий шлях людини: вдалося життя, чи навпаки. 

Оскільки завдання пропаганди будь�якої псевдорелігійної

общини полягає в тому, щоб змусити новонавернутого обрати роль

раба обставин, змусити його перетворитися на розмовляюче та без�

відмовне знаряддя праці, то й завдання психолога під час роботи зі

студентом�інвалідом має бути спрямоване на вироблення в нього

стійкого імунітету до подібної пропаганди.  

Між псевдорелігійними сектами, з одного боку, та соціумом —

з іншого, йде справжня конкурентна боротьба за вплив на особи�

стість. У цій війні будь�яка помилка будь�якої з конкуруючих сто�

рін створює потенційну перевагу для супротивника. 

Аналізуючи ситуацію, слід визнати факт існування дивного, на

перший погляд, парадоксу: позиція сект у цьому протистоянні

значно активніша за позицію соціуму. 

Активно спекулюючи на негараздах сьогодення: психологічних,

духовних, соціальних і матеріальних — прислужники псевдокультів

намагаються впливати на особистість за рахунок всілякого компро�

метування суспільства. Суспільство ж займає суто оборонну пози�

цію, намагаючись лише знаходити контраргументи проти звинува�

чень на свою адресу і уникаючи власних атак у відповідь. 

Така дивна, на перший погляд, ситуація, пояснюється різним розу�

мінням кожною зі сторін, факторів власного ризику в разі поразки. 

Якщо для суспільства поразка — це втрата лише одного з плац�

дармів протистояння, неприємно, але без загрози для існування, то

для сект — поразка означатиме повне знищення. Тому ця загроза
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спонукає сектантів досягати своєї мети у будь�який спосіб, незва�

жаючи на мораль та етику, граючи на психологічних, моральних,

матеріальних та суто фізіологічних чинниках. 

Така етична невибагливість супротивника щодо прийомів і мето�

дів діяльності змушує психологів переглянути свою стратегію і так�

тику в цьому питанні і розробити методи підвищення імунітету та

протидії вищезгаданим прийомам псевдорелігійної пропаганди,

застосовуваним сектантами для агітації та вербування неофітів.

ПОНЯТТЯ ПРО ДИЗОНТОГЕНЕЗ У ПСИХОЛОГІЇ,
ДЕФЕКТОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНІ

Д. Л. Конопліцька,
ст. викладач 

На сучасному етапі реформування всіх сфер суспільного життя

дедалі більшого значення набуває  проблема створення системи від�

носин із такою категорією осіб, як люди, розвиток яких відбувався

в умовах дизонтогенезу. Визначення понять, пов’язаних із цим яви�

щем є важливою проблемою як з методологічної точки зору, так і сто�

совно практики взаємодії з особами, які мають особливості розвитку.

Термінологія, що розкриває сутність названого явища, включає

цілу палітру понять. У спеціальній психології і корекційній педаго�

гіці, в працях дефектологів часто використовуються як взаємозамін�

ні, тотожні поняття «аномальний розвиток», «порушення розвитку»,

«нестандартний розвиток,» «обмежений розвиток», «відхилення

в розвитку», «ненормативний розвиток», «субнормальний розви�

ток, а також деякі інші словосполучення: діти з обмеженими

можливостями в розвитку, діти з проблемами в розвитку, особлива

дитина, діти з особливостями психофізичного розвитку, діти з осо�

бливими потребами і багато що інше. Жодне з існуючих понять не

дає повною мірою вичерпної характеристики дизонтогенезу як

явищу, а радше фіксує його окремі характеристики. 

Вказані поняття акцентують різні аспекти процесу становлення

психіки порівняно з його нормальним перебігом, що інтуїтивно

сприймається як щось самоочевидне. Але поняття нормальний

розвиток (як і аномальний) також потребує узагальненого визна�

чення. Наведена дихотомія: нормальний — аномальний розвиток

є лише окремим випадком більш широкої і складної проблеми

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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«норма — патологія». Це одна з найгостріших проблем сучасного

людинознавства. Її можна позначити як мультидисциплінарну.

У психології є кілька підходів до тлумачення поняття «дизонто�

генез». Відхилення в розвитку, його порушення в клінічній психо�

логії деякі автори тлумачать як «поломку розвитку», «хворобу». На

наш погляд, неправомірно ототожнювати порушення розвитку із

захворюванням. Адже в разі дизонтогенезу зміни стосуються лише

формально�динамічних сторін процесу психічного розвитку.

Змістовно�сутнісна сторона психічних явищ (відображувальна

природа психіки) і послідовність їх формування залишаються

принципово незмінними. Дизонтогенез як особливий спосіб

розвитку зберігає в собі всі його основні властивості й ознаки. 

На думку В. М. Сорокіна, «дизонтогенез» — це звичайний

розвиток, що відбувається в незвичайних (несприятливих) умовах,

чия патогенна сила перевищує компенсаторні можливості індивіда,

не порушуючи при цьому цілісність психіки, модифікуючи лише

рівень її опосередкованості. Внаслідок цього відносно стійко змі�

нюються параметри і сторони мікрогенезу (когнітивні, емоційні,

регуляторні), що, своєю чергою зумовлюють трансформації під час

вікового розвитку. Це насамперед виявляється в уповільненні про�

цесу соціалізації, тобто в засвоєнні культурно�історичного досвіду.

Несприятливі умови призводять до того, що процес розвитку

реалізується в інший спосіб, ніж у нормі. Саме це визначає не стіль�

ки кількісну, скільки якісну його своєрідність.

КЛІЄНТ0ЦЕНТРОВАНА ТЕРАПІЯ 
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ 

СОЦІАЛЬНО0КОРЕКЦІЙНОЇ РОБОТИ 
З ДІТЬМИ, ХВОРИМИ НА ДЦП

Ю. М. Хмельницька,
студентка 
Л. Т. Тюптя, 
канд. пед. наук, професор,

Фахівець, який здійснює психокорекційну роботу працює в пев�

ному напрямку. Для проведення психокорекційної роботи з дітьми,
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хворими на ДЦП найбільш ефективною, на нашу дуику, є клієнт�

центрована терапія, засновником якої є К.Роджерс.

У центр своєї діяльності К. Роджерс ставив особистість клієнта,

яка має тенденцію до самоактуалізації, що сприяє його здоров’ю та

росту. Він висував такі умови, що необхідні для підтримки позитив�

ної атмосфери під час психокорекційної роботи: 

1. Насаперед важливо, щоб фахівець зберігав безумовне пози�

тивне ставлення до почуттів клієнта, навіть якщо вони суперечать

його власним поглядам. Клієнт має відчувати, що його сприймають

як самостійну, значущу людину, яка може говорити і діяти, не

побоюючись осуду.

2. Емпатія. Фахівець намагається бачити світ очима клієнта

і переживати події так, як їх переживає клієнт.

3. Автентичність, яку соціальний працівник повинен довести,

відмовившись від маски професіонала.

4. І нарешті, фахівець мусить утримуватись від інтерпретації

повідомлень клієнта або від підказки вирішення його проблем.

Йому потрібно лише вислуховувати і тільки виконувати функцію

дзеркала, яке відобиває думки і емоції клієнта і формулювати їх по�

новому. Таке віддзеркалення і приводить клієнта до вивчення своїх

внутрішніх переживань, більш реалістичного світосприймання

і розуміння того, як сприймають його інші люди. За Роджерсом,

саме в результаті розвитку реалістичного уявлення про самого себе

людина набуває здатності вирішувати проблеми, на які вона нара�

жається [2, с. 47]. 

Для соціально�корекційного процесу під час роботи з дітьми

хворими на ДЦП, характерним є таке:

– основний ацент ставиться на емоційних аспектах, почуттях,

а не на інтелектуальних судженнях, думках, оцінках;

– корекційна робота здійснюється за принципом «тут і тепер»;

– перевага віддається ініціативі клієнта, який є головним у взає�

модії і прагне до саморозвитку, а фахівець тільки спрямовує це пра�

гнення у правильне русло. Клієнт сам визначає ті зміни, які йому

потрібні, і сам їх здійснює.

Якщо говорити про фахівця, який здійснює корекційну роботу

з дітьми хворими на ДЦП, то головним його професійним обов’яз�

ком є створення відповідного психологічного клімату, в якому

дитина сама б відмовилась від захисних механізмів. При цьому най�

складнішим є — бути справжнім (самим собою) у спілкуванні

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



з дитиною, виявляти увагу, турботу, сприймати і розуміти ту чи

іншу дитину.

К. Роджерс вказує на необхідні умови успішного корекційного

процесу, які належать до особистості самого фахівця і досить незал�

ежні від особистісних характеристик самого клієнта, — йдеться про

так звану «тріаду К. Роджерса», до якої входять:

– конгруентність у стосунках з клієнтом;

– безумовна позитивна оцінка клієнта;

– емпатійне сприйняття клієнта [2, с. 52].

На нашу думку, цих умов слід обов’язково потрібно дотримува�

тися при здійсненні корекційної роботи з дітьми хворими на ДЦП.

До того ж починати соціально�корекційну роботу з такими дітьми

потрібно якомога раніше, адже, як покаує досвід, ідея продуктив�

ності ранньої корекції розвитку в дітей уже давно стала загально�

визнаною у корекційній педагогіці [1, с. 62].

Література
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у реабілітаційному центрі. — К.: «Ніка — Центр», 2003. — 156 с.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ
З ЖИТТЄВИМ УСПІХОМ

О. Г. Цукур, 
ст. викладач 
С. С. Дембіцький,
викладач 

У сучасному світі проблема становлення людини як суб’єкта
соціальних змін доволі часто розглядається крізь призму процесу
набуття нею ідентичності, адже цей процес тісно пов’язаний із
формуванням особистості, її морально�поведінкових якостей і здат�
ності до саморозвитку. Рівень глобалізації й інформатизації суспіль�
ства роблять розмитими не лише межі культурної, національної,
етнічної, державної ідентичностей, але й особистісної самототож�
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ності. Спроба розкрити ідентичність особистості в усьому розмаїт�
ті її зовнішніх і внутрішніх характеристик, що безпосередньо чи
опосередковано впливають на прагнення її до життєвого успіху,
пов’язана зі взаємовпливом актуальних ідентичностей та розвитку
особистості на фоні побудови нею власного життєвого сценарію.
Серед сфер, що є найбільш значущими для її формування, слід наз�
вати вибір професії, прийняття й переоцінку моральних і релігій�
них переконань, формування політичних поглядів, прийняття
набору соціальних ролей [3, с. 71].

Особистісна й соціальна ідентичності належать до основних,
хоча й зі зміною, умов; їх роль, значущість, місце в цілісній струк�
турі ідентичностей можуть змінюватися. Не варто забувати, що
в ході розвитку особистості досить важливими також є етнічна,
політична, професійна та інші ідентичності.

Формування почуття ідентичності створює відповідні імпульси
для розвитку індивідуальності, пошуку форм і сфер вільної саморе�
алізації індивідів, які орієнтовані на власний вибір, особисту відпо�
відальність, тим самим посилюючи мотивацію до життєвого успіху
та формування нових суспільних відносин.

Тож важливою особистісною складовою, що визначає пріорите�
ти поведінкової активності, є уявлення людини про успіх. Власне
він є однією з фундаментальних культурних системоутворюючих
категорій, навколо яких формується певний соціальний порядок
[1, с. 315].

Поняття «життєвий успіх» може бути вжите і для характеристи�
ки локальних життєвих завдань, коли забезпечується досягнення
бажаного та життєво значущого результату у вирішенні того чи
іншого конкретного завдання [2, с. 17].

Визначення фундаментального статусу поняття «ідентичність»
дає змогу пояснити його використання для тлумачення сутності
різних феноменів — таких, як психічне здоров’я, духовність, ком�
петентність, стиль життя, індивідуальність, самопрезентація, сам�
оактуалізація. Адже становлення ідентичності, виступаючи осно�
вою особистісного і професійного самовизначення індивіда,
є ознакою високого рівня розвитку особистості. Слід зазначити, що
наявність цілісної автентичної ідентичності не означає, що суб’єкт
не може «приміряти» різні ідентичності в різних соціальних ситуа�
ціях. Людині властиве прагнути до певного рівня життєвого достат�
ку, успіхів у своїй справі, досягнення благополуччя та повноти осо�
бистого, сімейного життя [1, с.185].
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Залучення до професійної сфери людини, її робота є основним
джерелом ідентичності для переважної більшості дорослого насе�
лення. Втрата, а іноді навіть лише зміна роботи здатні вплинути на
зміну ідентифікаційних практик та їх результатів — ідентичностей.
Отже, трудова позиція і потенціал людини відносно її подальшого
просування є важливим фактором формування і стабілізації оцінки
себе і відчуття своєї ідентичності [3, с. 84–90]. 

Коли індивідам не вдається сформувати чіткі і стійкі уявлення про
себе, про визначальні позиції у сфері праці, вони не приймають іден�
тичності, що їм приписують і, як наслідок, мають низькі життєві
досягнення. І оскільки в реалізації життєвих завдань, за всієї значущо�
сті сприятливих життєвих обставин і різних форм психологічної допо�
моги, провідна роль залишається за особистістю як за носієм і творцем
свого життя, виняткове значення має формування відповідальності
в структурі її свідомості та поведінки, а отже, й ідентичності.
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ПРОБЛЕМИ ОСОБИСТОГО ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ
ІЗ ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Я. Б. Циганко,
студентка
П. І. Терновський,
науковий керівник

Проблеми життєтворчості особистості з вадами здоров’я пов’я�

зана зі специфікою психотравмуючого впливу наслідків певної

вади здоров’я. Проектування життєвого шляху особистості обтяжу�

ється незгодами, невирішеними проблемами, непродуктивними
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психологічними захистами, комплексами, пов’язаними із психо�

травмуючим впливом. 

Життєтворчість є результатом саморуху особистості, активного

ставлення до дійсності. Життєвий світ є відкритою системою, який

уміє саморегулюватися, само�організовуватися, самозмінюватися.

Цей світ виникає як результат численних взаємопроекцій внутріш�

нього і зовнішнього світів. Внутрішній світ особистості передбачає

певні цінності, ідеали, які наслідує особистість. Необхідно зберегти

баланс між зовнішнім і внутрішнім світом, запобігти виникненню

особистісних деформацій, появі дисгармоній у розвитку особисто�

сті, допомогти набути навичок вільного життєвого вибору, і це слід

віднести до одного з головних практичних завдань реабілітолога.

Реабілітолог  мусить знайти умови та засоби впливу на стано�

влення життєвих стратегій особистості з вадами здоров’я, що опо�

середковує її життєтворчість.

Для особистості з вадами здоров’я іноді важко погодитись із тим

фактом, що її проблеми можуть не викликати в інших співчуття,

розуміння, певної допомоги. Їм важко погодитися, що їхні особи�

стісні проблеми можуть бути менш вагомими для інших. Звідси

виникають труднощі входження в соціум, пристосування до певної

контактної групи, внаслідок чого особистість соціально дезадапту�

ється. Соціальна дезадаптація виявляється через агресію особисто�

сті, механізм маніпулювання. Агресія виявляється як спосіб дося�

гнення певної мети.

Подібні захисні реакції виконують, з одного боку, адаптаційну

функцію, оскільки це захищає особистість від болісних пережи�

вань, тривоги. З іншого боку, ці реакції можуть бути дезадаптацій�

ними, оскільки викликають викривлене деформоване сприйняття

дійсності, реальних подій, через віднесення їх особистістю у свої

координати значення. Виникає когнітивна обмеженість, звуже�

ність сприйнятої ситуації, концентрація уваги на обмеженому числі

чинників, що найчастіше пов’язано з сильною перенапругою, яка

викликає погіршення адаптаційних можливостей вирішення про�

блеми або досягнення мети.

На процес інтеграції у суспільство особистості з вадами здо�

ров’я впливають чинники побудови її життєвого шляху. Життєві

стратегії особистості такого контингенту можуть створювати

перепони або сприяти інтегративним процесам, оволодінню сус�

пільними нормами.
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Потрібно пробудити в особистості з вадами здоров’я бажання

зустрічати труднощі на своєму шляху, з упевненістю переборювати

їх, а також брати відповідальність за своє життя і допомагати

іншим. Саме така мета закладена у праця реабілітолога. Реабіліто�

лог повинен допомагати вирішувати проблемні ситуації, набувати

радість буття, довіру, відкритість, свободу життєвого вибору за

рахунок методів фізичної реабілітації, які застосовуються під час

лікування цієї групи населення. 

Умовою повноцінного розвитку особистості з вадами здоров’я

є формування здатності конструювання свого життєвого шляху, аде�

кватного ставлення до себе, до свого життя, а відтак вплив діяльно�

сті реабілітолога має величезне значення і гідний великої уваги.

СТРЕСОВИЙ СТАН МАТЕРІ В СІМ’Ї
З ДИТИНОЮ0ІНВАЛІДОМ

О. М. Ходаківська

Сім`я — головне джерело соціалізації й індивідуалізації дитини,

в якій вона прилучається до первинних соціальних відносин. При�

чому сприятливіший вплив на формування особистості дитини

мають родини, в яких є обидва батьки та не менше двох дітей

[1, с. 129]. Поза тим українська сім`я перебуває в кризовому стані:

бідність, загострення екологічних проблем, посилення соціальної

напруги і політичної нестабільності, розпад сімей та інші негативні

фактори значно погіршують якість сімейного психологічного клі�

мату і послаблюють функції виховання. Сім`ї з такими проблемами

стають фактором психологічної травматизації дитини�інваліда.

Учені Л. Борщевська, Л Зіброва, І. Іванова, Т. Комар вивчали

вплив психологічного клімату в сім`ї на виховання дитини, О. Ага�

велян, О. Комарова, В. Юртайкін визначали стадії пристосування

сім`ї до народження хворої дитини; О. Агавелян, Р. Майрамян,

М. Семаго досліджували ймовірність розпаду таких сімей; Є. Савіна,

О. Чарова виявили особливості материнських установок до дітей із

порушеннями в розвитку тощо. У дослідженнях, поза тим, мало

уваги звертається на стан матері в таких сім`ях і на ставленння до

неї в суспільстві. Метою дослідження є аналіз стану матері в сім`ї

з дитиною�інвалідом. 
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Результати досліджень [3, с. 351] показали, що є відмінності між

сприйманням дитини в жінок та чоловіків. У жінок вищий рівень

тривожності і ступінь сприйняття; удвічі вищим є рівень кооперації

жінки з дитиною. Отже, можна стверджувати, що батько, на відміну

від матері, майже не піклується про дитину�інваліда. Інші дослі�

дження доводять, що 50% батьків залишають сім`ю, де є дитина�ін�

валід [2]. 40% матерів відчувають власну провину за хворобу дитини.

Крім того, психіка працюючого батька не знає такого інтенсивного

патогенного впливу стресу, якого зазнає психіка матері при постій�

ній взаємодії з дитиною�інвалідом. Психогенний стрес матері про�

вокує соматичні захворювання [4].

Народження дитини�інваліда — це не лише проблема сім`ї.

Однією з головних причин народження таких дітей є соціально�

економічні проблеми, політична нестабільність і бездуховність, які

негативно позначаються на шлюбно�сімейних відносинах, на

психологічному кліматі сім`ї. Бідність, психологічні стреси, хроніч�

не недоїдання породжують анемію і психосоматичні хвороби

у вагітних жінок, що значно підвищує ризик материнської та дитя�

чої патології. У суспільстві поглиблюється тенденція перекладання

на жіночі плечі нерозв’язаних проблем суспільства. Вже стало нор�

мою, що чоловік в ускладненій ситуації знімає з себе зобов`язання

перед дружиною та дітьми і йде із сім`ї. Складна ситуація як в сім`ї,

так і в суспільстві викликає пролонгований стрес у членів родини,

особливо у матері, який стає причиною девіації в поведінці дітей,

психосоматичних хвороб, зневіри в людей і в себе. Тому реабіліта�

ція дітей�інвалідів і членів сім`ї може дати позитивний результат

лише на тлі якісних позитивних змін в соціально�економічній,

політичній та духовній сферах суспільства.
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА
У ГРОМАДЯНСЬКОМУ ВИХОВАННІ

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Є. В. Федорова

У період студентства відбувається усвідомлення особистістю

своєї належності до певної національної спільноти, виявляється

інтерес до етнічної ідеології оточуючих їх людей, закладаються

патріотичні підвалини моральної свідомості Моральна свідомість

як сталий ступінь особистісного розвитку досягається лиш тоді,

коли свідоме почуття про патріотизму стає складовою внутрішньо�

го світу людини, тобто зовнішні санкції замінюються особистісним

поглядом, самоконтролем. Відповідно змінюється поведінка люди�

ни під впливом змін у структурі особистості.

У дослідженнях таких відомих науковців, як А. В. Алексеева

[1], А. Й. Капська [2], Маслоу [3], ми знаходимо досить глибоке

розкриття поняття базової культури та визначення пріоритетних

напрямів формування патріотичної свідомості, які становлять

зміст патріотичного виховання. Однак для формування гумані�

стичної моралі, ціннісного ставлення до національних традицій,

поваги до норм суспільного життя у студента, потрібна реаліза�

ція базової культури через основні види його діяльності. У зв’яз�

ку з цим як вкрай важливе завдання у патріотичному вихованні

студентства, яке потребує більш глибоко теоретичного осми�

слення, ми вбачаємо у визначенні усього спектра можливих

видів діяльності сучасного студента та ролі в цьому процесі

соціального педагога.

Метою роботи соціального педагога у громадянському вихован�

ні студентів є їх успішна соціальна адаптація й особистісна саморе�

алізація. Студентство ідентифікується з віковим і суспільним ста�

новленням особистості, тому для ефективної реалізації дії базової

культури слід окреслити основні види діяльності, що можуть бути

реалізовані в певних виховних формах.

Форми патріотичного виховання молоді залежать, безперечно,

від основного виду її діяльності та способу керування цим проце�

сом безпосередньо у структурі навчально�виховного підрозділу:

університеті, академічній групі тощо.
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Об’єктом патріотичного виховання стає молода людина в

основному середовищі її діяльності, в якому особливий вплив

має безпосередній керівник чи організатор певного виховного

процесу.

Організатором процесу патріотичного виховання студентської

молоді є соціальний педагог, а відтак задля соціально�педагогічної

систематизації процесу виховання громадянина�патріота необхідне

відповідне проектування розвивальної взаємодії соціального педа�

гога і вихованця.

Для організації ефективного процесу громадянського виховання

студентської молоді соціальний педагог повинен володіти даними

про рівень сформованості патріотичної свідомості і переконань

у студентства, а також виходити з результатів останніх наукових

досліджень у цій сфері. В основу громадянського виховання, як

відомо, покладені гуманістичні принципи педагогіки, які відобра�

жають передусім потреби й інтереси особистості молодої людини та

суспільства загалом. Система патріотичного виховання включає до

своєї сфери увесь мікросоціум молодої людини, але домінантою

слугує індивідуальний вплив соціального педагога на особистість

студента через основний вид його діяльності. Поміж тим на ниніш�

ньому етапі розвитку нашого суспільства спостерігається певна

невизначеність такої практики виховання.

Особливо важливою настановою процесу громадянського вихо�

вання молоді є актуалізація проблеми його якісного здійснення.

Соціальному педагогу — як фахівцю і як керівнику означеного про�

цесу — потрібно вміло поєднувати формування національних тра�

дицій та загальнолюдських цінностей у світогляді студента на

початковому етапі його соціалізації задля успішного подальшого

його становлення як громадянина�патріота.
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ПСИХОЛОГІЧНИЙ І ЗМІСТОВНИЙ АСПЕКТИ
ПРОБЛЕМИ ВИБОРУ НАВЧАННЯ

А. М. Сущенко

Успіх випускників у житті, їхня самореалізація багато в чому зале�
жать від правильного вибору професії. Тому роль первинного профе�
сійного самовизначення в наш час має тенденцію до значного зростан�
ня. Професійному ж вибору випускників передує не менш важливий
для дитини етап вибору профілю навчання, від якого залежать і дося�
гнення в навчанні, і задоволення від процесу пізнання, і підготовка
переходу на наступний освітній щабель та й, врешті�решт, до майбут�
ньої професійної діяльності. Адже чим точнішим буде самовизначен�
ня, тим більшою є ймовірність того, що суспільство одержить фахівця
високого ґатунку. Проте проблема вибору профілю навчання часто
відбувається стихійно (вплив друзів — «за компанію», престижність
профілю тощо). Нині дедалі більше науковців доходять висновку,
що школярів треба заздалегідь готувати до свідомого визначення
профілю навчання відповідно до вікових особливостей. Ознай�
омлення з деякими професіями відбувається поступово ще в молод�
шому шкільному віці і навіть у дошкільному. Зокрема, діти дізнаються
про професії лікаря, вихователя, продавця тощо, а потім на підставі
нехай і невеликих життєвих спостережень вони граються в лікаря�хво�
рого, вихователя�вихованця, продавця�покупця тощо. Тому підготовку
до життя, вибору профілю навчання треба починати раніше, а не тоді,
коли учні молодших класів, що навчаються в рамках 12� річної школи,
дійдуть до десятого класу.

Особливу актуальність підготовка до вибору профілю навчання
набуває у 8�9�х класах, адже наприкінці 9�го класу учні вже мають
визначитись із формою та рівнем продовження освіти після закін�
чення основної школи. Необхідність у такому виборі в цьому віці
зумовлена й внутрішніми причинами: особистими потребами знай�
ти гідне місце в суспільстві, здобувши престижну професію.

У підлітковому й юнацькому віці людина відчуває великі труднощі
у визначенні своїх життєвих цілей і перспектив. Відомо, що у більшо�
сті підлітків ще не досить розвинені особистісні якості, потрібні для
вибору профілю: готовність до вибору і відповідальність за нього,
наявність здібностей, знань, інтересів, об’єктивна самооцінка, само�
стійність, сила волі. До того ж, у дітей цього віку недостатньо знань
для вибору профілю навчання і професійного самовизначення: про
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самого себе, про світ професій, про потреби регіону в певних профе�
сіях тощо. Крім того, у них занижена потреба у професійному само�
визначенні, у необхідності заробляти на життя. Вони передовіряють
вирішення цих питань батькам. Отже, в сьогоднішній соціальній
ситуації виникли суперечності між необхідністю первинного профе�
сійного самовизначення (вибір профілю навчання, вид і рівень про�
довження освіти), з одного боку, а з іншого — недостатнім розвитком
особистісних якостей, відсутністю сформованих мотивів до вибору.
Тож сьогодні завдання вчителів — допомогти кожному школяреві
у самовизначенні на цьому етапі, в умінні здійснювати свідомий
власний вибір, приймати самостійне відповідальне рішення.

У цьому зв’язку вчителі насамперед визначаються з критеріями від�
бору особливостей особистості, які можуть стати підґрунтям для дифе�
ренціації учнів за напрямами навчальних профілів. Зокрема, це перед�
бачає: 1) наявність психологічних і соціальних особливостей, що є істот�
ними для процесу навчання (пізнавальні здібності інтелекту, креатив�
ність, научуваність, нахили, ціннісні й професійні орієнтири тощо);
2) виявлення і врахування (по можливості) психічних і фізіологічних
особливостей (швидкість перебігу нервових процесів, сила нервової
системи, характеристика сприймання, пам’ять, увага, емоційний
і вольовий розвиток тощо); 3) ступінь поширення певних особливостей
особистості (мотивів, потреб, інтересів) для визначення типологічних
рис учнів при формуванні класу певного профілю навчання. Напри�
клад, учнів, які мають здібності стосовно спорту, можна згрупувати
у клас спортивного профілю, а от якщо серед них мало учнів, котрі
цікавляться тенісом, групувати у відповідний профіль (тенісний) недо�
цільно (за винятком спортивних інтернатів). Цей критерій є особливо
важливим для музичного, художнього, рухового профілів.

ПРОБЛЕМА РОЗУМІННЯ ТЕКСТІВ 
У ПСИХОЛОГО0ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

О. П. Круглик,
канд. пед. наук

Одним із найцікавіших і водночас найскладніших питань у галу�

зі психології та педагогіки  є проблема розуміння текстів взагалі

і розуміння тексту художнього оповідання зокрема. 
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Протягом тривалого часу проблема розуміння активно дослі�

джувалась А. В. Антоновим, П. П. Блонським, Е. К. Бистрицьким,

Л. П. Доблаєвим, В. В. Знаковим, Г. С. Костюком, О. О. Леонть�

євим, В. О. Моляком, С. Л. Рубінштейном та ін. Значна увага при�

ділялась і розумінню текстів (А. А. Брудний, Т. М. Дрідзе,

М. І. Жинкін, А. Р. Лурія, І. Ф. Неволін, А. О. Смірнов, О. М. Соко�

лов, Н. В. Чепелєва). Такий широкий інтерес у науці зумовлений

передусім складністю і широтою проблеми, введенням її в коло різ�

них наукових інтересів (психологічних, педагогічних, філософських,

лінгвістичних тощо), пов’язаних із процесами пізнання, творчості,

в яких розглядається не лише феномен розуміння, а й міжособи�

стісна комунікація, смислоутворення (С.С. Гусєв, Г.А. Геворкян,

З. І. Кличнікова) тощо.

Попри велику кількість наукових досліджень і зроблених на їх

підставі узагальнень, проблема й дотепер викликає значний інте�

рес у широкого кола дослідників (Р. Г. Іванченко, Н. В. Ігнатенко,

Р. Д. Кириченко, А. Б. Коваленко, О. М. Корніяка, В. С. Лаза�

рев, Л. І. Романовська, Л. П. Рудакова, Н. В. Чепелєва). Разом

з тим багато питань до цього часу залишаються далекими від їх

остаточного з’ясування. Дослідники зазначають, що й досі недо�

статньо вивчено й описано саме механізми розуміння, його

структуру, складові, ґенез (В. А. Моляко, Р. М. Фрумкіна). Зага�

лом у зв’язку з різними методологічними підходами й теоретич�

ними засадами, не існує погодженості вчених щодо понятійного

апарату теорії розуміння, а відтак це призводить до існування як

окремих теорій розуміння, так і відмінностей у визначенні про�

цесу розуміння. Саме тому, на наш погляд, порівняння різних

підходів і відмінних одна від одної позицій авторів є необхідною

передумовою для організації і проведення експериментального

дослідження. 

Зважаючи на те, що розуміння текстів є, на думку фахівців

(М. М. Бахтін, О. О. Леонтьєв, Л. С. Рубінштейн), до якої ми при�

стаємо, центральною ланкою осмислення художнього тексту, у цій

статті ми спробуємо спинитися докладніше на сутності підходів до

трактування такого важливого і разом з тим складного процесу

розуміння як феномену і показника розвитку психіки людини. При

цьому має сенс зупинитися саме на тих дослідженнях, які більшою

мірою стосуються розуміння художніх оповідань. У цьому зв’язку

важливо вказати на існування двох аспектів, а саме: розуміння як
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самостійний предмет аналізу, та розуміння, залежне і опосередко�

ване стимульним матеріалом.

Зокрема, у дослідженнях вказується на наявність визначення

предмета без будь�якої вказівки на його суттєві ознаки; на встано�

влення зв’язків нового з деякими окремими конкретними уявлен�

нями про це нове; на розуміння, що ґрунтується при всебічному

і систематизованому вивченні предмета й явища.

Як видно з наведених даних у теоретичному аспекті є значні здо�

бутки, що дають змогу проводити подальші дослідження різних

аспектів розуміння. Водночас, виникає питання про залежність

розуміння загалом і розуміння текстів художніх оповідань зокрема

від рівня розвитку мови та мовлення в умовах сенсорної детривації,

від структури текстів, від рівня сформованості когнітивних проце�

сів. Отже, наукові школи й окремі дослідження з проблеми розу�

міння мають загальнометодологічний і теоретичний характер як

вихідного підґрунтя та ідей подальших досліджень у різних галузях.

Особливого значення й актуальності на часі набуває процес розу�

міння в онтогенезі текстів в цілому і художніх текстів зокрема,

а саме оповідань. 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЕМПАТІЇ
У ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ

К. М. Захарчук

Важливою проблемою суспільства на сучасному етапі є відтво�

рення в середовищі, яке оточує людину, атмосфери духовності,

людяності, гуманності взаємостосунків. Зближенню людей, їх вза�

єморозумінню сприяють добрі, чуттєві, уважні стосунки між ними,

прояв співучасті у проблемах ближнього, співчуття і співпережи�

вання. Тому чимраз більше соціальних працівників, соціальних

педагогів та психологів приваблює феномен емпатії. 

Емпатія є феноменом соціально�психологічного походження,

який виникає й розвивається в ситуаціях взаємодії особистості

з іншими людьми і розглядається вченими як емоційне проник�

нення, відчування стану співрозмовника (А. А. Бодалев, Т. П. Гав�

рилова); когнітивний процес розуміння внутрішнього світу іншої

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



людини (Н. Н. Обозов); фактор міжособистісного спілкування

(Е. А. Петрова, Г. М. Андрєєва); провідна комунікативна власти�

вість, риса особистості психолога, педагога (К. Роджерс, А. Маслоу,

А. П. Сопіков, A. M. Столяренко, P. O. Агавелян); компонент

соціально�психологічної компетентності особистості, умова аде�

кватного сприйняття і відображення співрозмовника в процесі

взаємодії (А. В. Петровський, Л. Б. Філонов, Д. Н. Узнадзе); як

компонент професійного спілкування психологів, педагогів, соці�

альних працівників (В. П. Подвойський, М. В. Фірсов, І. А. Джр�

назян). Емпатія розглядається як властивість особистості, що вия�

вляється в ситуаціях спілкування і взаємодії, в яких актуалізується

гуманістична спрямованість; виявляється в розумінні внутрішньо�

го світу іншої людини, емоційному залученні до його життя.

Емпатійні переживання реалізуються у формі допомагаючої пове�

дінки. У цьому разі емпатія має особливу соціально�практичну зна�

чущість для морального вдосконалення особистості, оптимізації

міжособистісних відносин, які складались у діяльності і спілкуван�

ні. Слід зазначити, що емпатійне сприйняття накладає значне пси�

хічне навантаження на людину, а тому для соціального працівника

важливо навчитися професійно володіти цим інструментом, розріз�

няючи різні рівні емпатійності та знаходячи відповідну міру й аде�

кватно сприймаючи проблеми клієнта [1].

Уява, творче мислення, емпатія допомагають соціальному пра�

цівнику краще розуміти своїх клієнтів, тобто знати що їх хвилює,

що вони відчувають у кожній конкретній ситуації, наскільки їхні

інтереси збігаються з вирішуваними завданнями. А це, своєю чер�

гою призводить у кінцевому результаті до взаєморозуміння. 

Взаєморозуміння, на думку М. Д. Ярмаченка, — це спосіб відно�

син між людьми, соціальними групами, колективами, організація�

ми та країнами, коли осмислюється й ураховується позиція сторін,

що спілкуються. Об’єктивно основою взаєморозуміння є спіль�

ність інтересів, близьких чи віддалених цілей, поглядів, а також

взаємна поступливість певними інтересами. Взаєморозуміння

досягається обміном думками та духовними цінностями, вивчен�

ням реальної суті справи та нагромадженого досвіду. 

У практичній роботі соціального працівника і соціального педа�

гога особливе місце займають довірливі контакти з клієнтами як на

індивідуальних, так і на групових заняттях. У цих умовах, пізнаючи

інтереси, внутрішній світ, психологічні особливості учасників, спо�
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сіб їхнього життя, соціальний працівник та соціальний педагог,

з одного боку, глибше розуміє їх, а з іншого — оцінює себе, аналізує

свої вчинки, методи та прийоми впливу. 

Таким чином, емпатія є важливим компонентом спілкування,

який сприяє створенню атмосфери психологічного благополуччя,

душевної теплоти і довіри, а також впливає на самоповагу, твор�

чість, свободу, автономність і розвиток особистості як клієнта, так

і соціального працівника та соціального педагога. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ
СТУДЕНТСЬКИХ СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ

НІМЕЧЧИНИ ПІД ЧАС РОБОТИ ІЗ МОЛОДДЮ 
З ОБМЕЖЕНИМИ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ

О. М. Данченко

Досвід організації інтегрованого освітнього простору для катего�

рії дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

в межах дошкільних закладів освіти, шкіл та вищих навчальних

закладів країн Євросоюзу доводить ефективність саме такої моделі

організації процесу навчання. Значних успіхів у реалізації даної

стратегії досягли вищі навчальні заклади Німеччини.

У законі ФРН про вищу освіту розширено обов’язки навчально�

го закладу стосовно турботи про інтереси студентів з обмеженими

функціональними можливостями, а також поліпшення умов отри�

мання освіти та використання навчальної інформації. 

Систему освіти побудовано таким чином, що, перебуваючи у стату�

сі старшокласника або абітурієнта, молода людина з обмеженими

функціональними можливостями може отримати повний пакет інфор�

мації про заклад, який її цікавить, і можливості навчання в ньому.

Загалом комплекс умов, передбачених для формування доступ�

ності освітнього середовища та реалізації філософії незалежного

життя, включає:

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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– доступність архітектури (навчальні заклади, бібліотеки, гурто�

житки, планування інфраструктури студентського містечка);

– урахування потреб і проблем студентів з обмеженими функ�

ціональними можливостями при побудові навчальних планів і про�

грам (особливо це стосується добору оптимальних форм контролю

знань);

– надання адекватної витратам на навчання матеріальної під�

тримки;

– забезпечення засобами корекції та технічними засобами нав�

чання, спеціальною літературою та посібниками (для надання

студентам можливості безперешкодного доступу до навчальної

інформації).

Однак особливої уваги заслуговує досвід організації діяльності

студентських соціальних служб (Studentenwerke) у Німеччині. Зви�

чайною практикою є організація студентських об’єднань, де спіль�

но працюють і вирішують повсякденні проблеми здорові студенти

та студенти з обмеженими функціональними можливостями. Це

сприяє формуванню високої толерантності, успішній співпраці,

повноцінній інтеграції в освітнє середовище та побудові взаємин за

принципом «рівний�рівному».

Німецька служба взаємодопомоги студентів організувала спе�

ціальний відділ, який консультує абітурієнтів з обмеженими функ�

ціональними можливостями з питань, що у них виникають. Деякі

студентські гуртожитки пропонують спеціально обладнані кімнати

для студентів на інвалідному візку. За цих випадках можна сподіва�

тись і на додаткові пропозиції керівництва гуртожитку з питань

медичного догляду та лікувальної гімнастики. Цікаво, що після

попереднього обговорення в студентській раді індивідуальні потре�

би таких студентів враховуються і кімнату переобладнують відпо�

відним чином. Керівництво студентських служб, з ініціативи сту�

дентів з обмеженими функціональними можливостями, вносить

пропозиції щодо поліпшення можливостей доступності (інформа�

ції, житла, транспорту) і на рівні університету.

Однак найбільшу допомогу, зі слів багатьох цих студентів, пода�

ють їм однокурсники. На них можна розраховувати завжди. Крім

того, в кожному закладі призначається уповноважений з питань

студентів з обмеженими функціональними можливостями. 

Служби взаємодопомоги студентів подають всебічну підтримку

студентам як в соціальній, фінансовій сферах, так і у сфері культу�
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ри. До компетенції цих служб входять також організація й експлуа�

тація студентських їдалень і кафетеріїв [1]. Крім студентських гур�

тожитків у володінні служб взаємодопомоги студентів перебувають

дитячі сади і ясла для дітей студентів. 

Кожен студент робить свій внесок у фінансування служб, випла�

чуючи певні гроші за семестр.

Отже, досвід організації студентських служб взаємодопомоги

студентів та здійснення навчання в Німеччині для студентів з обме�

женими функціональними можливостями свідчить про неабиякі

досягнення, які можуть бути корисні для вітчизняної практики здо�

буття вищої освіти вказаної категорії студентів.

Отже діяльність студентських служб взаємодопомоги гідне

чималої уваги для вирішення проблем інтегрованого навчання

молодих людей з обмеженими можливостями в Україні.
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ОСОБЛИВОСТІ ПОТЕНЦІАЛУ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ У СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

І. І. Брецко, Т. М. Кравченко

Об’єкт дослідження — потенціал здібностей спілкування сту�

дентів. Предмет дослідження — психологічні детермінанти потен�

ціалу здібностей студентів немовних спеціальностей у процесі

їхньої професійної діяльності. Мета дослідження — визначити

психологічні особливості потенціалу спілкування у студента, вия�

вити шляхи його актуалізації.

Теоретико�методологічною основою дослідження були: загально

психологічна концепція спілкування [4; 2; 3], загальні положення тео�

рії навчального спілкування [1; 4], теоретичні основи формування

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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особистості студента, дослідження психологічних умов і чинників

професійного спілкування.
Аналіз поля взаємодії «студент�співрозмовник» показує, що

основна його специфіка зумовлена рольовими позиціями учасни�
ків. Причому спроби заміни рольового впливу студента  особистіс�
ним впливом далеко не завжди ведуть до  успіху. Розгляд взаємовід�
носин «студент�співрозмовник» крізь призму рольових позицій
привів до створення традиції оцінювання специфіки відносин, що
складаються, у межах якої студент завжди і легко знаходить контакт
і взаєморозуміння зі співрозмовником. Природно, що питання про
необхідність урахувння їхньої сумісності тим самим просто зніма�
вся. І це попри те, що в усіх сферах людської діяльності, яуі прирі�
кають людей на спільне існування протягом тривалого часу,  питан�
ня фізіологічної і психологічної сумісності давно стали об’єктом
пильної уваги.

Як компонент професійного спілкування розглядалось уміння
розуміти особистість співрозмовника. Важливість цього визнача�
ється тим, що виключення об’єкта діяльності з розгляду при оці�
нювання професіоналізму студента веде до втрати специфіки
діяльності і, по суті, ігнорує всю сферу відносин у системі «сту�
дент — співрозмовник».

Дослідження доводять, що така емоційна форма пізнання іншої
людини, як емпатія, нерідко недостатньо врахована у структурі
особистості студента. Емпатія (співпереживання) — це вміння
поставити себе на місце іншого, здатність людини до довільної
емоційної чуйності щодо переживань інших людей. Співпережи�
вання — це прийняття тих почуттів, що відчуває хтось інший, так,
ніби вони є нашими власними. Спеціалісти з нерозвиненою емпа�
тією нерідко припускаються професійної безтактності, вдаються до
невиправданих покарань або моралізування.

Таким чином, зауважимо, що структура рефлексивних здатно�
стей досить складна і містить в собі не тільки виявлення системи
провідних цілей і мотивів поведінки, а також розпізнавання, на
підставі аналізу вчинку співрозмовника, його особистості, але
й подолання негативних стереотипів і установок при розпізнаван�
ні особистості співрозмовника, проникнення у приховані резерви
її розвитку, передбачення поведінки та діяльності за певних жит�
тєвих ситуацій.

Підсумовуючи, зазначимо, що однією з умов становлення вчи�
теля як професіонала є формування комунікативної компетентно�
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сті. Мотиваційна установка на діалог у спілкуванні є ефективним
чинником, що забезпечує ситуацію самоусвідомлення особистості
у взаємодії.
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ ХАРАКТЕРУ
ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ПРИ ВИКЛАДАННІ
НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СОЦІАЛЬНА РОБО0

ТА (ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА)»

І. Б. Іванова, 
канд. пед. наук, доцент

Метою дослідження нами визначено дослідити й обґрунтувати

особливості та специфіку технологічного процесу в різних соціаль�

них умовах, вивести й обґрунтувати наукову категорію «характер

технологічного процесу», виявити особливості відображення

характеру технологічного процесу при викладанні навчальної дис�

ципліни «Соціальна робота (теорія і практика)». Методологічною

основою дослідження виступили філософські теорії відображення

та пізнання [Р. Декарт, В. Соловйов, Ю. Г. Марков], принцип

додатковості [І. С. Алєєксєєв], моральна філософія [І. М. Трубєц�

кой, В. Соловйов], вчення про особистісно орієнтований підхід

гуманістичної психології та педагогіки [К. Роджерс], теорії соціаль�

ної роботи, вітчизняні теоретичні підходи до технологій соціальної

роботи [А. Й. Капська].

Зміст соціальної роботи визначає її характер: домінуючий —

в організаціях соціальної сфери, додатковий — у сфері охорони

здоров’я, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, системі оборо�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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ни, прямий і опосередкований — всередині соціальної системи і як

частини системи соціального партнерства.
Характер технологічного процесу — соціальна категорія, яка

визначає соціальні, соціально�педагогічні, психологічні, соціаль�
но�економічні та інші особливості реалізації способів цілеспрямо�
ваного впливу на соціальні процеси. Комплекс методів, прийомів
і засобів соціальної роботи, що використовується в різних соціаль�
них умовах і системах, різниться відповідно до мети, завдань
і функцій соціальної роботи в умовах діяльності певної професій�
ної референтної групи. Технологічний процес може бути явним
і прихованим. Об’єктивна реальність його виявляється в системі
соціальних послуг і смисловій адекватності, прихованість — у сми�
словій невизначеності за наявності самого процесу — послідовної
зміни етапів і способів соціального впливу.

Характер технологічного процесу визначається рівнем його реа�
лізації, низкою чинників, періодичністю, наскрізністю на мікро�,
мезо� і макрорівнях соціальної роботи.

Загальні риси, що притаманні всім рівням впровадження техно�
логій соціальної роботи, визначають низку чинників, які забезпе�
чують їх ефективність. Це зміст соціальних послуг і всієї системи
соціальної роботи; мета, завдання, функції соціальної служби;
рівень розвитку професійної референтної групи, кваліфікація
фахівців, традиції, теоретичні і методологічні підходи, науково�
методична й інформаційна забезпеченість; регіональні особливо�
сті; ресурси; часові рамки реалізації технології соціальної роботи. 

Чітко розроблена стандартизована схема системи надання
соціальних послуг може по�різному поводитись у різних соціаль�
них умовах і системах або включатися за умов впровадження інших
технологічних процесів, виявляти різні риси в умовах впливу нес�
поріднених або діаметрально протилежних процесів.

Періодичність у технологічному процесі має загальні закономір�
ності, що визначаються природою його послідовності та умовами,
за яких він провадиться. Виділяється така загальна для всіх техно�
логічних процесів періодичність: проведення дослідної роботи,
розроблення проекту технологічного процесу, його апробація
в реальних професійних умовах, доопрацювання та корекція, роз�
роблення технологічного процесу та його реалізація з подальшим
аналізом і проведенням контролю реалізації. 

Наскрізність технологічного процесу визначається наявністю
наскрізних елементів і наскрізних дій, які проходять через усі
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періоди технологічного процесу. Такими елементами є філософсь�
кі, методологічні, ідеологічні уявлення про людину як агента пози�
тивних соціальних змін, процедури і способи соціального впливу
на соціальні процеси, явища, свідомість особистості. Аналіз діяль�
ності організацій соціальної сфери на основі структурно�функціо�
нального підходу виявляє такі особливості характеру технологічного
процесу на всіх рівнях соціальної роботи, як дослідницький, послі�
довний, варіативний, адекватний, логічний, креативний, гнучкий,
правосуб’єктний, інтегративний, альтернативний, «рамковий».
Відповідно до змісту освіти, що обґрунтовано нами, визначено
і зміст навчання.

У сформованій практичній парадигмі соціальної роботи спосте�

рігаємо діалектичне протиріччя між потребами і очікуваннями гро�

мадян у комплексній допомозі і повноваженнями закладів на про�

ведення соціальної роботи. А відтак постають питання професійної

підготовки фахівців у сучасних соціальних реаліях.

Формування вмінь і навичок дослідницької, пошукової діяльно�

сті є притаманним при вивченні всіх технологічних процесів.

Послідовність технологічного процесу добре виявляє себе при вив�

ченні технології соціальної опіки і піклування, варіативність —

соціального забезпечення, адекватність — соціального страхування,

логічність — соціальної діагностики і профілактики, креативність —

соціальної корекції і терапії, гнучкість — соціальної адаптації

й реабілітації, правосуб’єктність — соціального моделювання, інте�

гративність — соціального проектування, альтернативність —

соціального посередництва і консультування, «рамковість» —

соціальної освіти і навчання. Дослідження підтвердило нерозрив�

ний зв’язок теорії і практики соціальної роботи, які відображають�

ся у філософському баченні фахівців смислу практичної діяльності.  

ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ І ПРОБЛЕМИ
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ

А. М. Сущенко

Підготовка молоді до професійної діяльності, самореалізація

особистості в житті є однією з основних проблем освіти. Педагоги

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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завжди прагнули працювати над виявленням індивідуальних

можливостей і нахилів молоді, з’ясовували співвідношення здібно�

стей з вимогами професії для подальшого працевлаштування випу�

скників. Нині через зміни у суспільстві на передній план стала

висуватись ідея життєвого і професійного успіху. Введення про�

фільного навчання у старших класах нині оцінюється як одна

з найважливіших інновацій сучасної школи, адже передбачається,

що профілізація сприятиме профорієнтації та полегшенню вибору

життєвого шляху на професійній ниві.

Як відомо, індивідуальні особливості людини мають домінуюче

значення для успішної побудови професійної кар’єри, їх треба

враховувати під час вибору майбутньої сфери діяльності. Тому нині

школа має створити умови для формування в підлітків особистісної

потреби у поміркованому виборі напряму працевлаштування чи

продовження освіти, готовності до успішної соціалізації. Сьогодні

це є соціально�економічною проблемою, яка визначає вектор

розвитку держави, її престиж у сучасній культурі й цивілізації.

Профілізація дає змогу за рахунок варіативної частини змісту

створювати умови для навчання старшокласників відповідно до

їхніх професійних інтересів і нахилів, використовувати в ході

модернізації української освіти раніше недоступні часові, методич�

ні й організаційні ресурси, що стали суттєвими для формування

у школярів готовності до продовження освіти, до соціально потріб�

ної професійної діяльності. Це зокрема: а) право учня на свободу

вибору власної освітньої траєкторії і його відповідальність за здій�

снений вибір; б) високий профорієнтаційний потенціал нововве�

день, зумовлених профілізацією (елективні курси, портфоліо, про�

ективна діяльність); в) передбачувана профілізацією інтеграційна

взаємодія різних закладів і установ освіти, що полегшує професій�

не самовизначення й соціалізацію.

Однак для розв’язання основного завдання школи — підготовки

до життя в суспільстві — профілізація в існуючому вигляді має низку

недоліків: обмежену свободу вибору (підміна індивідуальної освіт�

ньої траєкторії зовні нав’язаною профільною), обмеженість «асор�

тименту» курсів за вибором, низький рівень профільної підготовки

через некомпетентність педагогів, що призводить до деформації ідеї

профільного навчання, перетворення його у квазіпрофільне.

То ж чи вміють школярі робити вибір профілю навчання? Що

впливає на їхні наміри? За результатами опитування, учні відчува�
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ють труднощі спочатку у виборі профілю навчання, а потім і профе�

сійного шляху. Плани випускників на 70% орієнтовані на вищі нав�

чальні заклади (ВНЗ). До середніх спеціальних навчальних закладів

(ССНЗ) збираються вступати лише 2% випускників, а третина вза�

галі не визначилась із вибором професії, що свідчить про недостат�

ній рівень профорієнтаційної роботи в школі.

За даними анкетувань, половина опитаних учнів не пов’язують

вибір майбутньої спеціальності зі своїми можливостями і потребами

ринку праці, 36% — зазначили, що їм ніхто не допомагає у виборі

професії, 67% випускників взагалі не мають уявлення ні про зміст

подальшої освіти, ні про особливості роботи, хоча 25% з них хотіли б

мати інформацію про перспективи професій сучасного ринку праці.

Професійні наміри 40% учнів пов’язані із впливом батьків, 23% —

з порадами друзів і знайомих, а із впливом учителів — тільки 14%.

Вибір професії без урахування індивідуальних особливостей учня

негативно позначається не лише на долі самої людини, а й на самому

суспільстві. Професійна непридатність і, як наслідок, неуспішна кар’є�

ра супроводяться психоемоційними стресами, конфліктами, підвище�

ною втомлюваністю, низькою продуктивністю праці, а стосовно деяких

професій (водій, диспетчер) — ще й створенням умов для аварійності.

Нині профільне навчання поки що належною мірою не впливає на

професійну орієнтацію школярів. Воно зводиться переважно до вибо�

ру ними в старших класах без «виходу» на професії профілю навчання,

адекватного інтересам, можливостям підлітків і запиту ринку праці.

УСНЕ СЛОВО В ДІЯЛЬНОСТІ
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

О. В. Тополь,
магістр соціальної роботи, менеджер

Усне слово є універсальним засобом спілкування, який безпосе�

редньо пов’язаний з формуванням свідомості людини. Відомо, що

слово є раціональним засобом впливу на слухачiв, і чим досконалі�

ший цей засiб, тим сильнiший вплив на формування особистості

воно може справити. 

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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Сам процес впливу засобу усного слова здійснюється в умовах
подолання суперечностей між новими інформаційно�просвітницьки�
ми та виховними завданнями, що виникають під тиском життєвих
потреб, і наявним рівнем духовного, інтелектуального та соціального
розвитку людей. Тому серед рiзноманiтних засобiв рацiонального
й емоцiйного впливу, що використовуються в соцiальній роботі, живе
усне слово займає одне з провiдних мiсць. Вiдомо, що воно є важли�
вим засобом виховання, поширення знань, людського досвiду. 

Безперечна перевага усного слова перед іншими засобами впли�

ву мiститься у прямому контакті того, хто говорить, iз тим, хто слу�

хає. Людська мова виникла як звукова (усна) тодi, коли в трудово�

му процесi в людей виникла потреба щось сказати одне одному.

Пройшли тисячолiття перш нiж люди, опанувавши усним словом,

навчилися писати i читати. Однак i в сучасних умовах, за даними

науковцiв, людство зберiгає прихильнiсть до усного слова як родо�

вої ознаки людей. 

Завдяки йому можна висловити та передати iншим людям будь�

якi конкретні знання, будь�яку думку. Усне слово здатне об’єднати

вcix людей, які володiють даною мовою, що не пiд силу мовi пись�

мовiй. Усі iншi засоби спiлкування є надбудовою над живою мовою

i функцiонують так чи iнакше через їх «переклад» на усне мовлен�

ня. Характерними ознаками слова є цілісність та вільна відтворю�

ваність у мовленні. У слові виділяють такі структури, як фонетична

(організована сукупність звукових явищ, що утворюють звукову

оболонку слова), морфологічна (сукупність форфем), семантична

(сукупність значень слова.)

І все ж ніщо не має такої могутньої сили переконливостi, такої

сили як слово. Як засiб повiдомлення думки та почуття, як чин�

ник дії, мова, слово мають таку визначенiсть, яка недоступна

зображенню. Тому сама мова є закрiпленим процесом пiзнання,

всебiчного засвоєння дійсності. У мові вiдбиваються не стiльки

caмі явища, скiльки людськi міркування над ними i переживан�

ня, пов’язанi з ними. Мова за своєю природою є фiлософським

явищем. Із цiєї точки зору можна сказати, що кожне слово є тео�

рiєю. I саме тому, що значення слiв так динамiчнi, майже в кож�

ному новому контексті вони набувають нового вiдтiнку. У мові

міститься безкiнечно бiльша кiлькiсть понять, нiж слiв. Звiдси

така неймовірна гнучкість мови, її здатність виразити, що завгод�

но. Можна говорити з певністю, що усне слово може впливати на
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слухача у тому разі, якщо думка викладаєтьсяається точно та

чiтко, коли вона зрозумiла кожному, коли вона передається емо�

цiйно та образно. 
У цьому полягає мистецтво педагога — вміти словом викликати

у студентів яскравi спогади й асоцiацiї сильних почуттів. Коли ми
говоримо про вплив живого слова на людину, про перетворюючий
вплив знань, якi людина отримала вiд доповідача чи лектора, ми
перш за все звертаємо увагу на інтелектуалізм iнформації, а чуттє�
вому, емоцiйному впливовi придiляемо недостатньо уваги. 

Відомо, що сучасна людина відчуває велику потребу в отриман�
ні нової інформації, всебiчних коментарів на події суспiльного
життя. Вони сприймаються з достатньою увагою, але по�рiзному
впливають на її ставлення до явищ, навколишнього життя, на її
поведiнку. Утворюється відповiдний психологiчний «грунт» для
сприйняття або несприйняття конкретної iнформацiї, емоцiйної
готовності чи нe готовності до певних впливiв усного слова. 

Одним із головних інструментів професійної діяльності соціаль�
ного працівника, де використовують усне слово, є спілкування.
Саме в процесі спілкування здійснюється контакт з клієнтом, з’яс�
овуються проблеми та відбувається накопичення інформації,
необхідної для розв’язання проблеми. 

Одночасно в ході спілкування здійснюється цілеспрямований
вплив на клієнта. Крім того, від володіння методами спілкування
часто залежить результат ділових перемовин з представниками
структур влади, ділових кіл, різних закладів і організацій. Отже, без
перебільшення можна сказати, що спілкування є чи не найважли�
вішою і найскладнішою сферою діяльності в соціальній роботі.

Спілкування — це міжособистісна і міжгрупова взаємодія, осно�
ву якої становлять пізнання одне одного. Воно припускає обмін
певними результатами психічної діяльності — інформацією, думка�
ми, почуттями, оцінками, переживаннями тощо. Спілкування
передбачає взаємодію, активний зворотний зв’язок, діяльність
суб’єкта, спрямовану на об’єкт та інших суб’єктів, формування
їхніх особистісних характеристик.

У спілкуванні соціального працівника видрізняють такі взаємо�
пов’язані сторони: 

– комунікативну (полягає в обміні інформацією);
– інтерактивну (полягає в обміні діями);
– перцептивну (передбачає взаємосприймання і встановлення

взаєморозуміння та взаємну діяльність партнерів спілкування).
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У спілкуванні співбесідники певним чином сприймають одне

одного, тобто кожен із них формує цілісний образ іншого, оцінюю�

чи його зовнішність вигляд та поведінку. 

Отже, сприйняття і розуміння співрозмовника відбувається під

впливом багатьох чинників, тому соціальному працівникові слід

знати і враховувати у своїй практичній діяльності їх специфіку для

використання впливу на співбесідників.

Таким чином, спілкування є важливою формою людського

буття, умовою життєдіяльності людей, способом їхнього об’єд�

нання. Воно є генетично первинною основою культури спіл�

кування. 

А відтак соціальному працівникові слід постійно вдосконалюва�

ти свою професійну майстерність володіння усним словом у всіх

професійних та діловох ситуаціях.

СОЦІАЛЬНО0КУЛЬТУРНА РЕАБІЛІТАЦІЯ
ТА ПІДТРИМКА ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

О. М. Самар 

За останнє десятиріччя в Україні відбулися значні соціально�

культурні зрушення, що позначилися й на активізації уваги до най�

менш захищених у соціальному плані громадян, серед яких молоді

інваліди посідають одне з перших місць.

Необхідність розроблення й упровадження в практику соціально�

педагогічної допомоги нових форм та методів роботи з цією катего�

рією визначається передусім важливим завданням з виховання осо�

бистості у складних умовах реформування нашого суспільства [1].

Соціально�культурна реабілітація і підтримка належить до най�

більш актуальних і затребуваних сфер суспільній практиці. Висока

гуманітарна спрямованість, соціальна духовна підтримка незахищених

верств населення, турбота про соціальну і культурну прилученість

інвалідів до багатств загальнолюдської культури, до самодіяльного

ремесла і творчості завжди були властиві передовим суспільствам.

Як свідчить практика, гідний спосіб життя людей із проблемами

фізичного та психічного розвитку не може гарантуватися ухвален�

ням тільки адекватних заходів медичного або психологічного втру�
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чання. Вийти на такий рівень соціально�культурної компетенції,

який надавав би цій частині населення можливість без особливих

утруднень вступати в звичайні соціальні контакти і взаємодії, — ось

мета, що об’єднує і цивільні інститути, і самих людей з обмежени�

ми можливостями [3–4].

На численні соціально ослаблені і соціально незахищені катего�

рії населення, включаючи насамперед дітей і дорослих з обмежени�

ми можливостями (інвалідів), поширюється і їх соціально�культур�

на підтримка й реабілітація [3].

Це надзвичайно важлива сфера повсякденної практичної діяльно�

сті державних і недержавних (суспільних, комерційних, приватних)

організацій. У даному разі мова йде про практичне рішення на рівні

кожного соціуму безлічі проблем, пов’язаних із відчуженням цієї

частини населення від культурних, духовних благ, створенням повно�

цінного середовища для їх творчого самоствердження й саморозвитку.

Соціально�культурна реабілітація і підтримка осіб з обмеженими

можливостями (дітей і дорослих — інвалідів, літніх людей та ін.) —

це комплекс заходів і процес, що має на меті допомогти цим групам

населення досягти й підтримати оптимальний ступінь участі в

соціальних взаємозв’язках, необхідний рівень культурної компе�

тенції і задоволення культурно�дозвільлєвих потреб, що забезпечує

їм можливості для позитивних змін за рахунок розширення рамок

їх незалежного способу життя і якнайповнішої інтеграції в навко�

лишнє середовище.

На відміну від процесу первинного формування соціально�куль�

турних вмінь і навичок у людей з обмеженими можливостями, який

називають габілітацією, соціально�культурна реабілітація означає

відновлення, відшкодування втрачених ними здібностей і можли�

востей самоствердження та самореалізації в різних видах дозвілля

і творчості [2].

Зміст соціально�культурної реабілітації становить цілу низку складо�

вих, що мають важливе значення для подолання соціальної

незахищеності інвалідів: інформаційно�пізнавальна, освітня; дозвільлє�

ва і творча; коригувальна; лікувально�оздоровча; емоційно�естетична.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ
САНОГЕННИХ ПОЧУТТІВ

Л. В. Левицька 

Наукові розробки з проблеми особистісного підходу розглядаються

у працях таких учених, як Б. Г. Ананьєв, Г. О. Балл, І. Д. Бех, О. Ф. Бон�

даренко, М. Й. Боришевський, І. А. Зязюн, О. М. Ігнатович, Г. С. Кос�

тюк, С. Д. Максименко, В. Ф. Моргун, В. Г. Панок, К. К. Платонов,

В. В. Рибалка, Б. О. Федоришин, Н. В. Чепелєва та багатьох інших.

На основі конкретизації особистісного підходу в ході психологіч�

ного аналізу специфіки розвитку саногенних почуттів запропонова�

но спеціальний інваріант такого підходу, який дає змогу розглядати

розвиток саногенних почуттів у трьох аспектах: особистісному

(врахування соціально�психологічних та індивідуально�психологіч�

них особливостей, особистісних новоутворень учнів в процесі

розвитку саногенних почуттів); рефлексивному (передбачає інте�

лектуальну активність особистості, що виникає у певній ситуації

утруднення реалізації значущої діяльності і є спробою подолання

труднощів шляхом їх усвідомлення та віднайдення нових способів

діяльності); почуттєвому (емоційне переживання суб’єктом усіх

моментів, пов’язаних із самою ситуацією, себе в ній, діяльністю по

вирішенню проблеми, поліпшенню самопочуття). Таким чином,

у нашому дослідженні розвиток саногенних почуттів здійснюється

з позиції особистісно�рефлексивно�почуттєвого підходу, де учень

шляхом саморегуляції контролює свій емоційний стан.

За результатами теоретичного аналізу та синтезу перелічених

даних визначено основні принципи особистісно�рефлексивно�

почуттєвого підходу, а саме:

1. Принцип децентрації, що передбачає інтелектуальну актив�

ність особистості, яка виникає у певній ситуації утруднення реалі�
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зації значущої діяльності і є спробою подолання труднощів шляхом

їх усвідомлення та віднайдення нових способів діяльності та само�

здійснення.

2. Принцип єдності соціалізації й індивідуалізації  який відпові�

дає соціальній, суспільній природі особистості і водночас її біоло�

гічній, індивідуальній природі.

3. Принцип духовності, який передбачає виховання та самови�

ховання особистості на засадах ствердження Істини, Добра, Краси,

про що свідчать наукові погляди В. О. Сухомлинського, І. А. Зазю�

на, В. Ф. Моргуна, Н. Г. Ничкало, Е. О. Помиткіна та ін.;

4. Принцип суб’єктної активності, або активності суб’єкта.

Зміст цього принципу передбачає розгляд суб’єкта як такого, що

протистоїть об’єктивній дійсності у формі активного відображення

та взаємодії із зовнішними обставинами. При цьому суб’єкт висту�

пає творцем власної долі.

5. Принцип експериментального вивчення прояву саногенних

і патогенних почуттів та взаємозв’язку цих почуттів зі станом здо�

ров’я особистості.

6. Принцип подолання патогенних почуттів шляхом розвитку

саногенних за допомогою саногенно�почуттєвого тренінгу.

Проведений теоретичний аналіз особистісно�рефлексивно�

почуттєвого  підходу до розвитку саногенних почуттів дав можли�

вість визначити валеологічний обсяг роботи по збереженню психо�

логічного здоров’я особистості, який полягає у просвітницькій

і профілактичній діяльності, проведенню тренінгів та корекції

негативних емоційних станів. Його можна структурувати у такі

напрямки: 1) індивідуальну психогігієну з елементами самопізнання

(усвідомлення «Я» концепції, встановлення причин порушення

емоційної рівноваги, відтворення й осмислення того, що робимо);

2) психоекологію життєвого простору; 3) розвиток адаптивності за

рахунок гармонізації особистості. 

У психолого�педагогічному напрямку йдеться про доведення

особистості до почуттєвої зрілості, навчання учнів процесу саморе�

гуляції емоційних станів, самовихованню та самовдосконаленню.

Принциповим у напрямку розвитку саногенних почуттів є форму�

вання саногенного мислення та емоційного інтелекту особистості. 

Аналіз теоретичних розробок проблеми розвитку саногенних

почуттів здійснено у працях В.І.Гарбузова (вплив темпераменту на

емоційне життя особистості), Додонова (вплив загальної емоційної
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спрямованості на емоційне життя людини), де також виявлено

фактори почуттєвого розвитку, якими є чутливість нервової систе�

ми, середовище, події й активність особистості. 

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ ДО
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ0

ІНВАЛІДІВ

Н. М. Петрученко,
аспірант

На сьогодні феномен готовності до професійної діяльності

є предметом  вивчення як психологів, так і педагогів, соціологів та

інших науковців. Через підвищені  вимоги суспільства до особисто�

сті, зокрема до особливостей, що характеризують її як професіона�

ла, зростає увага і до феномену формування готовності до профе�

сійної діяльності та факторів, що оптимізують цей процес.

Педагоги акцентують увагу на виявленні факторів і умов, дидак�

тичних і виховних засобів, за допомогою яких є можливість керува�

ти процесом становлення та розвитку означеної якості. Праці

психологів спрямовані на встановлення характеру зв’язків, залеж�

ності між станом готовності та ефективністю діяльності [4, с.16 ].

Психологічна наука має значні здобутки у вивченні такої харак�

теристики майбутнього спеціаліста, як готовність до майбутньої

праці. Наприклад,  значною науковою заслугою М. Д. Левітова є те,

що він визначив психічну готовність до діяльності як стан, який

може бути короткочасним і довготривалим. Дослідник вказав на

залежність цих станів, їх різновидів від індивідуальних особливо�

стей особистості, а також від умов, у яких проходить діяльність

конкретної людини. 

В основу формування у студентів готовності до професійної діяль�

ності покладене становлення професійних умінь особистості, що

формуються на основі її властивостей — як вроджених, так і набутих

під час навчання та самостійної діяльності. Так, Г. С. Костюк вказу�

вав, що професійні вміння є результатом поєднання теорії та практи�

ки, поєднанням знання з діями та навичками, набутого зі спадковим.

У процесі навчання завжди мають враховуватись індивідуальні осо�

бливості студента, ігнорування їх у навчальному процесі може стати

причиною неякісного оволодіння професією [3; 5].
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Формування готовності до професійної діяльності студентів не

слід зводити до виховання окремих якостей студентів чи до їх про�

стої сукупності. Найважливішим  має бути акцент на цілісності

отриманих  результатів усього навчально�виховного процесу сто�

совно вимог майбутньої професійної діяльності випускників.

Психологічна готовність є немов би центром цих результатів,

оскільки є сукупним вираженням спеціально спрямованого

розвитку людини, впливу на різні аспект психічної активності сту�

дента [2]. 

Для студентів�інвалідів характерні як загальні характеристики

й ознаки, так і звичайно, індивідуальні особливості студента, що

мають безпосередній вплив на процес формування та реалізації

готовності до професійної діяльності. Формування цієї готовності

у студентів�інвалідів означає утворення таких необхідних відносин,

установок, майстерності й особливостей особистості, які б давали

студентам змогу безбар’єрно адаптуватись у новому середовищі,

набувати певності у своїх  силах як спеціаліста і фахівця. 

Психологічна готовність до професійної діяльності як у здоро�

вих студентів, так і у студентів з інвалідністю формується через

набуття загальних професійних знань. При цьому в роботі зі сту�

дентами�інвалідами значну увагу слід приділяти вдосконаленню

психічних процесів і властивостей особистості.

Як зазначав Л. С. Виготський, людей із функціональними обме�

женнями обов’язково слід залучати до продовження своєї шкільної

освіти на базі інтегрованого навчання, оскільки  соціальна ізоляція

має шкідливий вплив на інвалідів. Учений дійшов висновку, що

відриваючи людей із вадами від сімей та друзів і створення для них

особливих соціальних середовищ без врахування їхніх соціальних

потреб призводять до виникнення в них «вторинної інвалідності» [ 1].

Отже, підсумовуючи викладене, можна сказати, що стан психо�

логічної готовності до професійної діяльності студентів�інвалідів

має складну динамічну структуру, що є вираженням сукупності

інтелектуальних, емоційних, мотиваційних і вольових сторін пси�

хічної діяльності і співвідноситься з зовнішніми умовами та завдан�

нями, що постають. Складна динамічна структура психологічної

готовності до професійної діяльності студентів�інвалідів складаєть�

ся з таких взаємопов’язаних елементів:

1) усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства чи завдання,

поставленого іншими людьми;
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2) усвідомлення цілей, вирішення яких приведе до задоволення
потреб і виконання поставленої мети;

3) осмислення й оцінювання умов, в яких проходитимуть дії,
актуалізація досвіду, що пов’язаний із минулим вирішенням зав�
дань і виконанням вимог подібного роду;

4) визначення на підставі досвіду й оцінки майбутніх умов діяльності
найбільш імовірних способів вирішення завдань чи виконання вимог;

5) прогнозування проявів своїх інтелектуальних, емоційних
і вольових процесів, оцінювання співвідношення своїх можливо�
стей і необхідності досягнення конкретного результату;

6) мобілізація сил відповідно до умов і завдань.
Формування такої готовності у студентів�інвалідів означає, як

уже зазначалося, утворення таких необхідних відносин, установок,
майстерності й особливостей особистості, які б давали студентам
змогу безбар’єрно адаптуватись у новому середовищі, мати впевне�
ність у своїх  силах як спеціаліста. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ НЕГАТИВНОГО
ВПЛИВУ ТЕЛЕБАЧЕННЯ НА РОЗВИТОК ПСИХІКИ

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Р. Ф. Пасічняк, 
канд. психол. наук, доцент

Телебачення дедалі активніше й агресивіше проникає не тільки
в наше життя, а й у виховання дітей. Телевізор замінює сімейне
спілкування, читання книг, заняття музикою, спільні ігри.
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Перед цим наступом найбільш беззахисними є маленькі діти.

Якщо дорослі чи підлітки здатні критично оцінити те, що показу�

ють, можуть переключитися на інший канал чи просто вимкнути

телевізор, то малі діти дивляться все, що показують. 

Досить тривалий час перегляд телепередач дітьми вважався без�

печним заняттям. Однак останнім часом багато говориться про те,

що частий і безсистемний перегляд телепередач може спричинити

досить негативні наслідки не тільки для здоров’я дитини (порушен�

ня зору, дефіцит рухової активності, здеформована постава тощо),

але й для її психічного розвитку. Сьогодні, коли підростає поколін�

ня «екранних дітей», ці наслідки стають чимраз очевиднішими.

Дослідники даної проблеми відмічають різке зниження фантазії

та творчої активності дітей, втрату здатності та бажання чимось

зайнятись, докладати зусилля для придумування ігор, складання

казок, для створення власного уявного світу. 

Дітям нудно малювати, конструювати, придумувати нові сюжети,

їх нічого не цікавить і не приваблює. Відсутність внутрішнього світу

позначається на міжособистісних стосунках дітей. Спостереження

показують, що спілкування між дітьми стало більш поверховим

і формальним: діти віддають перевагу штовханням, біганині або

ж воліють натиснути кнопку пульта й очікувати нових готових розваг.

Однак найяскравішим свідченням негативного впливу телепе�

редач є зростання рівня дитячої агресивності та жорстокості.

Дослідження свідчать, що чим більшу кількість часу дитина про�

водить перед телевізором, тим активніше вона засвоює норми агре�

сивної поведінки. Для таких дітей характерні тенденції до непослу�

ху, прояву агресивних форм поведінки, що проявляються в:

– негативних відгуках про своїх ровесників;

– вираженні негативних емоцій;

– висловлюванні думок і бажань агресивного характеру, про�

клять, образ, образливих жартів;

– простому крику, ревінні (без мовного вираження);

– доказі правоти бійкою.

Дозволяючи дитині постійно дивитися телевізор, батьки припуска�

ють, що вона розуміє, що відбувається на екрані. Однак це далеко не

так.  Сприймання екранного світу дитиною дошкільного віку досить

своєрідне: вона не вникає в зміст і сюжет, не розуміє дій і взаємин

героїв, вона бачить яскраві, рухомі плями, які приваблюють її увагу.
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Американський психолог Д. Шеффер пояснює таке сприймання

відсутністю сформованої телевізійної грамотності в дитини.

Телевізійна грамотність — це здатність розуміти  та переробляти

зміст телевізійної програми, що виявляється в умінні відтворювати

сюжет з характеру діяльності героїв та послідовності сцен. Ця здат�

ність передбачає також вміння інтерпретувати форму повідомлення.

До 8�9 років діти сприймають зміст програми фрагментами. Їх при�

ваблюють швидка зміна темпу, голосна музика, дитячі голоси

(голоси героїв мультфільмів), часто ці частини інформаційного

повідомлення відволікають їхню увагу від більш повільних сцен,

в яких є дорослі, більш спокійні діалоги. Саме тому дошкільники

часто нездатні відтворити причинний зв’язок подій, що йдуть від

початку історії до її завершення. Шестирічки мають труднощі у від�

творенні сюжету, оскільки пам’ятають дії героїв, але зовсім не

мотиви чи цілі, до яких прагнуть герої. Крім того, діти дошкільно�

го віку не досить повно розуміють видуману природу телевізійних

передач, часто вірять, що герої мультфільмів дотримуються своїх

ролей (сценарних характерів) у реальному житті.

Звикнувши до такої зорової стимуляції, дитина починає її шука�

ти, переживаючи потребу в ній. Таким чином, примітивна потреба

в сенсорній стимуляції може закривати дитині все багатство світу.

Приблизно таким самим чином вона починає сприймати всю нав�

колишню дійсність.

Становлення внутрішнього світу дитини відбувається в сумісній

діяльності з дорослими, ровесниками (Л. С. Виготський). Тому,

дозволяючи дитині постійно дивитися телевізор, звільняючи себе

від спілкування та занять з нею, дорослі позбавляють її цього права

і порушують основний закон розвитку психіки дитини.

Основними стратегіями, яких повинні дотримуватись батьки,

з метою зменшення негативного впливу телевізійних передач на

психіку дитини дошкільного віку  є:

1. Встановлення чітких правил, які обмежують дітей у перегляді

телепередач, відмова від використання телевізора в ролі няньки.

2. Заохочування перегляду пізнавальних і соціально спрямова�

них програм; використання на кабельних чи супутникових каналах

засобів захисту від перегляду дітьми передач зі сценами насильств

чи еротичним змістом.

3. Перегляд телевізійних програм разом із дітьми, звертання

їхньої уваги на ті тонкощі, які вони можуть випустити (антисо�
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ціальні мотиви і неприємні наслідки дій негативних героїв); кри�

тичне обговорення сцен насильства, проявів негативних соціаль�

них стереотипів як цілком реальних фактів.

4. Демонстрація самими батьками належних моделей поведінки

при перегляді телевізійних передач (обмеження часу перегляду,

а також неприпустимість перегляду сюжетів зі сценами насильства

за присутності дітей).

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ
ЛОГОПСИХОЛОГІЇ

І. В. Мартиненко

Активний розвиток сучасної психологічної науки зумовлює

виникнення нових напрямів і галузей наукового знання, сприяє

розширенню каталогу психологічних знань. 

Водночас упродовж останніх десятиріч відбувався активний

розвиток науки спеціальної психології, що дало поштовх до появи

нових наукових напрямів, збільшення кількості наукових дослі�

джень, відокремлення галузей у самостійні науки зокрема. Так,

наприкінці ХХ ст. виникли нові галузі психологічної науки —

тифлопсихологія, ортопсихологія, дедалі активніше у дослідженнях

дефектологів та психологів ставилося питання про необхідність

розробки категоріально�термінологічного апарату науки — лого�

психології.

Логопсихологія — це наука, що вивчає причини, механізми,

симптоматику порушень психічного розвитку в осіб з первинною

мовленнєвою патологією, а  також розробляє шляхи психологічної

корекції цих порушень.

Перші наукові дослідження логопсихологічного спрямування

можна віднести до часів досліджень Л. С. Виготського, який при�

святив проблемі психічного розвитку індивіда при ураженні

мовленнєвої функції чимало робіт. Л. С. Виготський правомірно

вважається засновником спеціальної психології, тож  у його науко�

вій спадщині сформульовані перші наукові засади психології осіб

з первинною мовленнєвою патологією. Саме його теорії про взає�

мозв’язок мислення та мовлення, про структуру дефекту стали

поштовхом до подальших наукових пошуків стосовно категорії осіб

із мовленнєвими порушеннями.
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Однак у ті часи розвиток логопсихології відбувався у межах

логопедії, а відтак цей напрям наукового знання був допоміжним

щодо педагогіки.

Вагомий внесок у становлення логопсихології, нейропсихології,

логопедії зробив О. Р. Лурія, дослідження якого значно розширили

знання про симптоматику первинних і вторинних порушень внаслі�

док органічного ураження мовленнєвих зон кори головного мозку. 

Протягом 50–90�х рр. ХХ ст. було проведено низку психолого�

педагогічних досліджень присвячених вивченню когнітивної сфери

осіб із тяжкими порушеннями мовлення (далі — ТПМ) (Н. Ва�

сильова, І. Власенко, О. Воронова, Ю. Гаркуша, О. Даніленкова,

В. Ковшиков, Р. Лалаєва, О. Мастюкова, Т. Пирцхалайшвілі,

Г. Сергєєва, Є. Соботович, В. Тарасун, О. Усанова, Т. Філічева,

Т. Фотекова, Л. Цвєткова, Л. Шипіцина), зокрема проведено дослі�

дження з виявлення особливостей довільної уваги (О. Воронова),

сприймання (Г. Сергєєва, Л. Цвєткова), пам’яті  (О. Даніленкова,

О. Мастюкова), мислення (І. Власенко, В. Ковшиков, В. Тарасун)

осіб із ТПМ. Визначено проблеми в розвитку особистості, довільної

регуляції діяльності та поведінки означеної категорії осіб (Т. Пирц�

халайшвілі, Т.Фотекова, Л.Шипіцина).

Сучасний етап розвитку логопсихології характеризується активіза�

цією досліджень особистості дітей із ТПМ: мотивації (С. Валявко,

І. Мартиненко), самооцінки (Т. Орешкіна), довільної регуляції (Н. Се�

маго, Т. Фотекова, Г. Юсупова); введенням у систему підготовки лого�

педів і спеціальних психологів у вищій школі навчальної дисципліни

«Логопсихологія»; публікацією підручників і навчальних посібників

з логопсихології, психології осіб із вадами мовлення (Л. Кузнєцова,

О. Жуліна, О. Трошин, В. Калягін, Т.  Овчинникова, Т. Волковська). 

На сьогодні вже визначено категоріально�термінологічний апа�

рат логопсихології. Предметом логопсихології названо психічні

особливості осіб з ТПМ і методи психологічної допомоги, корекції

та терапії. Однак триває дискусія стосовно терміна, що позначає

саму науку: є прихильники «логопсихології», «логопатопсихології»

і «психології осіб із вадами мовлення».

Досягнення сучасної логопсихології достатньо вагомі, однак

відкритою залишається низка теоретичних та експериментальних

питань, які, на нашу думку, і визначатимуть подальший розвиток

цієї молодої науки в Україні .
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НАПРАВЛЕНИЯ ТЕАТРОТЕРАПИИ 
И ИНТЕГРАЦИЯ

Мгр. Мартин Доминик Полинек, 
Чехія

В настоящее время происходят изменения парадигмы
относительно заботы о лицах с особыми потребностями. Система
заботы, которая определяется главным образом степенью наруше�
ний, ориентирована на удовлетворению специфических потребно�
стей лиц как в социальной области, так и в области образования
и воспитания. Цель указанного нового подхода — интеграция
данных лиц в общество, в котором все эти лица, несмотря на особые
потребности, являются ее составной частью. В связи с этими изме�
нениями в подходе к лицам с особыми потребностями получают все
большее применение новые специальные педагогические методы,
соответствующие данным интеграционным тенденциям. Это
прежде всего терапевтически�формирующие методы, являющиеся
важным средством выполнения функций специальной педагогики.
Среди этих методов все больше применение находят экспрессив�
ные психотерапии, которые для выполнения воспитательно�обра�
зовательных, лечебных и интеграционных заданий приобщают
искусство как средство достижения намеченных целей. Большин�
ство из них имеют достаточно разработанную теоретическую осно�
ву, благодаря которой ее можно считать точной дисциплиной
(например, артетерапию, музыкотерапию, танцевальную терапию
и терапию движением, драмотерапия).

В течение последних лет в системе заботы о лицах с особыми
потребностями все чаще применяется театротерапия, т.е. экспрес�
сивная психотерапия, заключающаяся в подготовке и представле�
нии драматического спектакля с терапевтическим значением, кото�
рая по сравнению с другими находится ближе всех к искусству.
Поскольку это самая молодая экспрессивная терапия, то у нее еще
подробно не  разработаны  теоретические базисные точки (целевая
группа, методы, разграничение межотраслевых отношений).

Выступление нацелено на описание направлений в системе
заботы о лицах с особыми потребностями в Чешской республике
и тем посодействовать формированию теоретической основы этой
дисциплины. В первую очередь, оно сосредоточивает внимание на:
восприятии общего определения театротерапии (если она

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



находится ближе к искусству или к терапиям), восприятии серьез�
ности общих целей театротерапии (творческой, терапевтической,
образовательной и интеграционной), конкретизации специфиче�
ских целей театротерапии, обобщении методов и структуры театро�
терапевтической заботы, включении в систему заботы о лицах со
специфическими потребностями и, кроме того, на профессиональ�
ных компетенциях театротерапевтов.

THEATRO0THERAPEUTIC TRENDS 
AND INTEGRATION

Mgr. Martin Dominik Polinek, 
Czech Republik

The shift in the paradigm of persons with specific needs care is occur�

ring at the moment. The care system aims at the different dimensions of

disability, it attempts to fulfil specific needs of the person in the social and

also educative�formative area. The new perspective on care system sets

a new objective — inclusion; a society where each person disregarding

his/her special needs is its invaluable part. In connection with above

described changes in the approach to persons with disability the new spe�

cial education practice, corresponding with inclusive tendencies, assumes

even greater importance than before. It consists particularly of therapeutic�

formative methods which represent reliable means for achieving special

education objectives. The expressive psychotherapies using art as the means

to reach the education, remedial and integrative objectives are becoming

more and more important among therapies. Most of them have already got

theoretical basis due to which they can be considered an exact scientific dis�

cipline (e.g. art�therapy, music therapy, dance therapy, drama therapy).

Methods of theatro�therapy (expressive psychotherapy dealing with

preparation and presentation of a theatre play with therapeutic objectives,

which in comparison to other expressive psychotherapies is closest to the

art) have been constantly used within the persons with specific needs care

system in the last few years. It is the latest expressive therapy and as such

it has not developed theoretical basis in detail yet (target groups, methods,

definition of interdisciplinary relations).

The report attempts to describe some of the theatro�therapeutic trends

in the persons with specific needs care system in the Czech Republic and

consequently contribute to development of theoretical basis of the disci�

292

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



293

pline. It aims particularly at: the attitude to overall direction of theatro�

therapy (whether it is closer to art or therapy), the attitude to general

objectives of theatre�therapy (artistic, therapeutic, educational and inte�

grative), the definition of specific objectives of theatro�therapy, the gen�

eralization of methods and structure of theatro�therapeutic intervention,

inclusion into the persons with specific needs care system and last but not

least professional competencies of theatro�therapy workers. 

СПІВПРАЦЯ МІЖ РОДИНОЮ ТА ОСОБЛИВИМ
РАДНИКОМ ЯК УМОВА 

ДЛЯ ПІДТРИМУЮЧОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

П. Юрковікова

Метою дослідження є встановлення потреби батьків у спеціаль�

ній ситуації, в якій вони виховують дитину із вадами здоров’я, та

виявлення рівня, на якому цим спеціальним потребам відповідають

спеціальні консультаційні послуги. 

COOPERATION BETWEEN FAMILY, SPECIAL 
ADVISOR AND NGO’S AS RELEVANT CONDITION
FOR SPECIAL CARE SUPORTING INTEGRATION

Petra Jurkovicova

In this report we would like to present several current findings of

research aimed at cooperation of family breeding handicapped child with

special advisor working in early intervention. 

Based on latest information on the importance of an impact of a family

on the child’s development, nowadays the special care is oriented to afford

assistance, education, motivation and early intervention to families with

a handicapped child. Conditions, in which the family and the parents of the

handicapped child at the beginning of its development fall into, eminently

influence their emotions and the quality of their life during the adaptation

on a difficult situation. Family adaptation and coping strategies affects the

way, how family supports development and make the child with handicap

ready for living and integration to the society. The Aim of our research was

to investigate the needs of the parents in a special situation, in which they

breed a handicapped infant and detect the level on which are these special
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requirements reflected in the special counselling services. 

Counselling and advisory services, that helps family and influences

development of a child with handicap, we matter, are provided by early

intervention advisors or like a part of NGO′s services. Based on this infor�

mation we would like to refer, how cooperation between counselling

experts and family members — especially parents affects personal devel�

opment of a handicapped child and its integration to society. 

МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОГО
ВИБОРУ СТУДЕНТАМИ З ІНВАЛІДНІСТЮ

А. О. Курбатова,
аспірантка

Із названого розмаїття підходів у визначенні чинників вибору

професії першочергового розгляду, на нашу думку, заслуговує

класифікація М. Вебера, за якою соціальні дії, яким є й соціаль�

но�професійний вибір, розмежовуються на цілераціональні

соціально�професійні вибори, в основі яких лежить очікування

певної поведінки предметів зовнішнього світу та інших людей

і які використовують певні «вимоги» та «засобом» для досягнення

раціонально визначеної та добре продуманої цілі, та ціннісно�ра�

ціональні вибори, що ґрунтуються на цінності певної поведінки,

незалежно до чого вона призведе. Цілераціональні вибори, моти�

вуються майбутнім, перспективами та конкретними цілями людини,

тоді як ціннісно�раціональний вибір є лише засобом досягнення

інших цілей. Запропонована Вебером класифікація соціальної дії,

звичайно, не єдина і не дає всіх варіантів орієнтації дій. 

Умовою цілеспрямованості є диференційоване відношення до

світу. У разі ціле�раціонального вибору інформація опробовується

з урахуванням наміченої цілі. Така обробка інформації залежить від

конкретного мотиву вибору. В ситуації професійного вибору сми�

словий мотив спрямовує інформацію або в русло «переваг» профе�

сії та її можливостей, або в русло відповідності своїх, суб’єктивно

оцінюваних здібностей і якостей змісту професії. У разі ціннісно�

раціонального вибору для людини значущі ті відомості про об’єкт,

які підтверджують, що вибір не перебуватиме у суперечності
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з іншими, домінуючими цінностями. Сама ситуація вибору активує

пошук інформації, способи отримання інформації стають дедалі

суб’єктивнішими. Цілеспрямовані вибори, відрізняються актив�

ною роллю суб’єкта у пошуках інформації, а інформаційне наси�

чення залежить від ступеня вираженості, інтенсивності мотивів, до

яких би мотивів вони не належали — до мотивів�стимулів чи до

смислоутворюючих мотивів. Таким чином, в індивідуальній свідо�

мості реальність формує різні спрямування діяльності, різні цілі,

бажання, мотиви. 

Значний вплив на вибір професії має інформаційне поле,

в якому існує конкретна людина. А мотиви виборів, своєю чергою,

впливають на активність суб’єкта в пошуках інформації. Сама здат�

ність людини виділяти в оточуючому світі сукупність значущих

об’єктів і ситуацій дає змогу успішно здійснювати ситуацію вибору:

зовнішній світ конкретизується, утворює індивідуальний світ на

основі сформованих потреб, які і є причинами вибору. Сформовані

потреби поширюють свою значущість на різні об’єкти (ситуації,

події), і тому людина може задовольнити одну і ту саму потребу за

рахунок різних об’єктів середовища та в різних ситуаціях. Багато�

численні вибори, які здійснює людина, є вибором засобів і спосо�

бів для задоволення потреб. Мотив формується на підставі актуаль�

них потреб і особливості ситуації. Сукупність потреб особистостей

і реальних ситуативних умов є тим основним фактором, який впли�

ває на вибір діяльності суб’єкта. Для ініціації поведінки недостат�

ньо мати актуалізовану потребу, мало мати предмет потреби;

необхідна наявність багатьох зовнішніх та внутрішніх факторів,

щоб поведінка почалась і успішно завершилася. 

Вибір життєвого шляху обмежується реальними обставинами,

людина далеко не завжди приймає рішення вільно; буває так, що те чи

інше рішення вона повинна вибирати під тиском обставин. Ступінь

вільного особистісного вибору пов’язаний із рівнем суспільного

розвитку. В. Т. Циба відмічає, що сформованість потреб індивіда реалі�

зується в конкретних умовах його життя. Саме формування потреб

пов’язано з особливостями життєдіяльності людини, з ними пов’язана

і їх реалізація, але не визначає їх, хоча обмежує певною мірою в їх по�

шуку. Суб’єктивні наміри та пріоритети людини реалізуються в межах

даної технологічної соціально�економічної системи. Соціокультурна

система, в якій перебуває людина, задає орієнтири її діяльності. 

Розглядаючи різні фактори впливу на соціально�професійне

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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самовизначення, слід виділити фактори, що змушують робити ті чи

інші вибори, діяти тим або іншим чином. У ситуації професійного

вибору такими факторами є насамперед матеріальні, економічні

залежності людини, але сюди слід віднести і дію інших обставин

у житті людини. В умовах жорсткого впливу зовнішніх умов (сюди

можуть належати і фізичний стан, можливості людини) ціле�раціо�

нальні вибори або пов’язані з цілями, бажаннями, завданнями, не

відбивають смислової суті предмета вибору, або вони стають вибо�

ром «незважаючи ні на що», вибором, коли мета депривована умо�

вами їх реалізації. 

В умовах сьогодення молодь дедалі більше залежить від умов

життя, враховуючи рівень статків і комфорту. Цими мірками оці�

нюється і майбутня професія. В результаті цього в мотивах вибору

професії проявляється образ бажаного майбутнього, який тісно

пов’язаний із таким мотивом, як «велика зарплата».

Отже, при вивченні мотивації вибору професії слід розрізняти її

рівні, соціальні та внутрішні (усвідомлювані та неусвідомлювані) чин�

ники. Для визначення критеріїв мотивацiї вибору професiї потрiбно

звертатися до вивчення впливу мотивацiйних факторiв, якi визнача�

ють внутрiшню бажанiсть чи необхідність даного вибору. Мотивацiя

вибору професії повинна мати дворiвневу структуру. Це рiвень мотивiв

професiйної пiдготовки і рiвень мотивiв професiйної дiяльностi. Пер�

ший рівень має підпорядковуватися наступному. В противному разі

виникають мотивацiйнi кризи особистостi, якi призводять до знижен�

ня ефективностi навчання та перебудови мотивацiї особистостi. 

РОЛЬ МОЛОДІЖНИХ ГРОМАДСЬКИХ
ОРГАНІЗАЦІЙ У РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ:

ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

А. К. Коляда

Розвиток «ІІІ сектора» в Україні перебуває на вельми низькому

рівні. Діяльність більшості молодіжних громадських організацій

є формальною [1].

В Україні понад 4,5 тис. молодіжних і дитячих об’єднань діють

на регіональному рівні. Порівняно з аналогічними даними за
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1998 р., цифра збільшилась майже втричі. Парадоксально, але, за

результатами досліджень, кількість організацій зростає, а кількість

задіяних в них осіб — ні [2].

Проблема «ІІІ сектора» в Україні, на нашу думку, полягає

в пасивній позиції Уряду щодо розвитку особистості молодої люди�

ни, у недовірі до діяльності молодіжних громадських організацій,

у недалекоглядності політичних діячів.

Ця гіпотеза підтверджується думкою О. Сидоренка про те, що

в українському суспільстві наявні усталені негативні стереотипи

сприйняття громадськими організаціями Уряду, а урядовцями —

громадських організацій. Це насправді так, адже керівники владних

структур здебільшого не виявляють бажання до співпраці.

Проте цій думці дещо суперечить той факт, що 32 із 33 опитаних

молодіжних громадських організацій потребують співпраці з дер�

жавними структурами [3].

Завдання цього наукового дослідження полягає в аналізі акту�

альності поліпшення співпраці між органами державної влади та

молодіжними організаціями, у розроблення пропозицій щодо

розвитку особистості молодої людини через активізацію її гро�

мадської позиції.

Держава має бути зацікавлена в активізації діяльності молодіж�

них громадських організацій, адже саме вони могли б надавати сус�

пільно�важливі послуги та реалізовувати державні соціальні про�

грами значно ефективніше та з меншими матеріальними затратами,

ніж це можуть здійснювати державні органи.

Український уряд повинен стимулювати розвиток суспільства

шляхом систематичного залучення громадських організацій і не�

залежних експертів до обговорення актуальних проблем. Саме на

базі суспільних потреб — громадської думки — повинна формува�

тися державна політика. 

Активна громадська позиція молоді, діяльність у молодіжних

громадських організаціях — досить потужний досвід, підгрунтя

майбутньої політичної діяльності. Про це свідчить той факт, що

саме на хвилі громадської діяльності з’явилася більшість нових

українських політиків. Саме громадські організації стали підґрун�

тям для створення політичних партій.

Сучасний стан взаємодії «І» і «ІІІ секторів» в Україні, на думку

багатьох дослідників, свідчить про те, що уряд не зацікавлений

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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у розвитку особистості молодої людини, у вихованні наступного

покоління активних політичних і громадських діячів.

За словами Валентини Теличенко, фахівця Інституту демократії

ім. Пилипа Орлика, уряд, якщо він налаштований на демократич�

ний поступ, зацікавлений у якнайактивнішому суспільстві. Якщо

ж уряд прагне втримати лише свої бюрократичні станові інтереси,

він всіляко намагатиметься приспати суспільство.

Анатолій Ткачук, представник Інституту громадянського сус�

пільства, так окреслює стан громадського сектора в Україні: «Уряд

України не зацікавлений у розвитку «ІІІ сектора», бо це дає змогу

мінімізувати податки підприємствам, доводиться здавати дешевше

приміщення для діяльності громадських організацій, а також вони

можуть навчати людей захищати свої права» [4].

З огляду на результати нашого дослідження та підбиваючи під�

сумки стану та можливостей реалізації молодіжних громадських

ініціатив в Україні, з метою формування ефективних партнерських

стосунків між урядовими та громадськими організаціями в Україні

вважаємо за потрібне:

– перерозподілити функції між молодіжними громадськими орга�

нізаціями й державними інституціями, які відповідають за формуван�

ня та реалізацію молодіжної політики в державі, іншими суб’єктами

цієї політики, вирішувати разом питання кадрової та структурної

реорганізації галузі державного молодіжного управління;

– зорієнтувати молодіжні організації на зміцнення власної

структури та підготовку молодих політичних кадрів — посилити

політичну функцію молодіжного руху «як школи політичного

менеджменту»;

– орієнтувати на інтеграцію з іншими молодіжними організаціями,

на об’єднання зусиль, спрямованих на конкретні суспільно корисні дії;

– формуватись позитивно�критичне сприйняття зарубіжного

досвіду планування та реалізації молодіжної політики, зокрема

усвідомлення об’єктивно зумовленого проходження вітчизняними

структурами молодіжного руху етапу інституціоналізації;

– активізувати зусилля щодо конструктивного входження до

зарубіжного молодіжного простору [5];

– запровадити чіткішу систему правового забезпечення, захисту

молодіжних структур, їхньої співпраці з державою [1].
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СУТНІСТЬ І ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ0ІНВАЛІДІВ

І. О. Кияшко

Соціальна реабілітація дитини�інваліда — це комплекс заходів,

спрямованих на відтворення порушених чи втрачених дитиною

суспільних зв’язків і відносин. Метою соціальної реабілітації є

відновлення соціального статусу дитини, забезпечення соціальної

адаптації її в суспільстві, досягнення певної соціальної незалеж�

ності.

Неодмінною умовою соціальної реабілітації є культурна самоак�

туалізація особистості, її активна робота над своєю соціальною дос�

коналістю. Якими б сприятливими не були умови реабілітації, її

результати залежать від активності самої особистості [2].

Соціальна реабілітація дітей із функціональними обмеженнями —

це складний процес, що потребує переорієнтації і передусім

у напрямі розроблення методології і методики соціально�педаго�

гічної та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка тако�

го підходу передбачає необхідність суттєвих змін у ставленні до

дітей�інвалідів, які потребують не тільки матеріальної, фінансової,

гуманітарної підтримки і заходів реабілітації (медичної, професій�

ної, соціально�побутової), а й належних умов для актуалізації своїх

здібностей, розвитку особистісних якостей і потреб у соціальному,

моральному і духовному самовдосконаленні.

Сутність соціально�педагогічної реабілітації полягає у створенні

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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таких умов для саморозвитку людини, в результаті яких виро�

бляється активна життєва позиція особистості [4].

Цілісний, системний підхід дає змогу сформулювати багаторів�

неву структуру проблем соціальної реабілітації та допомоги.

Відповідно до цього слід вирішувати проблеми дитини, сім’ї, про�

фесіоналів, суспільства, фізичного середовища.

Усі проблеми соціалізації дітей�інвалідів можна розділити на

три рівні:

– проблеми макрорівня — в межах держави;

– проблеми мезорівня — наявність регіональних умов;

– проблеми мікрорівня — в сім’ї та її найближчому оточенні [1].

Соціально�педагогічна реабілітація дітей, які мають вади психо�

фізичного розвитку,  повною мірою можлива лише за умов розв’я�

зання проблем на всіх цих рівнях.

Соціальні проблеми першого порядку — це проблеми, які торка�

ються суспільства загалом. Цей комплекс проблем вирішується зусил�

лями всього суспільства та державою, спрямованими на створення

рівних можливостей для всіх дітей. Одна з найсуттєвіших проблем

цього порядку є ставлення суспільства та держави до людей із відхи�

леннями в розвитку. Це ставлення виявляється в різних аспектах:

у створенні системи освіти, навчання, у створенні архітектурного

середовища, доступної системи охорони здоров’я тощо [1].

Соціальні проблеми іншого порядку пов’язані з регіональними

умовами, з наявністю чи відсутністю спецшкіл, спеціальних

реабілітаційних центрів, спеціалістів�дефектологів на місцях

проживання сімей, де є дитина�інвалід.

Таким чином, діти�інваліди дуже часто не мають соціальної та

матеріальної підтримки, умов для розвитку своїх інтересів, здібно�

стей, ще й приречені на інтелектуальну потворність. Здебільшого

діти�інваліди виховуються в неповних сім’ях. У складних соціальних

умовах боротьба за виживання, відсутність необхідних знань і вмінь

не дають матері змоги навчити дитину елементарних навичок соці�

альної орієнтації, допомогти адаптуватись у сучасних умовах. [3].

Література

1. Бех І. Гуманізація спеціальної освіти аномальних дітей як соціально�

педагогічна проблема. // Дефектологія. — 1996.

2. Звєрєва І. Д., Іванова І. Б. Концептуальні основи соціального захисту

300

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



301

людей з функціональними обмеженнями // Інвалід і суспільство: пробле�

ми інтеграції. — К., 1995.

3. Коваль А. Т., Звєрєва І. Д., Хлєбік С. Р. Соціальна педагогіка //

Соціальна робота: Навч. посіб. — К.: ІЗМН, 1997.

4. Тюптя Л. Т., Іванова І. Б. Соціальна робота: теорія і практика: Навч.

посіб. — 2�ге вид., перероб. і доп. — К.: Знання, 2008.

МІСЦЕ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТРЕНІНГУ
У ФОРМУВАННІ ВНУТРІШНЬОЇ МОДЕЛІ

ЗДОРОВ’Я У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

О. С. Дроботун

За даними Міністерства охорони здоров’я, в нашій країні склалася

критична ситуація зі станом здоров’я студентів. Спостерігається зро�

стання захворюваності, що негативно позначається на навчальному,

трудовому і творчому потенціалі молоді. Однією з вагомих причин

погіршення стану здоров’я студентської молоді є відсутність у студен�

тів цінностей здорового способу життя та конструктивного ставлення

до власного здоров’я (фізичного, психічного і соціального). 

Ставлення до здоров’я визначається системою індивідуальних

зв’язків особистості з різними явищами навколишньоїдійсності,

що сприяють або, навпаки, загрожують здоров’ю людей; крім того,

ставлення до здоров’я включає певну оцінку індивідом свого фізич�

ного і психічного стану.

Ставлення до здоров’я, по суті, інтегрує всі психологічні катего�

рії, в межах яких аналізується поняття внутрішньої картини здо�

ров’я, або, у нашому розумінні, внутрішньої моделі здоров’я. Це

і знання про здоров’я, усвідомлення і розуміння ролі здоров’я

в процесі життєдіяльності людини (когнітивний компонент), пере�

живання з приводу власного стану здоров’я (емоційний компо�

нент), його впливу на соціальні функції і поведінкові реакції (моти�

ваційно�поведінковий компонент). 

Проведений нами моніторинг ставлення до здоров’я та місця

категорії здоров’я в системі цінностей студентів І–ІІ курсів свідчить

про достатньо розвинений когнітивний компонент ставлення до

здоров’я (із лекційних і семінарських занять, бесід тощо студенти

добре обізнані з основними чинниками, що справляють як негатив�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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ний, так і позитивний вплив на здоров’я людини). Емоційний ком�

понент менш розвинений порівняно з когнітивним (студенти знають

про загрозливі фактори та наслідки їх впливу, але не усвідомлюють,

що це може статися з ними). Що стосується мотиваційно�поведінко�

вого компонента, то він насамперед потребує уваги та розвитку, що

можливо завдяки психологічному супроводу та впровадженню роз�

вивально�корекційної програми. Ціннісну ієрархію студентської

молоді характеризують такі отримані нами дані: здоров’я як ціннісна

категорія виходить на перше місце лише у студентів із особливими

потребами або студентів, які нещодавно перенесли тяжкі захворю�

вання. Більшість же «здорових» студентів розміщують «здоров’я» на

6–10�му місцях ціннісної ієрархії, 40% взагалі не відмічають здоров’я

як цінність.

Відтак центральним завданням суспільства загалом та ВНЗ

зокрема є формування адекватного ставлення до здоров’я.

Із нашої точки зору, ефективною формою роботи зі студентами,

що може забезпечити реалізацію когнітивного, емоційного та

мотиваційно�поведінкового компонентів ставлення до здоров’я,

формування цінностей здорового способу життя та внутрішньої

моделі здоров’я, є психологічні тренінги (освітній, особистісного

зростання, психотерапевтичний).

Психологічний тренінг — це форма спеціально організованого

спілкування, яке передбачає взаємодію учасників шляхом застос�

ування активних методів групової роботи. Під час ході тренінгу

значно ефективніше вирішуються питання розвитку особистості,

успішно формуються комунікативні навички. Тренінг дозволяє уча�

сникам свідомо переглянути сформовані раніше стереотипи і вирі�

шити свої особистісні проблеми. Отже, тренінг — це керований

процес, призначений поповнити арсенал навичок і знань учасників,

актуалізувати їхній досвід і перевірити їхні стосунки, ідеї, поведінку

з метою зміни й оновлення. Він містить широке коло знань, які

можуть повністю змінити або підсилити шкалу оцінок і цінностей.

Нами розроблена й упроваджується модульна тренінгова про�

грама «Здорова молодь — запорука здорової нації». Метою програ�

ми є корекція ціннісних настанов молоді і підлітків, формування

внутрішньої моделі здоров’я, розвиток життєвих домагань і кон�

структивної життєвої стратегії особистості.

302

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



303

МЕТОДИКА ПОРІВНЯЛЬНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
ЕТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

НА ОСНОВІ НОРМАТИВНИХ АКТІВ

С. С. Дембіцький,
асистент

Поділяючи аналіз тексту на кількісний і якісний, необхідно спи�

ратися на останній при аналізі етичних принципів й норм, що

викладені в нормативних актах. Це положення спирається на думку

В. Ядова: «Скоріше, це нерозумно (використовувати кількісний ана�
ліз замість якісного — курс. авт.), якщо ми маємо справу з унікаль�

ними документами, де головна мета вивчення — всебічна змістовна

інтерпретація матеріалу. Не слід звертатися до кількісного аналізу,

якщо перед нами опис досить складних явищ, якщо документаль�

них даних недостатньо для масової обробки або вони неповні

(нерепрезентативні)» [1].

У відповідному дослідженні (а) ми насправді маємо справу з уні�

кальними документами, оскільки їх природу неможливо порівняти

з природою, наприклад, тижневиків, щомісячних журналів, щоден�

них газет тощо; (б) воно пов’язане зі складним і комплексним яви�

щем, яким є етична сфера соціальної роботи; (в) кількості необхід�

них нормативних актів недостатньо для кількісної обробки.

Близьким до якісного аналізу тексту є традиційний, або класич�

ний, аналіз. Під ним звичайно розуміють усе розмаїття розумових

операцій, спрямованих на інтерпретацію відомостей, що містяться

в документі, з певної точки зору, прийнятої дослідником у кожно�

му конкретному випадку. Традиційний, класичний аналіз дає змогу

охоплювати глибинні, приховані аспекти змісту документа: цей

аналіз «прагне» ніби до кінця проникнути в суть документа, вичер�

пати його зміст [2].

Утім, навіть щонайякіснішого аналізу нормативних актів недо�

статньо для проведення аналізу порівняльного. Крім нього я про�

поную використовувати метод структурного подання положень

нормативних актів. Цей метод можна класифікувати як один із

методів формалізації. Суть останньої зводиться до подання будь�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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яких даних у вигляді чисел, схем, графіків, таблиць, символів тощо

[3, с. 79].

Система символів, що необхідна для структурного 
представлення

Метод структурного подання положень нормативних актів
починається зі створення системи символів, на які можна замінити
тексти положень досліджуваних кодексів, стандартів і декларацій.
Як результат перетворення положень на символи можна отримати
агреговану структуру кожного етичного принципу. Надалі ці струк�
тури підлягають порівнянню. Нижче наведені символи, призначені
для структурного перетворення етичних положень, а також охарак�
теризовано їх сутність (див. таблицю).

Література

304

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,

Символ Значення символу

«�»
Символ зв’язки, який поєднує різні смислові частини

певного положення

«с»
Суб’єкт соціальної роботи (держава, спеціалісти з со�

ціальної роботи)

«о» Об’єкт соціальної роботи

«0»
Основа або передумова повинності (від рос. «дол�

женствование»)

«1»

Повинність, суть якої зводиться до етичної необхід�

ності того, що повинно здійснюватися. Це поняття

має ширший зміст за поняття «принцип», і поряд

з останнім включає визнання та вимогу

«2» Безпосередній наслідок повинності

«3»
Додаток до повинності, який виражає певне важливе

положення, яке безпосередньо не випливає з повинності

«�1» Обмеження, яке накладається на повинність

«�2»
Бар’єр, який може зустріти виконання повинності і

який необхідно здолати
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ДО ПИТАННЯ МІКРОГРУП ТА ПСИХОЛОГІЧНОЇ
АТМОСФЕРИ ГРУП

В. В. Азар’єв,
канд. вет. наук
О. Д. Черненко,
канд. біол. наук
Н. А. Ілюк,
канд. біол. наук

Як відомо, в кожній студентській групі виділяються мікрогру�

пи, що формуються навколо лідерів. Кожна мікрогрупа характе�

ризується своєю ієрархією. Аналіз мікрогруп у групі ґрунтований

на такому алгоритмі. Студентам видається список групи, в якому

прізвища розташовані в алфавітному порядку і пронумеровані.

Кожному студенту пропонується на аркуші паперу написати

своє прізвище, а під ним — три номери, що відповідають студен�

там, з якими би він хотів разом пройти практику на виробництві.

Причому пропонується розташовувати їх не за алфавітом, а в мі�

ру зниження симпатії. Бажано, щоб студенти не бачили, кого

вибирають інші. Після цього складається табличка групи, в якій

біля кожного прізвища вказується, скільки виборів отримав

даний студент.

Аналізуючи схему, можна відмітити, що в групі виділилося кіль�

ка лідерів. У мікро групах включено певну кількість осіб, до того

ж тут є кілька рівнів, зумовлених кількістю виборів.

Існує певний прошарок студентів, що об’єднують різні мікро�

групи, тобто контакти їх належать різним мікрогрупам. Але біль�

шість студентів мають контакти більше, ніж в одній мікрогрупі,

а два чи більше контактів належать до однієї мікрогрупи, що може

також бути використано як індекс групової згуртованості.

Також є й аутсайдери, яких ніхто не обрав, але вони виявили

певні симпатії до однієї чи декількох мікрогруп. Як правило, аут�

сайдери ведуть пасивне громадське життя і багато з них не присутні

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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в аудиторії на момент тестування. 
Відносно практичного використання даної схеми. Можна ствер�

джувати, що зацікавлення лідера та прояв активної позитивної
реакції з його (її) боку викличе ланцюгову реакцію з боку більшості
студентів групи. Такий підхід дає змогу підтримувати навчальну
дисципліну на високому рівні, зумовлену позитивною мотивацією —
зацікавленням, підкріпленим позитивними емоціями: заохочен�
ням та нагородою у формі додаткових балів (згідно з Болонською
системою) чи позитивної оцінки.

Докладне вивчення особистості аутсайдера протягом аудитор�

них занять, бажання викладача помітити, на які саме теми вия�

вляє активну реакцію аутсайдер, та спроба підкреслити його

позитивні моменти та риси шляхом заохочення та нагороди, про�

позиції підготувати доповідь на цікаву тему з використанням

сучасної інформації наукових сайтів всесвітньої мережі Internet

чи Національної бібліотеки ім. О. В. Вернадського, безумовно

підвищить зацікавлення з боку студентів до його особистості та

його соціальний статус. Такий підхід може бути використаний як

паліативну терапію, а більш детальну роботу, пов’язану з регуляр�

ним розвитком толерантності студентів, можуть здійснювати

професійні психологи.

Вважаємо, що на майбутнє слід провести порівняльне дослі�

дження результатів кольорового тесту Люшера, який на сьогодні

доступний в комп’ютерній версії та рангу студента у мікрогрупі.

Таким чином, аналіз мікрогруп може бути надзвичайно корис�

ним інструментом як для корекції психологічного клімату групи,

так і для підвищення засвоєння навчальної дисципліни.

ПРОФЕСІЙНЕ «ВИГОРАННЯ» ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ: ФАКТОРИ, ЗМІСТ,
ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПОДОЛАННЯ

М. М. Ільєнко,
д�р біол. наук, професор
Д. О. Пузіков,
ст. викладач

Термін «вигорання» (англ. burn�out) було введено в гуманітарні

науки психіатром Х. Дж. Фрейденбергером [3, с. 300], який у 70�х
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рр. минулого століття вивчав емоційний аспект цього явища. Знач�

ний інтерес до професійних, соціальних та індивідуально�психоло�

гічних аспектів феномену «вигорання» спостерігається й нині. Ряд

відомих учених і фахівців�практиків наголошують на існуванні

синдрому професійного «вигорання» у фахівців соціальної роботи

[2; 3; 4].
Упродовж досить тривалої історії вивчення феномен «вигорання»

отримав кілька різноманітних тлумачень. По�перше, професійне
«вигорання» розглядали як специфічний психоемоційний розлад,
який виникає внаслідок несприятливого впливу професійної діяль�
ності. По�друге, у професійному «вигоранні» убачали системний пси�
хофункціональний розлад, який ще не є хворобою, але свідчить про
можливість її зародження. По�третє, деякі дослідники вказували на
схожість «вигорання» з явищем «дистресу», описаним Г. Сельє.

Ми вважаємо, що професійне «вигорання» — це стан стійкої
дезадаптації фахівця до умов професійної діяльності (у сфері профе�
сій «людина�людина»), який виникає внаслідок його нездатності
витримувати й ефективно протидіяти стресовим ситуаціям, поро�
дженим професійною діяльністю та спілкуванням. Життя неможли�
ве без стресів (у тлумаченні Г. Сельє). Але через дію несприятливих
особистісних, професійних й організаційних факторів фахівець
може поступово втрачати здатність до опору помірним вербально�
інформаційним стресогенним чинникам, що зрештою веде до вини�
кнення стійкого психоемоційного виснаження. В основі «виго�
рання» — поступова втрата здатності центральної нервової системи
до ефективної адаптації й опору вербальним стресовим чинникам,
які проводяться другою сигнальною системою людини у процесі
професійного спілкування та діяльності.

Вирізняють психоемоційні, особистісні, медичні, професійні та
соціальні симптоми «вигорання».

До психоемоційних симптомів належать зниження настрою,
почуття втоми, емоційне виснаження, дратівливість, байдужість,
безсоння тощо.

Особистісні симптоми заторкують насамперед мотивацію та
вольові якості особистості, які, вочевидь, залежать від типу нервової
системи. Відбувається втрата інтересу до професійної діяльності, руй�
нуються її мотиви, відчуття самоактуалізації, виникають фрустрація,
почуття провини, з’являються внутрішньособистісні конфлікти.

Медичні симптоми — виникнення функціональних розладів
організму.
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Соціальні та професійні симптоми: зниження продуктивності,

дисциплінованості, зловживання біологічно активними речовина�

ми, конфлікти з клієнтами та колегами, сімейні проблеми.

Більшість дослідників вважає, що синдром формується досить

тривалий час, але завершується гостро [4, с. 160]. Його виникнення —

це наслідок конвергенції низки факторів. Головні фактори: особи�

стісний (група ризику — люди з меланхолійним темпераментом;

інтроверти; фахівці, що недостатньо мотивовані до професійної

діяльності, та ін.); рольовий (недостатній рівень розуміння або

володіння певною професійною роллю; надмірні очікування та від�

повідальність; рольові конфлікти); організаційний фактор (недолі�

ки управління (організації, мотивації, комунікації, координації та

контролю) професійною діяльністю; завищені стандарти та відпо�

відальність; конфлікти в організації; використання непідготовлених

та ненавчених працівників) [3, с. 301 — 302]. Величезне значення

мають професійна підготовка працівника, володіння методиками

самозахисту від «вигорання».

Найкращий засіб боротьби з професійним «вигоранням» — пре�

вентивний, а саме — ретельний професійний відбір і якісна про�

фесійна підготовка. Фахівці соціальної сфери повинні володіти

методиками автогенного тренування, релаксації, уникнення та по�

долання дистресу, інтрапсихічної адаптації.

Водночас не можна нехтувати такими дієвими засобами запобі�

гання та боротьби з професійним «вигоранням», як наставництво

та супервізія, груповий тренінг, професійне консультування.

Необхідно підвищувати організаційну та психологічну культуру

соціальних служб, їхній кадровий, методичний та матеріально�тех�

нічний потенціал, фінансове і правове забезпечення їхньої діяльності.

слід шукати оптимальні методи та форми підготовки фахівців,

методики управління їхньою професійною діяльністю (передусім —

мотивування до неї).
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ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО
ВІКУ ІЗ ФУНКЦІОНАЛЬНИМИ ОБМЕЖЕННЯМИ

Н. Ф. Шевчук,
викладач, Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна»,
кафедра соціальної роботи

Наразі процес соціалізації є предметом дослідження фахівців
багатьох галузей наукового знання. Психологи, філософи, соціологи,
педагоги, соціальні психологи розкривають різні аспекти цього про�
цесу, досліджують механізми, етапи та стадії, фактори соціалізації.

Однак проблеми соціалізації людей похилого віку із функціо�
нальними обмеженнями у вітчизняній літературі ще не стали пред�
метом спеціального дослідження. Утім, проблема соціалізації,
людей, підлітків і дорослих з порушеннями психічного та фізично�
го розвитку дуже актуальна як в теоретичному, так і в практичному
сенсі.

Люди похилого віку з функціональними обмеженнями є в усіх
країнах та в усіх ланках суспільства. В різних країнах як причини,
так і наслідки функціональної обмеженості неоднакові. Це зумо�
влено різними соціально�економічними умовами і залежить від тих
кроків, які здійснює держава для підвищення благополуччя своїх
громадян.

Сьогоднішня політика нашої країни стосовно до людей похило�
го віку з функціональними обмеженнями — результат її розвитку
впродовж останніх 200 років. Значною мірою вона відображає
загальні умови життя, а також соціальну й економічну політику в
різні періоди часу. Однак стосовно людей похилого віку з функціо�
нальними обмеженнями склалося багато специфічних факторів,
які впливають на умови їхнього життя. Неосвіченість, зневага ото�
чуючих, зневіра і жах — ці соціальні фактори ізолювали людей
похилого віку з функціональними обмеженнями та затримали їхній
розвиток, про що свідчить історія.

Упродовж багатьох років політика у ставленні до людей похило�
го віку з функціональними обмеженнями розвивалася від елемен�
тарного догляду у спеціальних закладах до навчання людей похило�
го віку з функціональними обмеженнями та до реабілітації людей,
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які стали інвалідами в дорослому віці.

Рівень цивілізованості суспільства багато в чому визначається ста�

вленням цього суспільства до маргінальної групи населення, зокрема

до людей похилого віку з функціональними обмеженнями, їхніх

сімей тощо. В умовах економічної нестабільності, кризового стану

практично всіх складових гуманітарної сфери, початкового етапу

правової стабілізації люди похилого віку з функціональними обме�

женнями виявилися найбільш незахищеною категорією населення.

Людей похилого віку з функціональними обмеженнями в нашо�

му суспільстві сприймають по�різному: одні до них абсолютно бай�

дужі, інші жалісливі, треті, їх менше, активно допомагають їм.

Крім того, усталене стереотипне уявлення про інтелектуальну і

психічну неповноцінність людини з серйозними фізичними вадами

прирікає людей похилого віку з функціональними обмеженнями на

повну ізоляцію: їх не побачиш на підприємствах, у культурних

закладах, інформації про них дуже мало на сторінках періодики.

Значною мірою це зумовлено нашим минулим. Соціальна й інфор�

маційна політика тоталітарної держави ігнорувала проблеми людей

похилого віку з функціональними обмеженнями, не сприяла пов�

ному їх охопленню системою освіти, це також торкалося і дорослих

із руховою недостатністю, створенню пристосованої до їхніх

можливостей архітектурного середовища.

Соціальна реабілітація людей з функціональними обмеженнями —

це складний процес, що потребує переорієнтації і насамперед

у напрямі розробки методології і методики соціально�педагогічної

та психологічної моделі соціальної роботи. Специфіка такого під�

ходу викликає необхідність у суттєвих змінах щодо ставлення до

таких людей і особливо до людей похилого віку з функціональними

обмеженнями, які потребують не тільки матеріальної, фінансової,

гуманітарної підтримки і заходів реабілітації (медичної, професій�

ної, соціально�побутової), а й належних умов для актуалізації своїх

здібностей, розвитку особистих якостей і потреб у соціальному,

моральному та духовному самовдосконаленні.

Цілісний, системний підхід дає змогу сформулювати багаторів�

неву структуру проблем соціальної реабілітації та допомоги. Згідно

з цим слід вирішувати:

– проблеми  підтримки фізичного здоров’я, формування особи�

стості, забезпечення емоційної підтримки, навчання, задоволення

соціальних потреб;
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– проблеми сім’ї: забезпечення фінансової підтримки, житлові

умови, навички догляду та навчання дитини, вирішення емоційних

проблем, подолання соціальної ізоляції;
– проблеми організації соціальної роботи — створення та впро�

вадження відповідної системи захисту прав та обов’язків людей
похилого віку з функціональними обмеженнями та їхніх сімей;

– проблема суспільства — зміна ставлення до людей похилого
віку з функціональними обмеженнями та сімей із дітьми�інвалідами;

– проблеми фізичного середовища: зменшення впливів, що заш�
коджують здоров’ю та життєдіяльності людини, створення дружнього
для людей похилого віку з функціональними обмеженнями простору.

Процес соціалізації — це процес взаємодії особистості та сус�
пільства. Людина є і об’єктом (тому що зазнає на собі вплив з боку
суспільства, різних соціальних інститутів тощо), і суб’єктом (тому
що вона ставить перед собою певну мету та обирає засоби для її
досягнення) процесу соціалізації.

Але людина може стати і жертвою цього процесу. Приклади
жертв несприятливих умов соціалізації численні. Це пов’язано з
тим, що процес соціалізації здійснюється під дією різних факторів,
вплив яких на людину не є однозначним.

ПРОЯВИ ТРИВОЖНОСТІ У ПРОЦЕСІ АДАПТАЦІЇ
ДО ІНТЕГРОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

М. І. Стасюк 
Рівненський інститут ВНЗ «Україна»
м. Рівне, вул. Котляревського, 1в; тел. (096) 225�20�17

В умовах гуманізації освітнього середовища актуальною є про�

блема повноцінного розвитку особистості. Головний соціопсихо�

логчний зміст психологічного зростання полягає в пошуку себе та

свого життєвого шляху, самоактуалізації та розвитку всіх основних

особистісних атрибутів. При повноцінному формуванні особисто�

сті, на думку К.Роджерса, зміни не обходять стороною внутрішньо�

го і зовнішнього світу, а також критеріїв особистісного зростання —

інтерперсональних та інтраперсональних.

Однак в умовах зміни соціальної ролі — вступу до ВНЗ, — у сту�

дентів�першокурсників з’являється тривожність, яка виникає

в ситуації невизначеності, коли характер або час виникнення загро�

зи не піддається передбаченню. Тривога змінює характер поведінки,

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
духовності, ціннісних орієнтацій



призводить до посилення поведінкової активності, спонукає до цілес�

прямованих зусиль і тому виконує адаптивну функцію. Сучасні уяв�

лення про адаптацію ґрунтуються на працях І. Павлова, І. Сєченова,

П. Анохіна, Г. Сельє та ін., на думку яких адаптація — не тільки про�

цес, але й властивість кожної саморегулюючої системи, яка полягає

в здатності пристосовуватися до змінних умов середовища. 

Проте у випадку, якщо інтенсивність і тривалість тривоги неаде�

кватні ситуації, це перешкоджає формуванню адаптивної поведінки

і веде до порушень поведінкової інтеграції. Тривожність починаєть�

ся з депривації очікуваних результатів, фрустрації в поточний

момент чи загрози в майбутньому. З інщої сторони наявність депри�

вації чи фрустрації може бути причиною емоцій, наприклад, страху.

Страх впливає на перебіг психічних процесів: спостерігається

різке погіршення або загострення чутливості, погана усвідомле�

ність сприйняття, неуважність, труднощі зосередження, тремтіння

голосу та ін. Чинниками, що зменшують дію стресорів, їх негатив�

ний вплив на організм, є передбачуваність подій, можливість зазда�

легідь підготуватися до них, а також їх контролювати. Ще однією

з причин страху може бути конфлікт цінностей. Кожен із студентів�

першокурсників боїться за свої цінності, життя, здоров’я, безпеку,

а також втратити приязне ставлення до себе, людську гідність.  

Згідно з дослідженнями, студенти�екстернали більшість подій

не пов’язують з особистою поведінкою, а уявляють їх як результат

випадковості, зовнішніх сил, непідвладних людині. Студенти�ін�

тернали ж, навпаки, вважають, що більшість подій перебуває під

особистим контролем, тому їм необхідно більше зусиль для того,

щоб впливати на ситуацію, контролювати її. Для інтерналів харак�

терна досконаліша когнітивна система, тенденція розробляти кон�

кретні плани дій в різних ситуаціях, що дає змогу успішно справля�

тися зі стресовими ситуаціями. 

Дослідження показали, що від самооцінки студентів�першокурс�

ників залежить рівень тривожності. Студенти з низькою самооцін�

кою виявляють вищий рівень страху або тривожності у загрозливій

ситуації. Щоб впоратися з ситуацією, вони діють менш енергійно,

схильні підкорятися ситуації, намагаються уникати труднощів,

оскільки переконані, що не можуть з ними справитися. 

Отже, виявлення індивідуально�психологічних рис особистості

студента�першокурсника, особливостей міжособистісних взаємин

та визначення ролі саногенного мислення, за допомогою якого
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індивід навчиться керувати своїми емоціями, думками, діями,

сприятимуть адаптації студентів�першокурсників в умовах ВНЗ та

задоволенню їх метапотреб.

СОЦІАЛЬНО0ПСИХОЛОГІЧНІ УМОВИ 
ПІДГОТОВКИ ВОЛОНТЕРІВ ПРИ ВИЩИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

В. В. Назаревич, 
Рівненський інститут ВНЗ «Україна»
Рівне, вул. Котляревського, 1в; 
тел. (0362)023�17�90; (0677) 317�26�65; е�mail^ nazarevich@bk.ru

Гуманістичний підхід до освіти та виховання людини визнача�

ється повагою до особистості, її гідності, створенням умов для

самовизначення, самореалізації і саморозвитку, пошуку сенсу

життя. Саме це є вимогою до освіти та виховання в демократич�

ному суспільстві.

В умовах перетворень, що відбуваються в Україні, освітні

заклади повинні бути спрямовані на суспільне включення осіб з

психофізіологічними особливостями в активне громадське життя.

Найбільш природно здійснювати ці перетворення в процесі

волонтерського супроводу осіб з особливими потребами у вищих

навчальних закладах. Особливо важливо здійснювати волонтерсь�

кий супровід цієї категорії, починаючи з ранніх етапів онтогенезу

особистості. Студентська молодь формує новий світогляд для

подолання соціально�психологічних бар’єрів у роботі із дітьми,

які мають особливі потреби. 

Спостереження багатьох років підтвердили ефективність

волонтерської допомоги особам, які мають психофізіологічні осо�

бливості. Експериментальна підготовка волонтерів за спеціалізо�

ваними тематичними програмами провадиться в Рівненському

інституті ВМУРоЛ «Україна» впродовж 2005–2007 рр. за такими

програмами: 

– підготовка волонтерів для роботи з дітьми раннього віку

з психофізіологічними особливостями; 

– підготовка волонтерів для роботи з особами, які мають пору�

шеннями інтелектуального розвитку;

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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– соціально�психологічна підготовка волонтерів для роботи з

клієнтами з порушеннями слуху; 

– соціально�психологічний супровід соціально незахищених

клієнтів. 

Реалізація волонтерського руху в навчальних закладах здійсню�

ється за принципами професійності, етичності, моральності, відпо�

відальності, доброзичливості та безоцінного ставлення. 

Усі ці принципи реалізуються в алгоритмі соціально�психологіч�

ної підготовки волонтерів, в якому розкритий зміст таких основних

етапів:

– ознайомлюючий, метою якого є інформування потенційних

волонтерів про категорії клієнтів, їх проблеми, умови, за яких буде

здійснюватись робота з урахуванням психофізіологічних особливо�

стей цільової групи, ознайомлення із принципами волонтерської

роботи та нормативно�правовою базою;

– формуючий, метою якого є формування професійних навичок

роботи, з комунікативної компетентності, психологічної підготов�

ки до емоційно складних ситуацій роботи волонтера, моделювання

кризових ситуацій та засвоєння прийомів їх подолання.

– адаптаційний, що має на меті пристосувати волонтера до

виникаючих непорозумінь і труднощів, під час соціально�психоло�

гічної допомоги категорії клієнтів із психофізіологічними особли�

востями. 

Робота волонтерів здійснюється під системним контролем пред�

ставників вищого навчального закладу та періодичними сесіями

супервізора.

Алгоритм соціально — психологічної підготовки волонтера

1. Ознайомлення із особливостями соціальної ситуації,

в якій перебуває клієнт

2. Під час спеціалізованого навчання здобуття соціальний досвіду

3. Розвиток соціальної компетентності, професійно значущих яко�

стей

4. Соціально адаптований волонтер до соціально�психологічної

допомоги та супроводу клієнта

314

Секція ІІІ Соціально�психологічний 
Формування особистості,



315

Досвід тренінгової підготовки волонтерів розкриває зміст про�

цесу соціально�психологічної підготовки, спрямованого на аналіз

соціальних ситуацій і самоаналіз почуттів та емоційних станів, на

розвиток професійних навичок студентів під час підготовки до

роботи з людьми з особливими потребами. 

ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВНЗ

ДО РОБОТИ В ІНТЕГРОВАНОМУ
СТУДЕНТСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Т. П. Посмітюха

Розвиток демократизації та гуманізації в системі освіти потребує

постійного вдосконалення процесу становлення спеціаліста. Про�

блема підготовки майбутніх викладачів ВНЗ до роботи в інтегрова�

ному студентському середовищі набула особливого значення

в зв’язку з потужним соціальним замовленням, оскільки починає

формуватися нова освітньо�культурна норма щодо інтегрування

в суспільство людей з обмеженими функціональними можливостя�

ми. На цьому наголошується в Конституції України, законах Укра�

їни «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів України».

Останнім часом в Україні активізувалася робота, спрямована

на інтеграцію молоді з обмеженими функціональними можливо�

стями. Процес інтеграції можливий лише за умови забезпечення

можливостей отримання освіти і фахової підготовки саме в інте�

грованому навчальному середовищі, що передбачає спільне нав�

чання студентів, які мають функціональні обмеження, з іншими

студентами. 

Проблема вивчення  специфіки надання освітніх послуг дітям

і молоді  з обмеженими функціональними можливостями відобра�

жена у дослідженнях таких сучасних науковців, як В. Засенко,

І. Іванов, К. Кольченко, П. Таланчук, М. Томчук, М. Чайковський,

А. Шевцов та ін.

Особливістю навчання студентів з обмеженими функціональни�

ми можливостями в інтегрованому колективі є те, що, сприймаючи

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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їх як рівних, до них висувають такі ж самі вимоги з боку ВНЗ, як і до

інших студентів. В інтегрованій групі не можна уповільнювати темп

лекції, зменшувати кількість пар та їх тривалість, спрощувати чи

скорочувати обсяг навчального матеріалу тощо, оскільки це знижує

якість фахової підготовки. Отже, компенсувати функціональні

обмеження, що впливають на якість навчання, і надавати необхід�

ну підтримку можливо лише шляхом організації супроводу їхнього

навчання. 

Вирішальна роль в університеті інтегрованого типу відводиться

особистості викладача. Успіхи студентів з обмеженими функціо�

нальними можливостями залежать від розуміння їхніх потреб,

надання їм кваліфікованої допомоги, педагогічної компетентності,

доброзичливості, людяності та чуйності викладачів. Дуже часто

ставлення студента до того чи іншого предмета визначається його

ставленням до викладача.

Відтак постає необхідність у вивченні процесу підготовки та

психологічної готовності майбутнього викладача ВНЗ до роботи

в інтегрованому студентському середовищі, оскільки психологічна

готовність до професійної діяльності включає в себе складну бага�

торівневу систему психологічних особливостей суб’єкта, що висту�

пають як суб’єктивні умови його успішної роботи.

Аналізуючи структуру психологічної готовності викладача,

доходимо висновку, що вона являє собою складне, багатоаспектне

особистісне утворення і базується на пов’язаних між собою взаємо�

зумовлених компонентах: мотиваційному — сукупності мотивів,

адекватних цілям і завданням професійної діяльності; когнітивно�

му — сукупності знань, необхідних для професійної діяльності;

операційний — сукупності практичних вмінь і навичок практично�

го вирішення професійних завдань; особистісному — сукупності

важливих для викладача особистісних якостей.  

Зауважимо, що психологічна готовність викладача ВНЗ до робо�

ти в інтегрованому студентському середовищі включає в себе цілу

низку важливих рис — таких, як інтереси, активність, схильності,

мотивація, самоусвідомлення і самооцінка, а також професійно

значущі риси і якості, а саме емоційну стабільність, високий само�

контроль, толерантність, сумлінність, самодостатність, наполегли�

вість, старанність, цілеспрямованість та ін.
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СТАНОВЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ
У ПІРАМІДАЛЬНИХ СИСТЕМАХ

Г. С. Капніст 

Як в минулому, так і сьогодні надсистеми (міжнародні організа�

ції, держави, банки, підприємства тощо) та вкладені в них більш

прості системи (відділи, робочі місця, класи у школі тощо) буду�

ються переважно на пірамідальному принципі. 

Сутність пірамідального принципу полягає у накладанні двох

пірамід (трикутників): перший — піраміда влади (основа піраміди

внизу), друга, перевернута, піраміда — піраміда знання (вершина

внизу). Таким чином, через розподіл повних знань між «верхами»,

фрагментарних знань між «менеджерами» (усіх рівнів та організа�

цій) і практично повного ігнорування надання знань (об’єктивних

процесів і механізмів) «низам» — функціонує система, яка абсо�

лютно неприродна для еволюційного розвитку людської спільноти. 

Змінюються народи, королі та уряди, менеджери, функціонери,

а рабовласницька пірамідальна система є сталою на всіх рівнях сус�

пільного життя і, на перший погляд, видається непохитною. При

аналізі стає зрозумілим, що перехід до відкритого інформаційного

суспільства дає можливість «низам» піраміди отримувати значно

більші знання. Але пірамідальна система, захищаючи себе, розро�

била системи реагування. Доволі легко їй вдається реагувати на

наслідки таких «криз», але в боротьбі проти самої причини методи

та інструменти знайти значно важче. 

Обстоюючи позиції природного еволюційного розвитку люд�

ства через особистісний еволюційний розвиток особистості (сам�

опізнання + внутрішня свобода + мудрість), потрібно розробити нову

відповідну до сказаного концептуальну модель «розвитку» як людини,

так і суспільства. Йдеться про перехід до спіралевидної моделі (необ�

межену верхівкою пірамід), розвиваючи свої вроджені та набуті потен�

ціали. Такий шлях йде через людську природу, її Божественне творен�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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ня (Адже людина володіє (має і використовує владу) для суспільного

блага, а не для володіння (маніпулювання) кимось, іншою людиною). 

Аналіз чинної ситуації показує, що людство певною мірою вже

готове до переходу у нову (для суспільств) модель розвитку. Яскравим

прикладом цьому є дух єднання на ідеях справедливості українсь�

кого народу (еліта, як завжди, була маріонеткою) під час «Помаран�

чевої революції». Церкви та влади з їхніми різноманітними методами

маніпуляції свідомістю людини (зокрема інститути різних релігій,

комунізм, демократія та ін.) самовичерпались у своїй невгамовній

спразі наживи людських енергій і душ. Світові кризи — це не тільки сві�

домо скеровані процеси, це водночас криза антисистеми. І зовсім не

дивно, що ці кризи вирішуються за рахунок жертв зі сторони «низів».
«Єдине, що потрібно для повстання зла, це те, щоб хороші люди

нічого не робили» (Едмунд Бйорк). Під хорошими людьми слід
розуміти лідерів — особистостей�новаторів як першовідкривачів
нових напрямків (відповідальних менеджерів), а також всіх особи�
стостей, яким не байдуже наше сьогодення та майбутнє.  

Сьогодні створено багато організацій, і здебільшого на гро�
мадських засадах, які різними путями йдуть цим шляхом до загаль�
ної надмети. Вони й можуть стати розробниками нової моделі сус�
пільства. Інституції, які вже працюють на вирішення таких завдань
(нова суспільно�економічна модель розвитку України) є. Напри�
клад, Всеукраїнська громадська організація «Ліга культури» (див. її
проект «Всеукраїнська суспільна інтелектуальна мережа «Всі Ми»
(www.vsim.org), яка проводить моніторинг оригінальних ідей щодо
прогресу українського суспільства й інтегрує всі напрацювання
(культурологічні, філософські, політичні, економічні та інші) для
«переосмислення і свідомого моделювання соціально�економіч�
ного устрою України на традиційно�новаторській основі».

СОЦІАЛЬНО0КУЛЬТУРНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ВОЛОНТЕРІВ ІЗ ДІТЬМИ0ІНВАЛІДАМИ

Т. В. Гусарук,
викладач,
Рівненський Інститут ВМУРоЛ «Україна»,
кафедра соціальної роботи

Проблематика соціально�культурної діяльності волонтерів з дітьми�
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інвалідами є особливо актуальною для соціальної роботи на сучасному
етапі. Її вирішення сприяє поліпшення дозвіллєвої роботи, правиль�
ному розподілу вільного часу, створенню гуртків, служб, розвиток твор�
чих здібностей дитини�інваліда, самореалізації та соціалізації.

Соціально�культурна діяльність вирізняється глибокою особи�
стою спрямованістю, оскільки несе в собі індивідуальні риси, які
підкреслюють біологічну, соціально�психологічну структуру люди�
ни. Інвалідом є будь�яка особа, яка не може самостійно забезпечи�
ти повністю чи частково потреби через ваду.

Зміст соціально�культурної діяльності становлять сукупність її

видів, в процесі якої:

– розширюються, поновлюються й реалізуються знання про при�

роду, суспільство, мислення, техніку та способи діяльності, які сприя�

ють  утвердженню громадянської, моральної та естетичної позицій;

– формуються інтелектуальні та практичні навички і вміння

у сфері  соціальної, науково�технічної та художньої творчості, роз�

виваються творчі потенції особистості, створюються умови для

нерегламентованого спілкування.

Розглядаючи основні риси соціально�культурної діяльності,

такі дослідники, як А. Жарков, Т. Кисельова ,Ю. Красильников,

Ю. Стрельцов, Б. Тітов, С. Олійник, К. Котелянська, К. Ніколяєва та

інші особливо відзначають її гуманістичний, культурологічний і розви�

вальний характер, оскільки базується вона в своїй основі на культурних

цілях.  

Соціально�культурна активність особистості — це інтегративна

якість, яка відображає її життєву позицію і знаходить вираження

у морально�мотивованому бажанні виявляти ініціативу та брати участь

у діяльності, пов’язаної з освоєнням, зберіганням та розвитком цінно�

стей  культури.

Розглядаючи основні риси соціально�культурної діяльності, осо�

бливо виділимо її гуманістичний, культурологічний, розвивальні

характер, оскільки в своїй основі вона має культурні цілі. Названі риси

соціально�культурної діяльності можуть бути доповнені, інакше клас�

ифіковані, але саме вони визначають її функціональне призначення.

Волонтерська робота є важливою сферою активізації її соціаль�

ної життєтворчості, тому що володіє вагомим культурно�виховним

потенціалом.

Завдяки волонтерській діяльності з дітьми�інвалідами прова�

дяться різноманітні ігри, конкурси, екскурсії. Культурно�дозвіллє�

ва діяльність відкриває педагогіці широкий простір для реалізації її

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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соціальних функцій, а педагогіка надає заняттям у сфері дозвілля

розвивальну спрямованість. За допомогою спільних дій створю�

ються передумови для кращого розуміння механізмів формування

особистості ув сфері вільного часу і більш ефективного викори�

стання в цих цілях різноманітних засобів і методів організації культур�

ного дозвілля.
Суспільно�політичні та соціально�культурні процеси — це об’єктив�

ний процес формування  кількісних і якісних змін у всіх сферах соціаль�
ного життя та організація на їх основі різносторонньої соціальної робо�
ти з різними соціально�демографічними категоріями населення. 

Соціально�культурні процеси в Україні формують гуманітарну
та соціально�культурну політику. Змістом соціально�культурної
діяльності є залучення особистості до активної життєтворчості
у соціумі, формування її активної  громадянської позиції, перетво�
рення у суб’єкта соціально�культурного розвитку країни.

Реформування соціально�культурної політики йде з ураховуванням
впливів глобалізації на суспільство, культуру і мистецтво. З одного боку,
глобалізація руйнує різні обмеження в діалозі культур, розсуває межі
культурного простору, вимагає відкритості як ззовні, так і всередині; з
іншого боку, вона сприяє поширенню стереотипізованої популярної
культури. Зокрема, спостерігаюється  активізація творчої енергії наро�
ду, формування нового мислення різних прошарків населення, нових
світоглядних орієнтирів, національного менталітету.  

Соціально�культурна діяльність має свої, притаманні лиш їй

характерні риси. Здійснюється вона здебільшого у вільний (дозвіллє�

вий) час, відрізняється свободою вибору, добровільністю, активністю,

ініціативністю різних соціально�демографічних груп населення. 

Соціально�культурна діяльність зумовлена національно�етнічними,

регіональними особливостями та традиціями. Вона характеризується

різноманітністю видів на базі загальнокультурних, художніх, пізнаваль�

них, політичних, соціальних, побутових, сімейних, професійних та

інших інтересів дорослих, молоді, дітей. 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ВОЛОНТЕРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ФАКТОР СТАНОВЛЕННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО 
СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА

Н. О. Вершиніна,
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викладач, 
Рівненський інститут ВМУРоЛ «Україна», кафедра соціальної роботи

Завдяки введенню чіткого законодавчого регулювання волон�

терська діяльність студентів вищих навчальних закладів України

з кожним роком набуває дедалі більшої потужності і потребує науко�

вометодичного супроводу. Вирішення тих чи інших наукових про�

блем в будь�якій галузі  наукового пізнання значною мірою залежить

від визначення теоретичних понять, що розкривають проблему, яка

вивчається. Це такі поняття, як «волонтер», «волонтерська діяль�

ність», «волонтерство», «волонтерський рух».

Так, нині законодавчо достеменно вже визначений термін «волон�

терський рух», задекларовано, що підтримка і сприяння його розвитку

є одним з основних напрямів державної політики у сфері соціальної

роботи з дітьми та молоддю [1]; організовано проведення в Україні

у 2001 р. Міжнародного року волонтерів, у межах якого розроблені

заходи щодо сприяння розвитку в Україні волонтерського руху [5];

основними напрямами виконання загальнодержавної програми під�

тримки молоді на 2004–2008 рр. передбачено сприяння розвитку во�

лонтерського молодіжного громадського руху [2]; визначений термін

«волонтерська діяльність» у сфері надання соціальних послуг, напрями

й шляхи її організації [3]; утворена Кабінетом Міністрів України Коор�

динаційна рада з питань розвитку та підтримки волонтерського руху [4].

Як свідчить соціальна педагогіка, студенти�волонтери найбільш

вмотивовані для добровільної соціальної роботи. Насамперед їх

цікавлять професійні проблеми [2]. Водночас проблема мотивації

студентів до волонтерської діяльності у педагогічній і психологіч�

ній науках  як фактора їхнього майбутнього професійного станов�

лення потребує ще додаткового вивчення.

Таким чином, виникає необхідність у поглибленому науковому

вивченні мотивації студентів до волонтерської діяльності.

Ми погоджуємось із висновками досліджень авторського колек�

тиву вчених — А. Й. Капської, О. Г. Карпенко, Н. М. Комарової, що

в студентів�волонтерів дещо специфічні мотиви добровільної

соціальної роботи: насамперед їх цікавлять професійні проблеми

[3]. Останні можуть бути як формальними — одержання заліку, прохо�

дження практики, так і реальними — набуття фахових знань з майбут�

ньої спеціальності, напрацювання навичок спілкування з клієнтами.

Певною мірою студенти�волонтери займаються проблемою міжосо�

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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бистісної комунікації.

Проте для них більш важливим є спілкування з професіоналами

з обраної спеціальності, знайомство з новими методиками і техноло�

гіями, все, що може їм допомогти надалі стати висококваліфіковани�

ми фахівцями і працевлаштуватись за нових соціальних умов. Студен�

тів�волонтерів цікавлять насамперед ті види соціальної роботи, які

безпосередньо пов’язані з майбутньою професією. Вони віддають

перевагу індивідуальній роботі або роботі у невеликих групах. 
Саме в оцінці професійної компетентності самими студентами,

що підтверджують наші спостереження й аналіз, закладена одна
з причин конфлікту та непорозуміння. Починаючи з ІV курсу, сту�
денти ідентифікують себе вже з роллю спеціаліста. 

Тому у своєму дослідженні ми прагнули проаналізувати роль
школи волонтерів у становленні особистості майбутнього соціаль�
ного працівника. В нашому дослідженні  встановлено, що 72,1%
респондентів ніколи не брали участі у волонтерській діяльності;
18,9% зазначили, що їм важко відповісти на це запитання і лише 9%
опитаних вже були волонтерами.

Опитування дало змогу встановити, що в першу чергу студентів
приваблює у волонтерстві приналежність до всесвітньої мережі
руху, гуманістична спрямованість діяльності організації, популяр�
ність в Україні та спрямованість організації на профілактику нега�
тивних проявів серед молоді.

Навчання студентів у школі волонтерів слід розглядати в кон�
тексті загального процесу, який розгортається на трьох взаємо�
пов’язаних рівнях, а саме:

– перший — усвідомлення молоддю особистих проблем, бажан�
ня і здатність приймати рішення стосовно свого життя й особиста
відповідальність за ці рішення таі дії.

– другий — участь молоді у вирішенні проблем інших, можли�
вість і готовність надати таку допомогу;

– третій — можливість молоді брати участь у прийнятті рішень
на державному рівні, рішень, що стосуються всіх громадян Украї�
ни, які можуть вплинути на певні процеси всієї країни.

Ідеальний варіант, коли волонтери�студенти починають прац�

ювати разом із фахівцями, а потім поступово переходять до само�

стійної роботи. Вони мають усвідомити, що соціальна система заці�

кавлена в ньому лише за умови набуття ним професіоналізму. 
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ

Г. Алейнікова 
студентка

В Україні соціальна реклама діє на підставі таких законодавчих

документів як Конституція України (ст. 15 (заборона цензури), 34

(право на свободу думки, вільне висловлювання; збирання, вико�

ристання і поширення інформації письмово, усно або в інший спо�

сіб), закони України «Про інформацію», «Про рекламу».

Соціальна реклама — це інформація різного виду, яка поширена

в різній формі, спрямована на досягнення суспільно корисних

цілей, зокрема  на популяризацію суспільних цінностей, і розпов�

сюдження якої не має на меті отримання прибутку.

Соціальна реклама — це некомерційна інформація державних

органів і громадських організацій з питань здорового способу

життя, охорони природи, збереження та раціонального викори�

стання енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального

захисту та безпеки населення.

Основною метою соціальної реклами є зміна ставлення суспіль�

ства до певної проблеми, а в довготривалій перспективі — формуван�

ня нових моделей поведінки (залучення громадян до соціального

життя, гуманізація суспільства) та моральних цінностей, надання

зрозумілої та доступної інформації для широкого загалу населення.

Корисним інструментом соціальної реклами є апелювання до

розвиток молоді з інвалідністю. Секція ІІІ
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емоційної та моральної складових особистості — гуманних почуттів

і мотивів: любові, співпереживання, справедливості.

Якісна соціальна реклама повинна обов’язково ґрунтуватися на

попередніх дослідженнях теперішньої ситуації, оцінці наявних

ресурсів, доборі цільової аудиторії.

Недоліки законодавства

1. Закон України «Про рекламу» не регламентує контроль якості

соціальної реклами.

2. Закон України «Про рекламу» дуже звужує поняття соціальної

реклами порівняно з міжнародною практикою.

3. Закон України «Про рекламу» обмежує склад ініціаторів со�

ціальної реклами, «прив’язує» поняття соціальної реклами виключ�

но до державних структур, відкидаючи суспільні організації грома�

дян на кшталт профспілок, партій, спілок, союзів тощо, які також

мають право створювати суспільно корисну рекламу та пропагува�

ти суспільно корисний здоровий спосіб життя. 

Ефективна соціальної реклами — це така реклама, яка:

– є позитивною;

– має форму діалогу;

– має людський образ ( в об’єктиві — не предмет, а людина);

– спирається на соціально�позитивні норми та дії, на усталені

цінності;

– не провокує суперечностей поміж різними групами;

– сприяє формуванню позитивного ставлення до національних

традиій, культурного та природного наслліддю;

– не формує споживацького способу життя;

– окреслює умови та засоби для безпосередньої участі громадян

у позитивних соціальних процесах.

При створенні соціальної реклами слід враховувати те, що її ре�

зультати залежать: 

1. Від цільової аудиторії (підлітки та молодь, підлітки та молодь

групи ризику, підлітки та молодь хворі на ВІЛ/СНІД).

2. Від форми подання рекламної інформації (рекламні телевізій�

ні ролики, рекламні повідомлення в Інтернеті, реклама в популяр�

них газетах і журналах, благодійні акції).

3. Від виду соціальної реклами (іміджева соціальна реклама, сти�

мулююча соціальна реклама, соціальна реклама стабільності).

4. Від основної вимоги до соціальної реклами (тобто, що вона
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має нести позитивну інформацію, головним героєм сюжету має

бути людина, в своїй основі повинна містити загальнолюдські цін�

ності, традиції та соціальні норми, не повинна провокувати розбра�

ту між різними групами населення, а в певних випадках закликати

до відмови від якихось певних дій, обстоюючи інтереси споживача,

формуючи певну соціальну поведінку, установки).

Пропозиції щодо поліпшення соціальної реклами:
1. Для гарантії ефективності результату соціальної реклами

зобов’язати її розробників тестувати її в незалежних організаціях,
компаніях.

2. Для розширення кола дії соціальної реклами як суспільної
демократичної інституції: 

– доповнити в законі про рекламу поняттями «некомерційна
реклама», «суспільна реклама»;

– розширити перелік ініціаторів та здійснювачів реклами —
йдеться про суспільні організації громадян, профспілки, партії,
спілки, цехові союзи, релігійні організації і т.ін.

3. Розробити закон про соціальну рекламу або внести відповід�
ний розділ в законі про рекламу. 

Ефективність соціальної реклами можна визначити через наяв�
ність  позитивних змін у суспільстві через значний відтинок часу.
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Актуальність дослідження зумовлена вирішенням важливих зав�
дань сучасної вищої школи — таких, як сприяння розвитку та само�
реалізації кожної особистості як громадянина України, формуван�
ня покоління, здатного навчатися впродовж життя та розвивати
цінності громадянського суспільства. 

У контексті названої тези особливої ваги набуває створення в

навчальних закладах умов для активної життєтворчості студентів із

вадами здоров’я. До них належать безбар’єрне середовище навчан�

ня, проживання та позанавчальна діяльність. Вони мають допома�

гати студенту  оволодіти  обраною спеціальністю, розширити пізна�

вально�творче середовище  та  набути соціального досвіду. 

Важливе місце у ній життєтворчості дозвіллю, прерогатива

якого полягає в тому, що ним  можна користуватись вільно й оби�

рати такі види діяльності, які  збагачують рівень знань, формують

етико�естетичну культуру, сприяють творчому розвитку, зняттю

психічної, розумової та фізичної втоми, розширюють середовище

спілкування та соціалізації [1].    

Досліджувана тема має певні напрацювання в науці. Зокрема,

теоретичні основи культури студентського дозвілля обґрунтували:

Є. Фаустова, Л. Вишняк, В. Тарасенко, А. Стоян, С. Цюлюпа. Про�

блематика дозвілля студентів�інвалідів стала предметом дослідження

О. Мовчан і потребує активізації наукових пошуків.  

В останні роки намітилися позитивні тенденції розвитку сту�

дентського дозвілля.  Зокрема, це: а) зростання частки пізнавально�

го дозвілля (підтвердженням цьому є поява студентських інтелекту�

альних клубів «Що? Де ? Коли?» та «Брейн — ринг»); б) зростання

інтересу студентів до розважальних форм дозвілля;  в) зростання

ролі камерних форм дозвілля (вечірок у кафе і барах);  г)  «комп’ю�

теризація» вільного часу студентів [2]. 

У вищих начальних закладах України активно формується

система  поза� навчальної  роботи зі студентами�інвалідами. Її здій�

снюють студентські організації (студради, профспілкові комітети,

товариства). Провідними формами дозвіллєвої роботи  є  об’єднан�

ня за інтересами (наукові, мистецькі, спортивні, благодійні, волон�

терів), тематичні заходи, зустрічі з цікавими людьми, розважальні
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вечірки,  конкурси, екскурсії, туристичні поїздки тощо.  

Цікавий досвід організації дозвіллєвої діяльності студентів�інва�

лідів є в  Рівненському інституті ВМУРоЛ «Україна». Тут функціо�

нують численні студентські формування (парламент, наукове това�

риство, об’єднання студентів�інвалідів «Гаудеамус», «Психолог»,

волонтерський загін, художні колективи), в яких активну участь

беруть студенти .   

Так, протягом останніх років студенти�інваліди соціально�

психологічного факультету:

а) були активними членами наукового товариства, брали участь

у наукових конференціях, читання, конкурсах студентських робіт,

олімпіадах різних рівнів (М. Демурова, Л. Денисюк, В. Колдун);      

б) брали участь у художньо�творчих конкурсах університету

(м. Київ), здобуваючи численні нагороди (Т. Назарчук, І. Коровай�

чук), у конкурсах КВК,  мистецькому конкурсі до Дня Європи, про�

веденні андріївських вечорниць, новорічного святкового вечора,

різдвяних колядуваннях, молодіжній вечірці до св. Валентина,

дитячих розважальних програмах до Міжнародного дня інвалідів,

св. Миколая, проводів зими, Міжнародного дня захисту дітей (в

обласному притулку для неповнолітніх, зоопарку, Мирогощансь�

кому спецінтернаті для дітей із вадами розумового розвитку, реабі�

літаційному центрі, літніх оздоровчих таборах для дітей інвалідів і

сиріт).    

Отже, дозвіллєва діяльність студентів є вагомим фактором опти�

мізації їхнього вільного часу, соціалізації та самореалізації.    
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Загальне самопочуття, уявлення про хворобу у психологічній

літературі називають внутрішньою картиною хвороби (ВКХ). ВКХ

як субєктивне ставлення особистості до захворювання визначає

особливості загальної життєвої перспективи, зокрема професійної.

Одним із найважливіших зовнішніх факторів формування ВКХ

є ставлення оточення, особливо матері (за нашими дослідженнями

56% опитаних сімей — неповні).

Відтак метою нашого дослідження є аналіз впливу ставлення

матері до хвороби дитини на формування її професійної перспекти�

ви. Об’єктом є професійна перспектива абітурієнта, предметом —

особливості ставлення матері до хвороби дитини як чинник її фор�

мування.

Для досягнення поставленої мети було застосовано такі методи:

тестування («Методика діагностики ставлення до хвороби дитини

(ДОБР)») [1], анкетування для отримання додаткових соціально�

демографічних даних і метод статистичної обробки даних (показники

міри центральної тенденції, кореляційний аналіз Пірсона). Автори

методики визначають такі типи ставлення до хвороби: інтерналь�

ність, тривога, контроль активності та загальна напруженість.

У дослідженні взяли участь матері 12 дітей, які хворіють на ДЦП,

2 — захворювання вивідної системи; 7 — неврит одного зі слухових

нервів, туговухість: 6 — захворювання дихальної системи і 3 дітей —

захворювання загального характеру. Характер психофізичних пору�

шень становить лише незначні перешкоди для навчання та подаль�

шої самореалізації майбутніх студентів. Загалом вибірку становили

30 матерів абітурієнтів Університету «Україна».

Результати нашого дослідження демонструють переважання двох

славлень: інтернальності (середнє групи — 48) та тривоги (середнє

групи — 43).

Високі показники шкали інтернальності вказують на екстер�

нальний материнський контроль хвороби дитини причини хво�

роби сприймаються як дещо, що не залежить від матерів, те, що

не піддається їхньому контролю. Така позиція призводить до зне�

віри в майбутнє дитини і, відповідно, мінімізує материнську

активність у напрямі лікування та реабілітації дитини. Отже, як

результат в абітурієнта життєва перспектива обмежена лише нав�

чанням в університеті, а психологічний портрет матері має

дезадаптивні ознаки.
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Відтак можна зробити висновок, що материнська позиція зневі�

ри в майбутнє дитини спричинює виникнення в неї цілої низки

труднощів, однією з яких є ускладнення вибору майбутньої профе�

сії і відповідно подальшої самореалізації,

Завдяки кореляційному аналізу встановлено, що чинниками

формування ставлення за типом інтернальності є склад родини

(0,754 при р<0,000) й освіта матері (�0,559). Отже, для передбачення

ефективності навчання студента необхідно враховувати ці соціаль�

но�демографічні показники.
Другим домінуючим типом ставлення є тривога, що свідчить про

тривогу за здоров’я дитини, відчуття внутрішньої напруги. Тривога
спричинює сильний страх за життя своєї дитини, що породжує стан
постійної психоемоційної напруги, ступінь якої пов’язана з актуаль�
ним станом здоров’я дитини. Страх збільшує показник надмірної тур�
боти, причому це найчастіше виявляється у формі домінуючої гіпер�
протекції. Як наслідок — повне позбавлення самостійності дитини.

Таким чином, можна підсумувати, що ставлення матері до хво�
роби дитини є важливим чинником формування її (дитини) життє�
вої перспективи та чинником дезадаптації матері.
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ЕФЕКТ ПЕРШОГО ВРАЖЕННЯ В СИСТЕМІ
ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Д. О. Савенко 

Вважається, що при сприйнятті свого оточення, людям власти�

во надавати першочерговій інформації набагато більше значення,

ніж відомостям, отриманим про неї. Першочергову негативну

інформацію подолати ще важче. Щоб змінити одне першочергове

негативне враження, його необхідно витіснити багатьма позитив�

ними. Тому процес формування першого враження відіграє надзви�

чайно важливу роль у житті кожної людини, особливо педагога,

оскільки він завжди включений у систему соціальної взаємодії. 
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Образ партнера, який створюється під час знайомства, — це

регулятор подальшої поведінки перцепієнта, який необхідний для

того, щоб правильно й ефективно побудувати спілкування в кон�

кретній ситуації. Людині доступні для сприймання лише ознаки,

серед яких найбільш інформативними є зовнішній вигляд (фізичні

якості та оформлення зовнішності) і поведінка (дії та експресивні

реакції). Сприймаючи ці якості, суб’єкт певним чином оцінює їх

і робить деякі висновки (часто несвідомо) про внутрішні психоло�

гічні якості партнера по спілкуванню. Сума якостей, приписаних

спостережуваному, своєю чергою, дає людині можливість сформу�

вати певне ставлення до нього. [1; 2; 3]

У межах цього дослідження був проведений порівняльний екс�

перимент, мета якого — дослідити роль першого враження про

викладача та його зміну під час педагогічного спілкування. 

Студентам пропонувалось оцінити викладача, якого вони бачи�

ли вперше, за трансформованою методикою оцінної біполяризації

Фідлера. Експеримент проходив у три етапи, тобто констатуючий

експеримент відобразив суму балів оцінки викладача студентами

через 5 хв (А), через 30 хв (В), і через 2 год 50 хв. (С) безпосередньо�

го педагогічного спілкування. Різницю отриманих балів у кожному

часовому періоді було поділено на три групи, що свідчило про нез�

начну, високу і дуже високу зміну першого враження. 

Результат експерименту показав, що через 30 хв спілкування

зміна першого враження про суб’єкт (викладача) у 61,9% респон�

дентів незначна,тобто враження, яке склалося в перші 5 хв розмо�

ви, залишилось у більшості аудиторії незмінним; висока — у 23,8%

і дуже висока — у 14,3% осіб. Через 120 хв безпосереднього спілку�

вання під час проведення академічної пари зміна першого вражен�

ня у більшості осіб залишилась невисокою (47,7%), тобто після

закінчення заняття половина аудиторії не змінила свого враження

про викладача, проте збільшився відсоток опитуваних, в яких зміна

висока — 33,3%, і збільшився відсоток осіб, у яких зміна враження

дуже висока (19%). Порівнюючи ставлення до викладача через 5 хв

після знайомства і після закінчення другої академічної пари, у біль�

шості випадків (66,6% осіб) перше враження значно не змінилося,

що свідчить про статичність першого враження і вплив перших 5 хв

взаємодії на подальше сприйняття викладача. 

Роблячи висновок, слід підкреслити важливість першого вра�
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ження про педагога, оскільки перше сприйняття, як показало дос�

лідження, достатньо стійке для того, аби вплинути на подальшу

педагогічну комунікацію.
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СЕКЦІЯ IV

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, СПОРТИВНА

І ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

З ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ СОЦІАЛЬНО0
ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ

М. Л. Авраменко, Н. М. Маліновська, В. М. Мартиненко

Головним завданням створеної мережі  центрів професійної реа�

білітації інвалідів є надання особам з інвалідністю якісних послуг

з професійної реабілітації на рівні міжнародних стандартів та ово�

лодіння ними робітничими професіями на основі впровадження

новітніх прогресивних технологій.  

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (далі —

центр) має достатній досвід з технології організації, планування та

контролю навчального процесу. Значне місце в навчальному про�

цесі слухачів Центру відводиться заходам соціально�психологічно�

го супроводу. 

Процес соціально�психологічного супроводу професійного нав�

чання у Центрі здійснюється шляхом реалізації низки заходів діагно�

стично�прогностичного, профілактичного, корекційного, навчаль�

но�просвітницького та координаційно�організаційного характеру

протягом всього терміну професійної реабілітації слухача. Практич�

ними психологами та фахівцями з соціальної роботи (соціальними

педагогами) здійснюється динамічний, проміжний та вихідний кон�

троль за психологічним станом і соціальним благополуччям  слухача

в умовах Центру. Усі форми контролю передбачають проведення

індивідуальних бесід, психологічного тестування та соціального

анкетування протягом усього курсу професійного навчання. Прак�
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тичні психологи та фахівці з соціальної роботи (соціальні педагоги)

самостійно, з урахуванням результатів діагностики, визначають

форми і методи роботи зі слухачами, черговість і послідовність захо�

дів соціально�психологічного супроводу.

Заходи психологічного супроводу професійного навчання слухачів
включають:

– психологічну діагностику слухачів з метою виявлення та вирі�

шення проблем, що заважають їхній інтеграції й соціум;

– розробку на основі отриманих даних індивідуального плану

реабілітаційних заходів (ІПРЗ) психологічного супроводу; 

– навчання прийомів і методів саморегуляції, самовиховання,

самонавчання, формування позитивної мотивації щодо соціальних

установок на життя, професію, працю;

– надання психологічних консультацій слухачам для вирішення

психологічних проблем; 

– проведення групової роботи, спрямованої на  розвиток у слу�

хачів навичок спілкування, інтелектуальних здібностей, впевнено�

сті у собі, самосвідомості, самопізнання, самоповаги, саморегуля�

ції, творчих здібностей, подолання стресових ситуацій тощо. 

Заходи соціального супроводу професійного навчання слухачів, що

спрямовані на допомогу у виконанні ними основних соціальних

функцій (навчання, працевлаштування, комунікації з людьми),

включають:

– соціально�експертну діагностику з метою визначення рівня

соціально�середовищної орієнтації та соціально�побутової адаптації;

– розробку на основі отриманих даних ІПРЗ соціального супро�

воду слухачів; 

– формувалися у слухача (у разі потреби) основних навичок

(особиста гігієна, самообслуговування, пересування, спілкування

тощо);

– соціально�педагогічну корекцію (шляхом проведення індиві�

дуальної та групової роботи) з метою формування мотивації до нав�

чання й отримання основ робітничої професії, набуття та підтри�

мання навичок автономного проживання, стереотипів безпечної

поведінки, опанування навичок захисту власних прав та інтересів,

самоаналізу та позитивного сприйняття себе та оточуючих;

– залучення слухачів до участі в культурно�освітній, профілак�

тично�виховній, спортивно�оздоровчій роботі, художній творчості

та суспільнокорисній діяльності.

Досвід роботи Центру свідчить, що заходи соціально�психоло�

гічного супроводу є невід’ємною частиною процесу професійної

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



реабілітації інвалідів і значною мірою забезпечують його ефектив�

ність. На наш погляд, узагальнення набутого практичного досвіду

надалі уможливить створення єдиної моделі соціальної реабілітації,

яка стане базовою для розроблення індивідуальних програм

соціально�психологічного супроводу слухачів центрів професійної

реабілітації інвалідів. 

ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ

ІНТЕГРОВАНОГО СТУДЕНТСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

С. Г. Адирхаєв

Однією з найважливіших складових соціальної та психічної

адаптації до навчання у ВНЗ студентів з особливими потребами

є фізичне виховання та спортивна діяльність, які максимально від�

волікають їх від своїх вад і захворювань, проблем у процесі навчан�

ня в інтегрованих групах. Використання різноманітних форм

фізичного виховання і спорту для студентів з особливими потреба�

ми є надзвичайно ефективним для досягнення безпосереднього

оздоровчого ефекту, підвищення інтелектуальної і фізичної працез�

датності, пізнання можливостей власного організму, боротьби зі

шкідливими звичками, організації корисного та цікавого дозвілля,

формування стійкого мотиву й потреби у систематичних, самостій�

них заняттях фізичними вправами різного спрямування.

Теоретичний аналіз спеціальної літератури і даних педагогічних

досліджень, що проводились у цьому напрямі, вказують на необхід�

ність модернізації навчально�тренувального процесу студентів

з особливими потребами з використанням нетрадиційних підходів.

Мета роботи — проаналізувати динаміку фізичного розвитку

студентів з особливими потребами під впливом інноваційних засо�

бів фізичної культури та спорту.

Обстежено 286 студентів з особливими потребами Університету

«Україна» 1�3�х курсів навчання. Оцінювались антропометричні

показники: зріст, маса тіла, обведення грудної клітки, стегон, гомі�

лок; показники кардіореспіраторної системи: життєва ємність

легенів (ЖЄЛ), частота серцевих скорочень (ЧСС), артеріальний

тиск (АТ), затримка дихання на вдиху (проба Штанге), затримка
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дихання на видиху (проба Генчі); показники кистьової динамоме�

трії та станової м’язової сили.

Заняття з фізичного виховання для студентів з особливими

потребами є обов’язковими, вони фіксовані в розкладі і проводять�

ся на 1�4�х курсах за спеціальною програмою, яка включає іннова�

ційні засоби фізичної культури (аквааеробіка, аквафітнес, спортив�

ні танці, оздоровче плавання), системи фізичних вправ (дихальні

системи), а також секційні заняття з таких видів спорту, як плаван�

ня, боротьба, легка атлетика, футбол, волейбол, баскетбол, настіль�

ний теніс, шахи та шашки. 

Розподіл студентів з особливими потребами за рівнем фізичного

розвитку наведено у таблиці.

Динаміка фізичного розвитку студентів з особливими потребами
Університету «Україна» (% від загальної кількості обстежених, М ± m)

Наведені дані свідчать, що переважна більшість студентів мають

задовільний рівень фізичного розвитку, незадовільний рівень змен�

шується від першого до третього курсу навчання.

Таким чином, виявлений рівень фізичного розвитку вказує на

стратегію фізичного виховання для студентів з особливими потре�

бами, спрямовану на зростання функціональних можливостей

організму і, як наслідок, збільшення фізичної працездатності та

поліпшення здоров’я із залученням потужного арсеналу інновацій�

них засобів фізичної культури та спорту.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV

Рівень фізичного

розвитку
1�й курс 2�й курс 3�й курс

Заняття в спорт.

секціях

Відмінний       – – – 0,8±0,78

Добрий 13,4±4,50 14,9±4,70 16,4±5,10 26,5±3,10

Задовільний 49,8±5,80 58,4±5,66 63,57±5,30 72,7±2,70

Незадовільний 25,1±5,47 19,6±4,10 16,7±5,70 –

Поганий 11,7±4,33 7,1 ± 1,11 3,33±2,30 –



ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

СПОРТСМЕНІВ0ІНВАЛІДІВ 

Г. М. Бойко

Сучасний спорт інвалідів характеризується високим рівнем конку�
ренції атлетів різних нозологічних груп у більшості функціональних
класів. Провідні спортсмени світу характеризуються відносно однако�
вим рівнем технічної та функціональної підготовленості. Психологічні
й емоційні компоненти підготовленості спортсменів лімітують їхню
здатність до реалізації фізичного потенціалу під час змагань. Отже, успі�
хи або невдачі є результатом взаємодії фізичних можливостей спортсме�
нів з їхніми психічними й особистісними якостями, зокрема самокон�
центрацією та впевненістю у собі, мотивацією, рівнем тривожності. 

Для спортсменів�інвалідів різних нозологічних груп здатність до
самореалізації у спорті часто лімітується саме проблемами психо�
логічного характеру, що зумовлені дією несприятливих психологіч�
них і соціальних факторів. Це доводить необхідність корекції пору�
шень особистісного розвитку спортсменів�інвалідів, що належить
до завдань психологічної допомоги, а також поступового форму�
вання й удосконалення спеціальних психологічних умінь і навичок
на всіх етапах їхньої багаторічної підготовки. 

Вирішення завдань психологічної підготовки спортсменів�інвалі�
дів передбачає розвиток спеціальних психологічних умінь, що зумо�
влені видом спорту та спеціалізацією спортсмена, його індивідуаль�
ними особливостями,  завданнями конкретного етапу підготовки,
іншими факторами особистісного та професійного характеру. 

Незалежно від змісту та спрямованості програм психологічної
підготовки спортсменів, їх реалізація передбачає послідовне прохо�
дження трьох основних етапів: І етап — ознайомлення з завдання�
ми та змістом програми психологічної підготовки; ІІ етап — прак�
тичне оволодіння спеціальними психологічними вміннями;
ІІІ етап — удосконалення спеціальних психологічних умінь і нави�
чок в умовах тренувальних занять і реальних виступів у змаганнях.

І етап передбачає формування повного та точного уявлення
спортсменів щодо мети, завдань і змісту психологічної підготовки.
Розвиток їхньої позитивної мотивації до виконання конкретних
завдань психологічної підготовки передбачає самоусвідомлення
важливості розвитку спеціальних психологічних умінь і навичок
для успішної самореалізації в обраному виді спорту. Тривалість
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етапу — індивідуальна (від кількох годин до кількох днів і тижнів). 
ІІ етап передбачає вивчення методів і прийомів оволодіння спе�

ціальними психологічними вміннями та навичками в умовах інди�
відуальних тренувань, що враховують індивідуальні потреби кон�
кретного спортсмена. Період засвоєння спортсменом спеціальних
умінь і навичок залежить від його інтелектуальних і особистісних
якостей, специфіки конкретної психологічної навички, актуально�
го рівня її сформованості. Відпрацювання вміння, поступове пере�
ведення його в навичку потребує 4–6 міс. систематичних занять
3–4 рази на тиждень, тривалістю 10–15 хв.  

ІІІ етап характеризується доведенням спеціальних психологіч�
ний умінь і навичок спортсмена до автоматизму. Автоматизація
досягається шляхом систематичного інтегрованого використання
психологічних умінь і навичок у реальних ситуаціях тренувального
процесу; свідомого (експериментального) використання психоло�
гічних умінь і навичок у штучно змодельованих умовах змагальної
діяльності; використання психологічних умінь і навичок в умовах
змагань. Процес оволодіння спеціальними психологічними вмін�
нями та навичками триває близько року. 

Повнота вирішення завдань кожного етапу формування спе�
ціальних психологічних умінь і навичок перевіряється за допомо�
гою комплексної системи оцінювання, що включає результати тесту�
вання рівня сформованості конкретного психологічного вміння;
дані спостережень за спортсменом в умовах виступів на змаганнях;
результати виступів спортсмена на відповідальних змаганнях; оцін�
ку результатів роботи самим спортсменом; оцінку результатів робо�
ти особистим тренером спортсмена.

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ПРОВЕДЕННЯ
ПРАЦЕТЕРАПІЇ, ВИРОБНИЧОЇ ГІМНАСТИКИ ТА

СПОРТИВНИХ ІГОР В УМОВАХ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

М. Л. Авраменко, Д. А. Кузнєцов, І. В. Совгір, І. В. Шуневич

Важливим показником якості здоров’я нації є стан інвалідності її

населення. До того ж, певною мірою це може бути одним із показників
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ефективності та якості соціально�гігієнічних і лікувально�профі�

лактичних заходів. Чисельність інвалідів в Україні з кожним роком

зростає, як і в усьому світі та в країнах ближнього зарубіжжя. Це

зростання зумовлено комплексним впливом численних факторів,

серед яких найбільш значущими є природні катаклізми, техногенні

катастрофи та дорожньо�транспортні пригоди; наслідки аварії на

Чорнобильській АЕС та інші чинники забруднення зовнішнього

середовища; збільшення кількості вроджених вад та хронічних зах�

ворювань, проблеми старіння населення.
Однією з найважливіших медико�соціальних проблем сучасного

суспільства є реабілітація хворих та інвалідів, тобто система дер�
жавних, соціально�економічних, медичних, професійних, педаго�
гічних, психологічних та інших заходів, спрямованих на запобіган�
ня розвитку патологічних процесів, які призводять до тимчасової та
стійкої втрати працездатності, ефективне та раннє повернення хво�
рих та інвалідів, дітей та дорослих у суспільство, до суспільнокорис�
ної праці.

Створення для інвалідів можливостей набути професійну освіту,
отримати гідну роботу та бути конкурентоспроможними на відкри�
тому ринку праці знайшло своє відображення в Національній про�
грамі професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими
фізичними можливостями на 2001–2005 рр. 

Складовою цієї програми є створення в Україні Всеукраїнського
центру професійної реабілітації інвалідів (далі — Центр) Міністер�
ства праці та соціальної політики України — основної ланки дер�
жавної системи професійної реабілітації інвалідів.

Працетерапія проводиться в перервах між практичними занят�
тями, в позаурочний час, за вихідні дні з метою корекції фізичного
стану інвалідів працею з подальшим відновленням порушених
функцій і працездатності. Працетерапія зосереджує в собі дося�
гнення медичної і соціальної реабілітації, зокрема лікувальної фіз�
культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії і механотерапії.

Основними завданнями відновлення працездатності, згідно
з рекомендаціями Комітету експертів Всесвітньої Організації Охо�
рони Здоров’я (1964), є: «повернення інваліду самостійності у пов�
сякденному житті, повернення його до колишньої роботи, якщо це
можливо, підготовка інваліда до виконання іншої роботи з повним
робочим днем, відповідно до його працездатності, або, якщо це
неможливо, підготовка інваліда до роботи з неповним робочим
днем або до праці у спеціальному закладі для інвалідів, або, нареш�
ті, до неоплачуваної діяльності».
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Засобом працетерапії є трудові рухи і різноманітні трудові про�

цеси, а не рухи і вправи взагалі. Рекомендують їх з урахуванням

робітничої професії і побутових дій. Вони мають бути відомі інвалі�

ду, природні та звичайні для нього і повинні втягувати до роботи

м’язи, пошкоджені внаслідок інвалідизуючого захворювання або

послаблені за час тривалого постільного режиму. Результатом

працетерапії є цілеспрямоване виконання робочого завдання.

Працетерапія стимулює фізіологічні процеси, відновлює або

збільшує рухливість у суглобах і силу м’язів, поліпшує координацію

рухів, а у випадках залишкових функцій пристосовує і тренує інва�

ліда для використання їх із максимально можливим ефектом. 

Працетерапія справляє потужну психотерапевтичну дію. Вона

мобілізує волю, зосереджує увагу під час роботи, відвертає інваліда від

неприємних відчуттів і думок про хворобу, вселяє надію на одужання.

Праця збуджує психічну активність, скеровує її на цілеспрямовану,

усвідомлену, результативну діяльність, що приносить користь людині

і суспільству. Поєднання розумових, фізичних зусиль при роботі

разом із соціальною доцільністю її повертає інваліду впевненість

у своїх силах, робить його повноцінним членом суспільства.

Розрізняють загальнозміцнюючу (тонізуючу), відновну і профе�

сійну працетерапію. У Центрі може застосовуватись переважно

загальнозміцнююча (тонізуюча) та відновна працетерапія на тери�

торії, в класах та майстернях. Особливого змісту працетерапія набу�

ває під час проведення загальнодержавних акцій сприяння реабілі�

тації та зайнятості осіб з особливими потребами. 

У працетерапії використовуються насамперед рухи трудових про�

цесів, що забезпечують самообслуговування, побутову і щоденну

діяльність, користування пристроями і протезами. Застосовуються

переважно роботи з граблями, лопатою, мітлою, віником та щіткою.

Дозування фізичного навантаження і трудовий режим встано�

влюють індивідуально. Фахівцями з соціальної роботи разом із

лікарями�кураторами оцінюється енергетична спроможність інва�

ліда працювати у діапазоні енерговитрат певної трудової діяльності.

Це, разом із безпосереднім наглядом за реакцією пацієнта на

фізичні навантаження, є підставою для висновку про можливість

відновлення роботи, в повному чи меншому обсязі, зміни умов

робітничої професії та майбутньої праці.

Одним із найперспективніших заходів реабілітації інвалідів

є реабілітація засобами фізичної культури та спорту. Систематичні

тренувальні заняття, участь у спортивних змаганнях не тільки
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підвищують адаптацію інвалідів до умов життя, які змінилися, роз�

ширюють їхні функціональні можливості, допомагають оздоро�

вленню організму, але й сприяють виробленню координації в діяль�

ності опорно�рухової, кардіо�респіраторної, травної систем і системи

виділення, сприятливо діють на психіку інвалідів, мобілізують їхню

волю, повертають людям почуття соціальної повноцінності. У тих

інвалідів, які займаються спортом, порівняно з іншими, які не зай�

маються спортом, частіше виявляються такі особистісні характери�

стики, як бажання позбутися відчуття «провини перед суспіль�

ством», увага до свого здоров’я тощо. І навпаки, у інвалідів, які не

займаються фізичними вправами систематично, не беруть участі

у спортивних змаганнях, проявляється надмірна фіксація уваги на

своїй хворобі, незадоволення станом здоров’я, а також такі особи�

стісні якості, як емоційне пригнічення, слабка особистісна ініціа�

тива, відсутність бажання підтримувати стосунки з друзями тощо.

Для підвищення рівня якості проходження професійної реабілі�

тації, зняття фізичної та психоемоційної втоми слухачів під час

проведення навчальних занять у Центрі провадиться комплекс

фізичних вправ з виробничої гімнастики, розроблений фахівцями

з фізичної реабілітації, і виконується за типом щоденної радіотран�

сляції виробничої гімнастики об 12.30–12.35 за допомогою вну�

трішньої радіомережі під наглядом викладачів�кураторів та (або)

майстрів виробничого навчання.

Спортивні змагання здійснюються в Центрі за участі та під кон�

тролем фахівців з фізичної реабілітації з використанням спортивних

майданчиків, відповідних залів, басейну, оснащених відповідним

спецінвентарем та знаряддями (волейбол, баскетбол, міні�футбол,

настільний теніс, бадмінтон, кроси, плавання тощо).     

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ 

ОПОРНО0РУХОВОГО АПАРАТУ В УМОВАХ
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

М. Л. Авраменко, Д. А. Кузнєцов

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів (далі —

Центр) створено наказом Міністерства праці та соціальної полі�
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тики України від 23 липня 2001 р. № 309  на виконання Указу

Президента України від 23 травня 2001 р. № 335/2001 «Про Все�

український центр професійної реабілітації інвалідів». Центр

реконструйований і обладнаний за рахунок коштів Фонду

соціального захисту інвалідів, Фонду соціального страхування від

нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань

України, Міжнародної організації праці, за участі Пенсійного

фонду України, Промислового об’єднання «Укрпротез», гро�

мадських організацій інвалідів.

Центр є навчальним реабілітаційним закладом, який повною

мірою відповідає вимогам безбар’єрності, можливості комплексно

проводити курсову підготовку інвалідів, яка включає поєднання

професійного навчання із заходами його соціально�психологічного

та медичного супроводу.

Медичний супровід професійного навчання інвалідів є однією

з найважливіших складових реабілітаційного процесу для інвалідів

саме ортопедо�травматологічного профілю. За 7 років у Центрі нав�

чалось 28% інвалідів ортопедо�травматологічного профілю.

Медичний супровід, форми і методи якого впроваджувались

у Центрі на основі вивчення досвіду роботи Центру професійної

освіти та реабілітації інвалідів (м. Лінц, Австрія), передбачає кура�

цію слухачів лікарями залежно від нозологічної групи, застосуван�

ня методів фізіотерапії, лікувальної фізкультури та спорту, баль�

неолікування, гідрокінезотерапії, масажу, танцювально�рухової

терапії, ароматерапії, фізикальних та спеціальних методів обсте�

ження. Лікувальні заходи фізичного та психосоматичного спряму�

вання здійснюються з метою стабілізації або підвищення реабілі�

таційного потенціалу інваліда, що сприяє поліпшенню успішності

у навчанні, підвищенню зацікавленості у здобутті знань та в по�

дальшій роботі.

Упродовж терміну професійної реабілітації слухача в Центрі —

на початку, всередині й наприкінці його — проводиться динамічне

обстеження слухача лікарем�ортопедом�травматологом із відповід�

ним складанням протоколу ортопедичного статусу і наданням від�

повідних рекомендацій.

Функціональний стан кістково�м’язового апарату інваліда оці�

нюється на початку, всередині і наприкінці його перебування

в Центрі і відображається в протоколі ортопедичного обстеження

(визначення функціональної спроможності) у вигляді визначення

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



об’єму рухів в хребті, суглобах, нижніх та верхніх кінцівках в актив�

ній і пасивній формах (розроблено  Центром).

У протоколі ортопедичного обстеження слухача наводяться

об’єм рухів і довжина сегментів кінцівок (в сантиметрах), локаліза�

ція й інтенсивність больового синдрому тощо. 

Оцінювання функції суглобів проводиться за п’ятибальною

системою.

Працівниками Центру розроблено, запатентовано й упроваджено
в роботу низку відповідних  методик. Це зокрема:

– динамічне триразове обстеження за допомогою методик

комп’ютерної електроенцефалографії, комп’ютерної реографії,

комп’ютерної спірографії, електрокардіографії з метою визначення

ефективності  реабілітаційних  заходів — фізіотерапії, лікувальної

фізкультури, бальнеолікування, гідрокінезотерапії, масажу, танцю�

вально�рухової терапії, ароматерапії (розроблено Центром);

– алгоритмічна модель застосування коліноопору  для інвалідів

на візках із динамічним триразовим обстеженням за допомогою

методик комп’ютерної електроенцефалографії, комп’ютерної рео�

графії, комп’ютерної спірографії, електрокардіографії (розроблено
Центром).   

Вагомою складовою медичного супроводу професійного нав�

чання інвалідів є фізична реабілітація, тобто система заходів,

спрямованих на вироблення та застосування комплексів фізич�

них вправ на етапах реабілітації, що забезпечують функціональне

відновлення особи з інвалідністю, виявляють і розвивають резер�

вні й компенсаторні можливості її організму шляхом вироблення

нових рухів, компенсаторних навичок, користування технічними

та іншими засобами реабілітації, виробами медичного призна�

чення тощо.

Лікарі�куратори призначають й контролюють виконання

заходів з фізичної реабілітації, що здійснюються за допомогою та

у присутності фахівця з фізичної реабілітації, середнього та

молодшого медичного персоналу. Означені заходи повинні про�

водитись у позаурочний час у спеціально облаштованих і придат�

них (в санітарно�гігієнічному, загальнобезпечному, протипожеж�

ному та в інших відношеннях) залах, кабінетах, кабінах, майдан�

чиках тощо.
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МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПРОБОЮ PWС170

В УМОВАХ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАВАННЯ)

М. Ф. Хорошуха,
С. А. Дудка,  О. В. Жуков,
О. С. Паршикова, Р. В. Степаненко

Проба з використанням плавання є методично простою. Вона

дає змогу оцінити фізичну працездатність плавців, п’ятиборців

і ватерполістів. Як дозоване навантаження використовують пла�

вання вільним стилем. Останнє є універсальною пробою, за допо�

могою якої можна порівняти рівень фізичної підготовленості

спортсменів різних видів плавання (вільний стиль, брас, батер�

фляй та ін.)

Як і решта проб циклічного характеру (біг, ходьба, їзда на вело�

сипеді і т. ін.), проба з використанням плавання включає також

виконання двох навантажень (запливів) з різною в кожному з них

швидкістю: перший заплив здійснюється в повільному темпі

(кожні 50 м дистанції спортсмен пропливає приблизно за 50–60 с),

другий — у швидшому темпі (відповідно кожні 50 м дистанції за

35–50 с); довжина дистанції — 200–250 м.

Незважаючи на простоту і доступність тесту, він також має неа�

биякий недолік, особливо при проведенні масових обстежень —

забирає значну кількість часу.

Дослідження проводились у басейні Інституту фізичного вихо�

вання та спорту НПУ імені М.П. Драгоманова. Обстежено 15 сту�

дентів віком від 19–22 років, кожен із них обстежувався двічі:  пер�

ший раз — у визначенні PWС170 за виконанням двох запливів; дру�

гий (через одну — півтори годин після виконання першої роботи) —

за виконанням одного запливу.

Проведені нами дослідження, як і потрібно було б очікувати,

свідчать, що між двома способами визначення PWС170 з викори�

станням плавання, подібно до раніше описаних методів у визна�

ченні PWС170 з використанням бігу, ходьби та силової ергометрії

не існує статистичного достовірних відмінностей (P>0,05) (див.

таблицю).

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Величини PWС170 студентів 19–22 років, розраховані за методами,
що включають виконання двох (за формулою В. Л. Карпмана) та одного

(за формулою Л. І. Абросимової) фізичних навантажень
при виконанні плавання, Х±m

МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПРОБОЮ PWС170

В УМОВАХ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ 

ДОЗОВАНОЇ ХОДЬБИ)

М. Ф. Хорошуха, С. А. Дудка, О. В. Жуков,
О. С. Паршикова, Р. В. Степаненко

Використання проби з дозованою ходьбою викликає відносно
незначні фізіологічні зрушення з боку кардіореспіраторної систе�
ми, не супроводиться негативними реакціями в обстежуваних,
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Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 

Обстежувані

Величини PWС170, м/с,

розраховані за формулою  
Різниця у величинах PWС170

В.Л.Карпмана Л.І.Абросимової м/с %

Х�ко А.

О�ча А.

Р�ко Т.

С�в В.

П�ко В.

А�н Е.

С�х В.

Н�ий Д.

К�к В.

С�к Є.

П�к М.

С�ч С.

Я�ко Є.

П�ва О.

С�ко Р.

0,74

1,10

0,84

0,72

0,82

1,10

1,05

0,93

0,68

1,00

1,17

1,01

0,90

0,89

0,85

0,82

1,27

0,86

0,74

0,83

1,16

1,01

0,95

0,68

1,00

1,18

0,80

1,03

0,86

0,88

+0,08

+0,17

+0,03

+0,02

+0,01

+0,06

+0,02

+0,02

0

0

+0,01

�0,21

+0,13

�0,03

+0,03

+17,3

+15,5

+3,6

+2,8

+1,2

+5,5

+1,9

+2,2

0

0

+0,9

�20,8

+14,4

�3,4

+3,5

Х±m 0,92±0,039 0,94±0,044 – –

t; P 1–2 0,34;>0,05 –
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а тому визначення фізичної працездатності за пробою PWС170

в умовах масових тренувань є однією із необхідних умов удіагно�
стиці рівня соматичного здоров’я осіб, які мають недостатню
фізичну підготовленість (люди старших вікових груп, школярі і сту�
денти, що не займаються спортом,  реабілітанти тощо).

Як і проба з бігом, ця процедура передбачає виконання двох різ�

них за швидкістю ходьби навантажень: перше здійснюється

в повільному темпі (кожні 100 м дистанції чоловіки проходять за

60–70 с, а жінки — за 75–85 с), друге — у швидшому темпі (темп

добирається для кожної людини  індивідуально); довжина дистан�

ції для чоловіків 400–500 м, а для жінок — 300–400 м. Зрозуміло,

що проведення таких досліджень забирає значну кількість часу.

Величини PWС170 студентів (юнаків* і дівчат**) 19–22 років, розраховані
за методами, що включають виконання двох (за формулою В. Л. Карпмана)

та одного (за формулою Л. І. Абросимової) фізичних навантажень
при виконанні дозованої ходьби, Х±m

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV

Обстежувані

Величини PWС170, м/с,

розраховані за формулою  
Різниця у величинах PWС170

В. Л. Карпмана Л. І. Абросимової м/с %

Д�в Р.*

Т�к О.*

Ч�в О.*

Ю�та П.*

Г�ий У.*

Т�в Є.*

Д�ка С.*

Ж�в О.*

Х�ко А.**

Ч�ко А.**

О�ча А.**

В�на Т.**

Л�ко К.**

Р�ко Т.**

Н�р В.**

М�к У.**

П�ва О.**

С�ко Р.**

3,0

2,6

3,0

3,0

2,1

2,7

2,9

3,0

4,0

2,1

2,6

3,1

2,3

2,3

2,6

2,6

2,8

2,9

2,8

2,5

2,8

3,6

2,4

3,3

2,8

2,9

3,7

2,1

2,6

3,2

2,4

2,4

2,8

2,5

2,7

2,8

�0,2

�0,1

�0,2

+0,4

+0,3

+0,6

�0,1

�0,1

�0,3

0

0

+0,1

+0,1

+0,1

+0,2

�0,1

�0,1

�0,1

�6,7

�3,8

�6,7

+20,0

+14,,3

+22,2

�3,4

�3,3

�7,5

0

0

+3,2

+4,3

+4,3

+7,7

�3,8

�3,6

�3,4

Х±m 2,8±0,10 2,8±0,10 – –

t; P 1–2 0,0;>0,05 –



Щоб уникнути цього варто, на нашу думку, також визначати
PWС170 за допомогою лише одного субмаксимального навантаження.
Останнє й визначає актуальність ї необхідність проведення дослі�
джень в цьому напрямі.

Дослідження проводилися на стадіоні. Обстежено 18 студентів
(8 юнаків і 10 дівчат). Кожен із них обстежувався  двічі. 

Проведені нами дослідження свідчить, що між двома способами
визначення PWС170 з використанням ходьби (відповідно, за формула�
ми В.Л. Карпмана, з одного боку, та Л. І. Абросимової — з іншого) не
існує статистично вірогідних відмінностей (P>0,05) (див. таблицю).

МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПРОБОЮ PWС170

В УМОВАХ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ БІГУ)

М. Ф. Хорошуха, С. А. Дудка,  О. В. Жуков,
О. С. Паршикова, Р. В. Степаненко

Особливого значення в останні роки набули методи визначення

фізичної працездатності за субмаксимальним тестом PWС170 в умо�

вах спортивних тренувань і змагань. Застосування функціональних

проб, які враховують вплив специфічних для конкретного виду

спорту навантажень на адаптивні можливості організму є необхід�

ною умовою для оптимізації тренувального процесу й оцінки рівня

спеціальної підготовки спортсменів [2].

Проба  PWС170 із використанням бігу відносно проста, не потре�

бує максимальних зусиль від спортсмена; її можна проводити

в будь�яких умовах, де є бігова доріжка (краще на стадіоні).Обсте�

жуваний виконує два забіги: 1�й — біг підтюпцем (кожні 100 м

дистанції спортсмен повинен пробігати за 30–40 с), довжина

дистанції — 800 м; 2�й — з більшою швидкістю (кожні 100 м дистан�

ції за 20–30 с), довжина становить 800–1200 м. Проте ця проба має

певні обмеження в умовах проведення масових обстежень. Останнє

пов’язано з тим, що при проведенні вищеозначених обстежень цей

метод забирає певну кількість часу (на одне тестування відводиться

15 і більше хвилин), а також викликає в деяких індивідів небажання

піддавати свій організм повторним навантаженням. 
Щоб уникнути цього, на нашу думку, варто визначити PWС170 за

допомогою лиш одного субмаксимального навантаження.
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Дослідження проводилися на легкоатлетичному стадіоні НПУ

імені М. П. Драгоманова. Обстежено 17 студентів віком 19–22

роки. На період обстеження всі студенти були здорові. Всього про�

ведено 34 досліджень.

Кожен індивід обстежувався двічі: перший раз — у визначенні

PWС170 за виконанням двох навантажень; другий (через одну годи�

ну після виконання першої роботи) — за виконання одного наван�

таження. Фізична працездатність розраховувалася за формулами

В. Л. Карпмана [3] — у першому варіанті та відповідно Л. І. Абро�

симової [1] — у другому.

Проведені нами дослідження засвідчують, що між двома спосо�

бами визначення PWС170 з використанням бігу не існує статистич�

но вірогідних відмінностей (P>0,05). А тому дослідження PWС170 із

використанням одного субмаксимального навантаження, яке здійс�

нюється відносно за короткий (до 5 хв) відрізок часу, не супрово�

диться негативними реакціями з боку обстежуваних і може бути

впроваджено в практику лікарського контролю за студентами.
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МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПРОБОЮ PWС170

В УМОВАХ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ
(НА ПРИКЛАДІ ВИКОРИСТАННЯ 

БІГУ НА ЛИЖАХ)

М. Ф. Хорошуха, С. А. Дудка, О. В. Жуков,
О. С. Паршикова, Р. В. Степаненко

Проба з використанням бігу на лижах, як і в попередніх дослі�
дженнях проби зі специфічними навантаженнями циклічного

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



й ациклічного характеру, також включає виконання двох видів
роботи і відповідно забирає відносно багато часу при проведенні
масових обстежень.

Мета дослідження�впровадити в практику лікарсько�педагогіч�

них спостережень і масових обстежень більш простого, доступного

та інформативного, що не потребує чималих затрат у часі, модифі�

кованого способу визначення фізичної працездатності спортсменів

за пробою PWС170 з використанням бігу на лижах.

Дослідження проводилися на базі Броварського вищого учили�

ща фізичної культури (Київська обл.). Під нашим спостереженням

перебувало 12 юних лижників підліткового віку. Кожен із них

обстежувався двічі. На період обстеження всі були здорові.

Величини PWС  юних лижників 13–16 років, розраховані за методами,
що включають виконання двох (за формулою В. Л. Карпмана) та одного

(за формулою  Л. І. Абросимової) фізичних навантажень
при виконанні бігу на лижах, Х±m

Проба з бігу на лижах виконувалася наступним чином. Спорт�

смену пропонувалося виконати перше навантаження в  повільному

темпі (кожні 100 м дистанції спортсмен долає за 30–40 с). Швид�

кість руху рівномірна. Довжина дистанції 700 м. Друге навантажен�

ня здійснюється з більшою швидкістю (кожні 100 м дистанції
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Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 

Обстежувані

Величини PWС170, м/с,

розраховані за формулою  
Різниця у величинах PWС170

В. Л. Карпмана Л. І. Абросимової м/с %

М�к Д.

Б�с М.

Ш�в В.

К�ко  А.

Г�сь  В.

К�к  М.

Л�ко. Р.

О�к З.

С�ко Є.

Л�в І.

С�ко А.

О�к Р

3,7

3,5

3,5

3,7

3,9

3,6

3,6

3,6

4,1

4,2

4,0

3,8

2,6

3,5

3,4

3,8

4,0

3,5

3,6

3,8

4,0

4,4

4,2

3,9

�0,1

0

�0,1

+0,1

+0,1

�0,1

0

+0,2

�0,1

+0,2

+0,2

+0,1

�2,7

0

�2,9

+2,7

+2,6

�2,8

0

+5,6

�2,4

+4,8

+5,0

+2,6

Х±m 3,8±0,07 3,8±0,09 – –

t; P 1–2 0,0;>0,05 –
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спортсмен повинен подолати за 15–20 с). Довжина дистанції оби�

ралась індивідуально і становила 1000–1400 м. Як і в умовах першо�

го навантаження, дистанційна швидкість була постійною.

Дослідження показали, що між двома способами визначення

PWС170 з використанням бігу на лижах не існує статистично досто�

вірних відмінностей (P> 0,05). Як видно із таблиці, різниця у вели�

чинах PWС170 визначених за формулами В. Л. Карпмана — з одно�

го боку та Л. І. Абросимової — з іншого не перевищує10%.

Таким чином запропонований варіант модифікованого визна�

чення PWС  може набути широкого використання як у практиці

спорту, так і в умовах проведення масових обстежень.

МОДИФІКОВАНИЙ СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ
ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ЗА ПРОБОЮ PWС170

В УМОВАХ СПОРТИВНИХ ТРЕНУВАНЬ 
(НА ПРИКЛАДІ МЕТОДУ POWER0ЕРГОМЕТРІЇ)

М. Ф. Хорошуха, С. А. Дудка, О. В. Жуков, 
О. С. Паршикова, Р. В. Степаненко 

Визначення фізичної працездатності займає важливе місце у прак�

тиці спортивної медицини і фізичної реабілітації в оцінці функціо�

нального стану людей різного віку, статі, професійної зайнятості.

Запропонований нами апаратний метод power�ергометрії у ви�

значенні фізичної працездатності як повносправних, так і неповно�

справних (із вадами опорно�рухового апарату) індивідів [1;2],

подібно до раніше відомих функціональних проб PWС170,  мають

певні обмеження в умовах проведення масових обстежень. Останнє

пов’язано з тим, що при проведенні означених обстежень цей

метод забирає значну кількість часу (на одне тестування відводить�

ся 15 і більше хвилин), а також викликає в деяких спортсменів

небажання піддавати свій організм повторним інтенсивним наван�

таженням силового характеру. Тому пошуки оптимального варіанта

ергометричного методу дослідження фізичної працездатності

людей різного віку та професійної зайнятості в умовах масових обсте�

жень, а також в домашніх умовах визначили актуальність і необхід�

ність досліджень у цьому напрямі.
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Мета дослідження — впровадити у практику лікарсько�педагогіч�

них спостережень і масових обстежень більш простого, доступного й

інформативного, що не потребує великих затрат в часі та технічного

обладнання, модифікованого, що ґрунтується на виконанні лише

одного субмаксимального навантаження, методу power�ергометрії

у визначенні фізичної працездатності різної категорії людей.

Дослідження проводилися на базах Інституту фізичного вихо�

вання та спорту НПУ імені М. П. Драгоманова та Броварського

вищого училища фізичної культури (Київська обл.). Обстежено

30 осіб різного віку і професійної зайнятості: 18 юних спортсменів

віком від 13 до 16 років та 12 студентів — відповідно від 19 до

22 років. Усього проведено 60 досліджень.

Кожний спортсмен обстежувався  двічі: перший раз у визначенні

PWС  за виконанням двох навантажень, другий (через одну годину після

виконання першої роботи) — за виконанням одного навантаження.

Проведені експериментальні дослідження засвідчують, що між

двома ергометричними способами (загальноприйнятим і модифікова�

ним) визначення фізичної працездатності є статистично недостовірні

відмінності, а тому метод power�ергометрії з використанням одного

субмаксимального навантаження може застосуватися для визначення

фізичної працездатності в умовах проведення масових обстежень.
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ОПТИМІЗАЦІЯ ЗАСОБІВ АКВААЕРОБІКИ
В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Л. В. Адирхаєва, У. В. Корнійко

Актуальність сучасної організаційної адаптації та практичного

застосування у процесі фізичного виховання студентів з особливи�

ми потребами  науково обґрунтованих методик оздоровчої рухової
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активності визначається тим, що поряд з ефектом рекреаційної,

лікувально�профілактичної та кондиційної дій вони сприяють

засвоєнню й удосконаленню життєво необхідних рухових навичок,

виконуючи, таким чином, цілий комплекс важливих навчально�оз�

доровчих і розвивальних функцій. Аналіз спеціальної літератури та

практичного досвіду вказують на значний фізкультурно�оздоров�

чий потенціал засобів аквафітнесу, який зумовлений феноменом

антигравітаційного розвантаження опорно�рухового апарату, акти�

візацією важливіших функціональних систем організму, наявністю

стійкого загартовуючого ефекту, високою енергетичною вартістю

виконаної роботи.

Мета нашого дослідження полягає у розробленні експеримен�

тальної програми навчально�оздоровчих занять у воді як обов’язко�

вого компонента фізичного виховання студентів з особливими

потребами.

Для досягнення мети використовувались загальновідомі педаго�

гічні методи дослідження.

У процесі послідовного вирішення поставлених завдань було

розроблено і застосовано метод оцінки здібностей студентів з осо�

бливими потребами щодо засвоєння програмного матеріалу

(в балах); встановлено цільові нормативи оволодіння різними ком�

понентами навичок із плавання (оздоровчого та прикладного); роз�

роблено програму поточного й оперативного контролю фізичного

розвитку та  результативності навчального процесу з метою його

корекції.

Оптимізація впливу засобів аквааеробіки проходить за кількома

напрямами: за рахунок зміни рівня води (на мілкому місці басейну,

стоячи по пояс, по груди у воді, на глибокому місці басейну), у бор�

тика, з опорою та з безопорного положення,  шляхом диференціації

амплітуди, темпу, елементів спритності, використовування аде�

кватних температурних режимів.

Розроблені альтернативні підходи до побудови  окремих про�

грам,  в яких використовуються комплексні та локальні вправи, що

спрямовані на розвиток основних фізичних якостей і необхідних

рухових навичок, різні за навантаженням варіанти колового та

інтервального тренування, а також спеціальні комплекси вправ для

студентської молоді, які хворіє на ДЦП, цукровий діабет, має вади

слуху та зору, опорно�рухового апарату. Результати наших дослі�

джень вказують, що заняття у водному середовищі підвищують

силові та швидкісно�силові властивості м’язів, розширюють
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можливості розтягування м’язів хребта та функції зводу стопи,

поліпшуєть діяльність рухового та сенсорного аналізаторів.

Загалом одержані дані свідчать, що фізкультурно�оздоровчий

ефект занять сучасної аквааеробіки визначається логікою сполу�

чення й чергування окремих його програм, зміст яких формується

відповідно до основних закономірностей ускладнення кондиційно�

го тренування. 

Індикаторними показниками ефективності цього процесу слід

визначити фізичний розвиток (насамперед кардіореспіраторну

систему) та фізичну працездатність студентів з особливими потре�

бами у специфічних умовах водного середовища. Таким чином,

використання розробленої нами експериментальної програми на�

вчально�оздоровчих занять з аквааеробіки забезпечує значний

ефект фізичної працездатності студентів з особливими потребами

упродовж усього навчального року.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ІЗ СЕНСОРНИМИ
ПОРУШЕННЯМИ ЯК СОЦІАЛЬНА

ТА ПСИХОЛОГО0ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

О. Форостян, 
доцент. кафедри дефектології
Південноукраїнський�державний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського; тел. (048) 715�56�79

За даними ВОО, здоров’я людини на 50–55% залежить від умов
і способу життя. Одним із головних факторів здорового способу життя
є фізична культура, звичка до якої повинна прищеплюватися в дитячо�
му віці як елемент загальної культури. Життям організму, його
зростанням і розвитком управляє рухова активність. Вважається, що
гіпертонічна хвороба й атеросклероз зароджуються в дитячому віці. 

Вивчаючи вплив фізичних вправ на зростання і розвиток орга�
нізму дитини, фахівці відмічають, що систематичне застосування
фізичних вправ і масажу активізує нервово�руховий апарат, підви�
щує обмін речовин. На основі цих фізіологічних процесів досяга�
ються позитивні зрушення у стані здоров’я, розвитку функцій цен�
тральної нервової системи та рухового апарата, фізичного розвитку
всього організму загалом. 

Як відомо, особливості розвитку рухової сфери у глухих зумо�
влені переважно трьома факторами: функціональним порушенням
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деяких фізіологічних систем, відсутністю слуху і недостатнім
розвитком мовлення.

На сьогодні визначено особливості рухової діяльності глухих,

які залежать від втрати слуху, недостатньої мовної діяльності, змен�

шення обсягу інформації через враження слуху, від стану та розвит�

ку рухового аналізатора, а також від ступеня функціональної актив�

ності вестибулярного аналізатора. Разом з тим усі дослідники за�

значають, що при порушенні слуху є можливість за допомогою збе�

режених аналізаторів регулювати та здійснювати складні види

рухів, комплексно чи вибірково впливати на ті чи інші функції. 

Різноманітність і спрямованість фізичних вправ, що застосовують�

ся в системі адаптивного фізичного виховання, варіативність їх вико�

нання дають змогу здійснювати добір і потрібне їх поєднання з урах�

уванням завдань корекції рухових порушень і підвищення фізичної

підготовленості учнів спеціальних шкіл до оптимального рівня.

Важко переоцінити роль фізичних вправ у соціальній інтеграції

глухих людей. Вони забезпечують необхідний фізичний і функціо�

нальний розвиток людини, формування життєво важливих побутових

і професійних навичок, сприяють повноцінному відпочинку та ін. 

Має свої особливості і процес фізичного виховання осіб з порушен�

нями зору. Психомоторний розвиток особистості з порушеним зором

можливий тільки у спілкуванні з дорослими і відбувається насамперед

у тій діяльності, яка на даному етапі онтогенезу є провідною.

За відсутності чи значного об’єднання зорового сприйняття нав�

колишнього світу в розвитку тих чи інших функцій виникає низка

вторинних відхилень. При порушенні зору особливо страждає фор�

мування рухового аналізатора, утруднюється пошуково�орієнту�

вальна діяльність, що погіршує орієнтацію на заняттях фізичними

вправами і спортом.  

Ще більше складності відчувають діти при ходьбі по обмежено�

му простору. 

Проблема корекції психомоторного розвитку сліпих і слабозо�

рих дітей має важливе державне значення. Це забезпечує їх повер�

нення до праці і до активного життя.

Проте при цьому необхідно застосовувати методи навчання, які

спрямовані на формування усвідомлення їхньої рухової діяльності,

досягнення якої забезпечить успішну соціально�побутову адаптацію.

Таким чином, уміле використання фізичних вправ під час

корекційної роботи дає змогу запобігти руховим вадам, нормалізу�

вати хід фізичного розвитку дітей із сенсорними порушеннями та
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значною мірою подолати вторинні порушення. Окрім цього, фізич�

не виховання потужним засобом підготовки таких дітей до суспіль�

но�корисної праці та життя в суспільстві. 

ІЗ ДОСВІДУ РОБОТИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ
ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ ЩОДО

ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ ВСТУПНИКІВ

М. Л. Авраменко, Ю. О. Мазур, Н. М. Маліновська

Профорієнтаційна робота виступає одним із найважливіших

елементів державної політики у сфері соціального захисту та зайня�

тості населення, про що свідчить ціла низка прийнятих норматив�

но�правових актів [1–3].

Громадяни України з інвалідністю мають можливість реалізува�

ти своє право на працю у центрах професійної реабілітації. Досвід

роботи Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів

(далі — Центр) з організації роботи з професійної орієнтації має на

меті ознайомити спеціалістів, які опікуються цією проблематикою,

із специфікою системи професійної орієнтації людей з інвалідні�

стю. Накопичений в умовах Центру досвід роботи у цьому напрям�

ку свідчить,  що остаточний вибір робітничої професії вступники

здійснюють безпосередньо в центрі професійної  реабілітації. 

Заходи професійної орієнтації, які здійснює Центр, включають

професійну інформацію, професійну консультацію, професійний

відбір та сприяння зайнятості випускників.

Професійна інформація. Центр постійно бере участь у ярмарках

вакансій та професій, у вітчизняних і міжнародних виставках із

проблем професійної реабілітації й освіти інвалідів. Інформація

про Центр систематично висвітлюється в центральних та регіо�

нальних  засобах масової інформації, відеоматеріали та новини —

на телебаченні, оголошення щодо набору слухачів — на радіо. На

веб�сайті Мінпраці розміщено правила прийому інвалідів до Цен�

тру, перелік професій і необхідних для вступу документів тощо.

Проспекти, буклети надають повну інформацію про умови вступу,

навчання та проживання в Центрі.

Професійна консультація. Попередню консультацію вступники

отримують у фахівців�реабілітологів МСЕК, де встановлюються

можливі обмеження за медичними показаннями для певних видів

трудової діяльності і висновок щодо необхідності його професійної
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реабілітації. Висновки МСЕК відображені в «Індивідуальній про�

грамі реабілітації інваліда».

Роботу з професійного консультування інвалідів також здійсню�

ють спеціалісти в центрах зайнятості шляхом проведення бесід,

анкетування, тестування. Результати консультації відображаються

в «Індивідуальній карті профконсультації клієнта».

Постійні індивідуальні  інформаційно�довідкові та професійні

консультації надають вступникам і фахівці Центру (ознайомлення

з правилами прийому та направлення інвалідів до Центру, особли�

востями підготовки за робітничими професіями, з кваліфікаційни�

ми та медичними вимогами до професій).

Професійний відбір здійснюється з метою визначення ступеня

придатності особи до окремих видів професійної діяльності згідно

з нормативними вимогами.  

На першому етапі (в дистанційному режимі) Приймальною

комісією розглядається пакет документів вступника за затвердже�

ними  показниками. Після аналізу пакету документів, що надійшли

з регіону (висновки та рекомендації спеціалістів медичних закладів

та органів служби зайнятості за місцем проживання), і вивчення

членами комісії всіх показань і протипоказань щодо обраної про�

фесії інвалід викликається до Центру на остаточний профвідбір,

який триває п’ять робочих днів. Протягом цього етапу провадяться:

долікарський огляд, об’єктивні медичні обстеження (ортопед/трав�

матолог, невропатолог, терапевт), психологічне тестування,

соціальне анкетування. На цьому етапі фахівці Центру провадять

професійно�теоретичні та практичні тестування зі вступниками,

які первинно визначились із професією. Під час трудових спроб

вступники знайомляться з робочими місцями, їх технічним осна�

щенням, з реальними умовами трудової діяльності, оцінюють свої

можливості в обраній професії. Основна мета професійного відбору
в Центрі — це визначення професійної придатності вступників.
Результатом професійного відбору в Центрі є зарахування інваліда

на професійну реабілітацію до Центру. 

Сприяння працевлаштуванню. Центр здійснює моніторинг пра�

цевлаштування  випускників протягом року. Шляхом їх анкетуван�

ня вивчаються проблеми, що виникають у випускників під час

пошуку зайнятості.  

Використовуючи вітчизняний, зарубіжний та власний досвід

роботи Центру з профвідбору інвалідів на професійну реабіліта�

цію. Фахівцями Центру використовуються як класичні методи
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соціально�психологічної та медичної діагностики, так і власні

методології, які адаптовані до умов Центру. 
Одним з напрямків діяльності Центру є розроблення методич�

них матеріалів. Зокрема, на підставі досвіду роботи фахівцями Цен�
тру підготовлено та видано методичні рекомендації «Методика
проведення професійного відбору та формування навчальних груп
інвалідів в умовах центрів професійної реабілітації», «Інформацій�
но�консультативна робота з інвалідами під час їх професійної реа�
білітації в контексті сприяння пошуку зайнятості» та практичний
посібник «Врегулювання проблемних питань працевлаштування та
захисту прав інвалідів у сфері праці», де узагальнено вітчизняний
і міжнародний досвід з проблем професійної орієнтації інвалідів.
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1. Конвенція Міжнародної організації праці вiд 20.06.1983 р. № 159
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№ 27/169/79  «Про затвердження Положення про організацію професійної

орієнтації населення».

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 17.09.2008 р. № 842 «Про

затвердження Концепції державної системи професійної орієнтації населення».

БАКАЛАВР «ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ» —
ФАХІВЕЦЬ ІЗ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Г. І. Романов 
Університет «Україна», кафедра реабілітації
04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. 295�11�24

Постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р. № 1719
визначено новий перелік напрямів підготовки бакалаврів у ВНЗ.
У галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини» під
кодом 6.010203 зазначений напрям підготовки «Здоров’я людини».

Державний класифікатор професій ДК 003:2005 під п. 3226
додатка А містить професійну назву роботи «Фахівець з фізичної
реабілітації».

Тобто відповідно до вищезгаданих директивних документів
бакалавр із навчальною підготовкою за спеціалізацією «Здоров’я
людини» може працювати фахівцем із фізичної реабілітації.

У наказі МОЗ України від 25.07.2008 р. № 412 «Про подальший
розвиток лікарсько�фізкультурної служби в Україні» зазначено, що
особи, які мають вищу фізкультурну освіту за спеціалізацією
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«Фізична реабілітація» або «Здоров’я людини», можуть обіймати поса�
ди інструктора з лікувальної фізкультури та медичної сестри з масажу.
Крім того, «У відділення і кабінети лікувальної фізкультури можуть
вводитись посади спеціаліста з фізичної реабілітації, на які признача�
ються випускники вищих навчальних закладів фізичної культури
III–IV рівня акредитації за спеціальністю «Фізична реабілітація».

Хоча в Україні вже близько 10 років провадиться широка підго�

товка фахівців з фізичної реабілітації у ВНЗ фізкультурного профі�

лю (освітньо�кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст, магістр),

і дотепер не розроблено галузеву компоненту державних стандартів

вищої освіти — вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої і фахової

підготовки названих фахівців із фізичної реабілітації. Немає і скла�

дової галузевої компоненти — засобів діагностики рівня освітньо�

професійної підготовки.

Галузевий стандарт фахівця з фізичної реабілітації і бакалавра

здоров’я людини слід базувати на кваліфікаційних характеристиках

й інструкціях з професійно�посадових обов’язків працюючих

у лікувальній фізкультурі — інструкторів з лікувальної фізкультури,

медичних сестер з масажу, лікаря з лікувальної фізкультури. У скон�

центрованому виді нормативно�правові регламентації викладені

у згаданому наказі МОЗ України.

У базових навчально�методичних документах освітньо�профе�

сійних характеристиках, освітньо�професійних програмах, нав�

чальних програмах з напряму підготовки «Здоров’я людини» —

повинні також братися за основу комплекси знань, вмінь і навичок,

які потрібні для роботи з хворою людиною та інвалідом і які вже

давно визначені в клінічній практиці лікувальної фізкультури.

АСТЕНІЧНІ СТАНИ: ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ 
ПІДГОТОВКА ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА 

РОБОТА З МОЛОДДЮ, ЯКА МАЄ 
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ

М. В. Ковтонюк,
канд. мед. наук, доцент

Наразі вельми актуальним є питання загальноосвітньої підготовки та

профорієнтаційної роботи з молоддю, яка має функціональні обмеження.

Астенізація сучасної молоді, і особливо підлітків із функціональними

обмеженнями, є дуже поширеною сучасною проблемою.
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Почуття психічної втоми, стан вигоряння, підвищена стомлюва�

ність, почуття фізичної розбитості, почуття психічної несвіжості, стан

дратівливої слабості — все це астенічні прояви різної етимології, які

мають неухильну тенденцію до зростання останнім часом і є однією

з найчастіших причин звертань до лікарів усіх спеціальностей.

Значна поширеність астенічних станів, які спостерігаються при

різних соматичних, неврологічних, психічних захворюваннях,

суперечливість їх клінічної диференціації та недостатня розробле�

ність питання цілеспрямованої терапії визначають актуальність цієї

проблеми. 

Астенія — поліетіологічний розлад, що має різноманітну клініч�

ну структуру та різні його варіанти плину. Астенія містить у собі

розлад відразу кількох сфер психічної діяльності людини. Насампе�

ред варто говорити про розлади емоційної сфери, які ми відносимо

до явищ емоційно�вольового виснаження або втоми. Значну частку

в структурі астенічних станів становлять когнітивні порушення,

коли страждають пам’ять, увага, пластичність мислення. З когні�

тивними розладами тісно пов’язані порушення проблемно�вирі�

шального поводження людини, які, власне кажучи, торкаються

сфери успішності її діяльності. У низці випадків на передній план

виходять порушення сомато�вегетативної сфери: соматичної

лабільності та фізичної немічності. Таким чином, залежно від пере�

важного порушення тієї чи іншої сфери в кожному конкретному

випадку, астенії можуть носити різний характер.

Опишемо докладніше цей стан. Наприклад, людина перенесла

інфекційне або важке соматичне захворювання. Після видужання

в неї спостерігатиметься соматогенний емоційно�лабільний (асте�

нічний) стан. Для психоемоційної сфери такого пацієнта будуть

характерні підвищена фізична втомлюваність, нетерпеливість до

фізичних і емоційних (у меншому ступені) навантажень, незвичне

постійне почуття втоми, сонливість, коливання вегетативного

тонусу (серцебиття, м’язова слабість, задишка, пітливість). 

У осіннє�зимовий період часу або навесні люди часто скаржать�

ся на стан утоми, розбитості, зниженого життєвого тонусу, погано�

го самопочуття, зниженої концентрації уваги. У структурі таких

астенічних розладів нерідко є ознаки, характерні для так званих

сезонних депресій.

Ще один варіант астенії може спостерігатися після перенесеного

гострого або тривалого хронічного стресу. Тут характерними є почуття

дратівливості, нестерпності очікування, гучної обстановки, стресів,
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підвищена стомлюваність після складної в емоційному сенсі роботи.

Дуже характерною є скарга на почуття психічної втоми або розбитості.

Це трохи інший за природою стан, оскільки астенію, викликану стре�

совими ситуаціями, ще називають неврастенією або психогенною

астенією. Одним із ключових симптомів неврастенії є стан дратівливої

слабості, гиперестезії або підвищеної чутливості до звичних у повсяк�

денному житті подразників — шуму, гучних звуків, яскравого світла,

дотику. Людина не переносить будь�які емоційні подразники, для неї

характерні вегетативна лабільність, головний біль стискаючого харак�

теру, які він іноді описує, як «каску» або «шапочку» неврастеніка.
Крім того, астенічні стани нерідко спостерігаються в пацієнтів

після купирування основних проявів депресії. У цьому разі ми
говоримо про «астенічний хвіст», коли у хворого йдуть слізливий
настрій, туга, але ще тривалий час характерними для нього залиша�
ються вегетативна лабільність, почуття психічної несвіжості, роз�
битості в ранкові години, знижена інтелектуальна продуктивність.
У деяких випадках доречно говорити про астенічну депресію. 

Астенію ми вважаємо дуже важливою проблемою, оскільки
підвищена втомлюваність, дратівливість, спад або піднесення
настрою трапляються в певний період часу практично в кожного
з нас. Річ у тому, що астенія — це початковий найбільш слабкий
і найменш специфічний рівень розладу психіки. 

Якщо уявити собі психічні розлади у вигляді конусоподібної
піраміди, де верх — це прояви найбільш важких з них, але таких, що
зустрічаються рідше, то основою цієї піраміди є власне астенічні
стани. І найчастіше саме астенічні стани є початком початків наба�
гато складніших проблем, вони також входять до структури інших
психічних розладів. 

Розлади можуть носити й самодостатній характер, будучи тим
єдиним порушенням психічної діяльності, що виникає при різного
роду соматичних або неврологічних захворюваннях, а також при
значних фізичних і психічних навантаженнях, стресах. 

Крім того, і це, мабуть, найважливіше, астенічні стани вплива�
ють на якість життя та соціальне функціонування хворого. 

Астенія — це той найпростіший розлад, при якому обов’язково
є легкі, але досить стійкі когнітивні порушення, зміни проблемно�
вирішального поводження, що призводять до порушень поведінкової
активності людини, до проблем у царині соціальної адаптації, побу�
товій сфері і т. ін. Уважається, що люди з астенічними станами менш
успішні, оскільки зазвичай вони соціально�дезадаптивні і погано
пристосовуються до досить мінливих соціальних ситуацій. 
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Отже, при проведенні загальноосвітньої підготовки та профорі�

єнтаційної роти з молоддю, яка має функціональні обмеження

треба враховувати астенічні прояви, які можуть заважати її якісно�

му навчанню та роботі, і вчасно їх коригувати.

ПРИРОДНИЧО0НАУКОВА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ

РЕАБІЛІТАЦІЇ В АСПЕКТІ ФОРМУВАННЯ ЇХНЬОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Л. Б. Волошко

Специфіка підготовки студентів за напрямом 6.010203 «Фізична

реабілітація» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здо�

ров’я людини» полягає в тому, що вона межує з медичною та фіз�

культурно�спортивною освітою (Г. М. Бойко, Л. Б. Волошко,

Ю. О. Лянной, Л. П. Сущенко та ін.). Це вимагає від майбутніх реа�

білітологів глибоких знань особливостей конституції, будови та

функцій органів і систем організму людини, розуміння динаміки

функціонального стану організму під впливом фізичних наванта�

жень, різних аспектів фізичної реабілітації у світлі теорії адаптації

та системних механізмів гомеостазу.

Під час професійної підготовки майбутні фахівці з фізичної реа�

білітації опановують три цикли професійно орієнтованих дисци�

плін, об’єднаних за принципом цілісного холістичного підходу до

здоров’я людини. За сутнісним змістом ми поділяємо їх на три

групи: цикл природничо�наукової підготовки, цикл фізкультурно�

спортивних дисциплін, цикл дисциплін реабілітаційного спряму�

вання. Початковий етап професійної підготовки студентів базуєть�

ся на вивченні природничих (медико�біологічних) дисциплін, що

вивчаються переважно в перших чотирьох семестрах. До них нале�

жать: біохімія та біохімія спорту, анатомія та динамічна анатомія,

фізіологія людини, фізіологічні основи фізичної культури, валеоло�

гія, гігієна, екологія та ін.

Природничо�наукова підготовка майбутніх фахівців із фізичної

реабілітації розглядається нами як первинний етап професіоналіза�

ції студентів. Це спеціально організований процес оволодіння

360

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 



361

медико�біологічними знаннями, вміннями і навичками та на цій

основі формування професійно значущих якостей особистості,

потрібних для майбутньої професійної діяльності.

Медико�біологічні дисципліни є невід’ємною складовою про�

фесійної підготовки фахівців з фізичної реабілітації, оскільки роз�

кривають внутрішню логіку розгортання процесу реалізації цілей

і завдань реабілітаційної практики, забезпечують набуття первин�

ної фахової спеціалізації. Практика переконує, що труднощі, які

виникають у студентів під час вивчення дисциплін реабілітаційно�

го спрямування (методи фізичної реабілітації, фізіотерапія, масаж,

лікувальна фізична культура та ін.), пов’язані з недостатнім

засвоєнням фундаментальної змістовної основи фаху — анатомії,

фізіології, біохімії та інших природничих дисциплін.

З огляду на принципи наступності та системності у навчанні,

виникає потреба посилення інтеграції природничих дисциплін

з іншими професійно зорієнтованими курсами для формування

цілісної системи професійно значущих якостей майбутніх реабілі�

тологів. З цією метою, на нашу думку, потрібно дотримуватися

наступних дидактичних положень: 1) природовідповідність теорії та

практики фізичної реабілітації; 2) виділення наскрізних ідей меди�

ко�біологічних дисциплін (наприклад, принципи саморегуляції,

зворотного зв’язку, функціональних систем; механізми гомеостазу,

адаптації тощо) та їх подальше теоретичне й практичне підтвер�

дження в інших курсах; 3) генералізація професійно важливих

базових понять (наприклад, функція, система, норма, біологічна

константа, гомеостаз, адаптація, відновлення тощо) під час вивчен�

ня природничих дисциплін; 4) використання структурно�логічних

схем, опорних граф�структур під час опанування ключових змісто�

вих модулей для схематичної фіксації найбільш значущих моментів

у навчальному матеріалі; 5) розкриття логічного взаємозв’язку між

базовими елементами знань за рахунок вертикальної (міжпредмет�

ної) та горизонтальної (внутрішньопредметної) інтеграції змісту

професійно зорієнтованих дисциплін.

Посилення інтеграції змісту природничих дисциплін з іншими

професійно зорієнтованими курсами дасть змогу підвищити

рівень професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної

реабілітації.
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ТА ЗАЙНЯТІСТЬ ОСІБ
З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Т. В. Степанова,
студентка
П. І. Терновський,
науковий керівник

Складовою Національної програми професійної реабілітації та

зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями стало

створення у 2001 р. Всеукраїнського центру професійної реабіліта�

ції інвалідів – основної ланки державної системи професійної реа�

білітації інвалідів, установи, на яку покладено функції координато�

ра діяльності створюваної в Україні мережі відповідних центрів.

Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів здійснює

активне співробітництво на засадах укладених договорів з:

– Відкритим міжнародним університетом розвитку людини

«Україна»;

– Академією праці та соціальних відносин Федерації профспі�

лок України;

– Міжнародним фондом соціальної адаптації;

– Київським міським та обласним центрами зайнятості;

– Центром продуктивності Мінпраці;

– Професійно�реабілітаційним центром для інвалідів м. Санкт�

Петербург (Росія);

– Проектом. ПРООН/МОП «Впровадження гнучких програм

професійного навчання для безробітних».

Реабілітаційна комісії, опрацювавши документи і ознайомив�

шись із цим комплексним станом інваліда, підходять до головного

– складання та реалізації індивідуальної програми реабілітації –

квінтесенції професійної реабілітації інвалідів. При цьому вони

виходять із індивідуальних програм реабілітації МСЕК.

Індивідуальна програма професійної реабілітації людини з осо�

бливими потребами, що складена лікарями та реабілітологами за

участі педагогів і соціальних працівників, має вигляд комплексу

послідовних дій, починаючи з профвідбору та профорієнтації та

завершуючи рекомендаціями стосовно умов праці на заздалегідь

визначеному і відомому інваліду адаптованому робочому місці. 

У Всеукраїнському центрі професійної реабілітації створено всі

необхідні умови для набуття слухачами дев’яти робітничих профе�
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сій. Одне з головних завдань, покладених на Центр, – це виконан�

ня координуючих функцій щодо мережі центрів професійної реабі�

літації в Україні, Питання організації реабілітаційної роботи,

фінансово�економічні обґрунтування та розрахунки, методична

й методологічна робота, розроблення й упровадження передових

реабілітаційних технологій – ось далеко не повний перелік робіт

Центру, які проводяться в цьому напрямку, включаючи стажування

фахівців у реабілітаційних центрах Європи. У процесі професійної

реабілітації працівники Центру мають справу з проблемами соціаль�

но�психологічного характеру. Діагностика психічного стану інвалідів

свідчить, що це є одним із головних питань соціальної адаптації інва�

лідів. Важливу роль у процесі трудової реабілітації інвалідів звідіграють

центри професійної реабілітації, які створювалися на виконання

Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб

з обмеженими фізичними можливостями на 2001–2005 рр. Вважаєть�

ся, що головним пріоритетом у системі реабілітації інвалідів має бути

створення мережі достатніх, мобільних центрів та відділень реабіліта�

ції, максимально наближених до місця проживання інвалідів. Це

мають бути установи, які з урахуванням здібностей, бажань, можливо�

стей, стану здоров’я інвалідів, а також потреб ринку праці комплексно

готують їх до працевлаштування, а за потреби здійснюють і подаль�

ший їх супровід. Такі центри вже створено по всій Україні. 

Це лише перші, але впевнені кроки щодо впровадження в Укра�

їні прогресивного досвіду розвинутих країн задля вирішення про�

блем самодостатності інвалідів, залучення їх до активного суспіль�

ного життя.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛФК У ЛІКУВАННІ
ХВОРИХ НА ОСТЕОХОНДРОЗ

І. Сорока, Н. Чубко

На остеохондроз хребта страждає від 75 до 95% дорослого насе�

лення України. Привертає увагу той факт, що 50–80% хворих — це

люди працездатного віку. 

Ми поставили за мету встановити клінічну ефективність ЛФК

в комплексній програмі фізичної реабілітації при остеохондрозі

поперекового відділу хребта.

Дослідження проводилося на базі неврологічного відділення

Поліклініки № 2 ЦМЛ № 1 м. Житомира.
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Нами було обстежено 16 пацієнтів віком від 40 до 45 років з діаг�

нозом остеохондроз хребта 2�го, 3�го ступенів з локалізацією

в попереково�крижовому відділі. Усіх хворих було поділено на дві

групи: основну та контрольну, по 8 чоловік у кожній.

В основній групі застосовувався повний комплекс ЛФК в поєд�

нанні з медикаментозним лікуванням, масажем та фізіотерапією.

У контрольній групі переважало медикаментозне лікування

в поєднанні з фізіотерапією і масажем.

Обстеження хворих проводили до і після лікування. Критеріями

ефективності проведеного відновного лікування були скарги хво�

рих, зовнішній огляд, шкала проявів привожності Тейлора, шкала

болю Осгарда, оцінка амплітуди рухів в поперековому відділі хребта.

Застосоване лікування не викликало побічної дії, і відносно

швидко досягалось поліпшення в перебігу хвороби. Ці зміни були

помічені як в основній, так і в контрольній групах, але поліпшення

під час лікування остеохондрозу в основній групі фіксувалось на

3–5 днів раніше, ніж у контрольній.

За даними шкали Тейлора, до лікування показник тривоги був

оцінений пацієнтами основної групи у 26 балів, після лікування він

становив 14 балів. У контрольній групі цей показник змінився

з 27 до 18 балів.

За даними шкали болю Осгарда, до відновного лікування вираз�

ність болю була оцінена пацієнтами основної групи в 63%, після

лікування цей показник відповідав 15%. У контрольній групі він

знизився з 67% до 34%.

Зменшення больових відчуттів збіглося з поліпшенням функ�

ціональних можливостей хребта в усіх трьох площинах. Так,

в основній групі до курсу реабілітації середній показник розги�

нання хребта становив 24°, після реабілітації 32°. Середній показ�

ник згинання до лікування становив 72°, а після лікування — 75°.

У контрольній групі показники поліпшення амплітуди рухів були

дещо нижчими.

Отже, застосування ЛФК у реабілітації остеохондрозу значно

прискорює одужання, забезпечує активну свідому участь хворого

у процесі лікування, дає змогу зменшити кількість загострень, під�

тримувати функціональні можливості хребта й усієї м’язової систе�

ми, позитивно впливає на якість життя. Такий вплив лікувальних

вправ зумовлений тим, що виконання рухової функції тісно пов’я�

зано з механізмами обміну речовин у тканинах хребта. Здійснення

динамічних циклічних рухів забезпечує достатню гемодинаміку за
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рахунок скорочення м’язів, поліпшуються гідродинамічні процеси

у міжхребцевих дисках за рахунок періодичної зміни компресійно�

го впливу на них, що значно активізує процеси дифузії й осмосу

в тканинах.

Таким чином, застосування засобів і методів фізичної реабіліта�

ції у повному обсязі з обов’язковим включенням лікувальної фіз�

культури сприяє зменшенню больових відчуттів, поліпшує рухли�

вість хребта, прискорює процеси одужання, а значить, скорочує

кількість днів перебування на лікарняних листках.

ВПЛИВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ НА
ПСИХИЧНИЙ СТАН ОСІБ ПІДЛІТКОВОГО ТА

ЮНАЦЬКОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ДЦП

Р. О. Сорокіна,
студентка
П. І. Терновський,
науковий керівник

Проблема внутрішньоособистісного конфлікту, виявлення

психологічних чинників, які впливають на його виникнення, та

розроблення засобів для його подо�лання, є актуальною науково�

практичною проблемою сучасних психологів, педагогів, медиків,

а особливо реабілітологів. Це питання надзвичайно важливе,

зокрема тому, що переживання внутрішніх конфліктів супрово�

диться порушенням механізму. адаптації, а відсутність деструктив�

ного внутрішньоособистісного конфлікту є ознакою нормального

розвитку.

Зважаючи на гостру постановку питання щодо розробки спе�

ціальних програм, спрямованих на адаптацію та реабілітацію осіб,

які мають інвалідність, реабілітологу потрібно мати інформацію

про причини, наслідки й особливості клінічних проявів перебігу

ДЦП та внутрішніх конфліктів у цих хворих, а також орієнтуватись

у специфіці роботи з цією категорією населення.

Чинники, що стати причиною виникнення внутрішньоособи�

стісних конфліктів, можуть бути як внутрішні, так і зовнішні.

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є саме таким захворю�

ванням, через яке на органічну патологію нашаровуються впливи
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соціальних чинників, що зумовлені інвалідизацією дітей. Провідна

роль у психогенезі патологічного розвитку особистості належить

реакції усвідомлення та переживання дефекту, ізоляції від суспіль�

ства однолітків, а також особливому ставленню оточуючих до хво�

рої дитини.

Аналіз теоретичних і емпіричних досліджень різних аспектів

життя осіб, хворих на ДЦП, дає підстави стверджувати, що відчут�

тя власної неповноцінності, пов’язане з наявністю фізичного

дефекту, відіграє дуже важливу роль в їхньому житті і може бути

причиною порушення психічного чи психологічного здоров’я. Реа�

білітолог, впливаючи на фізичний стан хворого, автоматично впли�

ває і на психічний стан людини. 

Звісно, кожна хвороба, яка супроводить людину майже впро�

довж усього її життя, позначається на її психологічних особливо�

стях та загальному розвитку.

Особливість переживання внутрішньоособистісного конфлікту

у хворих на ДЦП пов’язана з тяжкістю органічної патології, а також

з нетерпимим ставленням суспільства до людей, які несуть на собі

тягар такої хвороби.

Критерії вибору методик реабілітації залежать саме від особли�

востей перебігу хвороби, а також від рівня впливу ДЦП на психоло�

гічний стан людини.

Спеціальні програми для роботи з дітьми, хворими на ДЦП,

мають сприяти не тільки поліпшенню фізіологичних функцій,

а й підвищенню самооцінки, набуттю навичок самопізнання,

прийняття себе та інших людей, поглибленню інтернальності,

усвідомленню відповідальності за власне життя, розвитку навичок

само�стійності, зменшенню ймовірності виникнення психосома�

тичних хвороб шляхом зняття тілесних утисків, які, часто зали�

шаючись неусвідомлюваними, вимагають дуже багато енергії

людини, породжуючи втому, важкість у деяких частинах тіла, не

послаблюючи, а тільки збільшуючи психологічний та фізіологіч�

ний дискомфорт.

Ще стародавні греки говорили, що «в здоровому тілі — здоровий

дух», і робота реабілітолога, підтверджує цей афоризм, адже, при�

носячи фізичне здоров’я, вона впливає не тільки на тіло, а й на

психологічний стан людини, а це має велике значення для дітей

хворих на ДЦП.
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ПРОФІЛАКТИКА ІНВАЛІДНОСТІ
ЯК СКЛАДОВА МЕДИКО0СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

О. О. Селезньова,
канд. біол. наук

Інвалідність, як один із найважливіших показників ступеня здоров’я

населення, має не тільки медичне, але й соціальне значення. В Україні

щорічно збільшується кількість осіб, яких вперше визнано інвалідами,

підвищується частота вроджених вад і спадкових захворювань, зростає

поширеність соціально зумовлених хвороб (туберкульоз, СНІД, вене�

ричні хвороби, наркоманія, алкоголізм тощо). Тільки за умов співпраці

державних структур і закладів охорони здоров’я на якісно новому рівні,

спрямованому на вирішення взаємопов’язаних завдань медичного

і соціального характеру, можливе ефективне розв’язання негативних

медико�соціальних тенденцій. Медико�соціальна робота з населенням

принципово відрізняється від суто медичного підходу до охорони здо�

ров’я, вона передбачає системний медико�соціальний вплив на самих

ранніх  етапах розвитку хворобливих процесів і соціальної дезадаптації,

які потенціально призводять до тяжких ускладнень та інвалідизації. 

Однією з провідних цілей медико�соціальної роботи є профілак�

тика найбільш поширених і соціально значущих груп захворювань,

насамперед серцево�судинних паталогій, злоякісних новоутворень,

психічних розладів, інфекційних захворювань, травм. Важливий

напрям профілактичної медико�соціальної роботи — підвищення

рівня медичної, санітарно�гігієнічної освіти населення, формування

в нього навичок здорового способу життя, розуміння його у профі�

лактиці захворювань. Іншим напрямом профілактичної діяльності

є виявлення найбільш вагомих соціальних факторів, які негативно

позначаються на здоров’ї людини, усунення або зменшення їх

впливу на організм, забезпечення соціального захисту прав грома�

дян з питань охорони здоров’я.  

Досвід розвинутих країн світу з упровадженням широкомасштаб�

них профілактичних програм, спрямованих на зменшення впливу

факторів ризику виникнення соціально зумовлених захворювань,

свідчить, що провідною серед них є зміна способу життя. За останніх

30 років у Японії, Канаді та ряді інших країн сформувалася державна

політика, спрямована на створення умов для широкого впровадження

здорового способу життя. У результаті смертність людей молодого та

середнього віку скоротилась у кілька разів, а середня тривалість життя

збільшилася від 10 до 20 років. 

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Надзвичайно важливим напрямом профілактичної медико�со�
ціальної роботи є спільна робота соціальних служб і населення з про�
філактики шкідливих звичок. Показ переваг, які забезпечує здоровий
спосіб життя, сприятиме мотивації людини до збереження власного
здоров’я.  Людині варто переорієнтуватися з лікування хвороб на
турботу про своє здоров’я, зрозуміти, що причина нездоров’я насам�
перед не в умовах життя або відсутності належної медичної допомо�
ги, а в байдужості людини до самої себе. Потрібно усвідомити, що
жодні ліки не здатні зробити людину здоровою. Активний фізичний
розвиток, рухова активність, раціональне харчування, духовний
розвиток в поєднанні зі сприятливим екологічним і соціальним сере�
довищем є запорукою здоров’я. Важливо вчитися бути здоровим,
творчо підходити до власного здоров’я, формувати потребу, вміння
і рішучість підтримувати здоров’я власними зусиллями за рахунок
своїх внутрішніх резервів, а не чужих зусиль і зовнішніх умов.  

У сучасний період реформування державної політики системи

охорони здоров’я України первинна профілактика, що базується на

формуванні здорового способу життя, підвищення відповідально�

сті кожної людини за своє здоров’я, усунення дії факторів ризику

для здоров’я є найбільш актуальними. Завдання держави — створи�

ти умови для позитивного свідомого вибору засад саме здорового

способу життя кожному своєму громадянинові. Держава, яка не

вкладає кошти у профілактику негативних явищ і формування

принципів здорового способу життя, витрачає, зрештою, значно

більше  на організацію медичної допомоги й утримання інвалідів. 

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ
ІНВАЛІДІВ ІЗ ХВОРОБАМИ НИРОК ТА

СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ

А. В. Свиріпа,
студентка
О. В. Зімненко,
науковий керівник

На сучасному етапі розвитку однією з актуальних проблем сус�

пільства є пошук дійових факторів оздоровчого впливу на молодь,
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яка через перенесені хвороби не може повною мірою використову�

вати можливості загальноприйнятої системи фізичного виховання

і за станом здоров’я віднесена до спеціальних медичних груп.

Тривожні тенденції збільшення контингенту спеціальних

медичних груп свідчать не тільки про проблематичність їх подаль�

шого всебічного розвитку, а й про можливі перспективи зростання

кількості молодих спеціалістів зі зниженою працездатністю і ран�

ньою інвалідністю. 

Оздоровчий вплив занять фізичними вправами реалізується зав�

дяки фізичному тренуванню, в основі якого лежить елементарний

факт підсилення відновних процесів під впливом стомлення. Після

фізичного навантаження, якщо воно не перевищує можливостей

організму, інтенсивно перебігають процеси відновлення енергетич�

них потужностей тканин, які підносять м’язову працездатність на

більш ВИСОКИЙ, ніж у вихідному положенні, рівень. Якщо

в цьому періоді — фазі суперкомпенсації — фізичне навантаження

повторюється, відбуваються ті ж самі зміни, але з однією відмінні�

стю: ступінь перевищення досягнутої працездатності над вихідним

рівнем її збільшується ще значніше. Подальше повторення наван�

тажень, які здійснюються у фазі суперкомпенсації, приводять до

поступового зростання м’язової працездатності.

У зв’язку з тим, що люди в особливих медичних групах зазвичай

характеризуються слабким фізичним розвитком і низьким функціо�

нальним станом, їх, як правило, звільняють від занять з фізичного

виховання в школі. Вони погано організовані, не можуть виконува�

ти багатьох фізичних вправ. У них часто виникають застудні захво�

рювання, а в осінньо�зимовий період відбувається їх загострення.

Дуже шкідливою є гіподинамія (малорухливість): вона уповільнює

процес одужання, знижує адаптаційні можливості, погіршує проце�

си метаболізму. Система�тичні заняття фізкультурою можуть служи�

ти як профілактичний фактор, нормалі�зувати функціональний

стан, сприяти одужанню або викликати тривалу ремісію.

Серед захворювань нирок і сечовивідних шляхів найчастіше трап�

ляються такі, як гідронефроз, гломерулонефрит, пієліт, пієлоне�

фрит, нирковокам’яна хвороба, цистит, опущення нирки та ін.

Заняття фізкультурою провадяться в період ремісії. До занять

включають дозовану ходьбу, біг, рухливі ігри (або елементи спортив�

них ігор), лижні прогулянки, загальнорозвивальні і дихальні впра�

ви, заняття на тренажерах. У літній період це їзда на велосипеді (при

сечокам’яній хворобі попередньо слід випити 0,5–1,5 л. рідини),
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ходьба по пересіченій місцевості. При опущенні нирки виключають

стрибки, підскоки й аналогічні вправи, виконується спеціальний

комплекс загальнорозвивальних вправ, призначається плавання.

Слід запобігати переохолодженню (плавання в осінньо�зимовий

період у басейні, прийом холодного душу або обливання холодною

водою), яке може спровокувати загострення вказаних хвороб.

Виходячи з вищевикладеного, слід зробити висновок: роль реа�

білітолога в соціалізації зазначеної групи населення має дуже вели�

ку вагу і значущість.

РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ У СПЕЦІАЛЬНИХ
МЕДИЧНИХ ГРУПАХ ПРИ ПОРУШЕННЯХ

ОПОРНО0РУХОВОГО АПАРАТУ

Я. В. Похилюк,
студентка
О. В. Зімненко, 
науковий керівник

Останнім часом чималого поширення серед молоді набули захворю�
вання опорно�рухового апарату. Це, зокрема, люди з особливими
потребами, які, як правило, займаються у спеціальних медичних групах.

Для того щоб забезпечити ефективність процесу оздоровлення
членів спеціальних медичних груп, потрібно чітко уявляти собі зав�
дання, які потрібно при цьому вирішувати. Так, добре відомо, що
хвороба тягне за собою чимало різних несприятливих змін в організ�
мі. І найголовніші з них виникають в результаті обмеженої рухової
активності. Це призводить не тільки до неузгодженої діяльності всіх
систем організму, а й до порушення його взаємодії з зовнішнім сере�
довищем. Послаблюється імунітет, погіршується діяльність життє�
воважливих органів, і навіть у молодих людей формуються механіз�
ми регуляції, характерні для старіючого організму. Не випадково за
останні роки помітно «омолодилося» багато захворювань.

Отже, для спеціальних медичних груп важливим є не тільки
систематичні заняття фізичними вправами, а й забезпечення при
цьому зростаючого у своїй дії на організм тренувального впливу.
Програма спеціальних медичних груп обмежує використання вправ
на швидкість, силу, витривалість.

При порушеннях постави (сколіозах) призначаються вправи для
зміцнення м’язів живота і тулуба (тобто зміцнення м’язового корсе�
та), виправлення правильної постави. Включаються вправи з ганте�
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лями, обтяженнями в положенні стоячи, використовується система
коригуючих вправ. Інструктору з лікувальної фізичної культури
слід пам’ятати, що у хворих здатність до пристосування (адаптації)
і виконання фізичних навантажень знижена. І якщо фізичні наван�
таження не будуть адекватні можливостям організму, виникнуть
серйозні ускладнення.

Навантаження призначають залежно від функціонального стану,

тренованості та перебігу захворювання але спочатку вони мають бути

малої інтенсивності і лиш потім — середньої. Контроль за реакцією

серцево�судинної системи здійснюють за пульсом, частотою дихання,

самопочуттям, кольором шкіри, пітливості. Функціональні порушен�

ня постави (тобто це м’язовий дисбаланс) пов’язані з функціональни�

ми змінами опорно�рухового апарату (слабкістю м’язів, зв’язок та ін.)

при гіподинамії (обмеженні рухів), неправильній робочій позі. 

Порушення постави виявляється у зменшенні або збільшенні

фізіологічної кривизни хребетного стовпа. Для запобігання дефек�

там і для нормалізації постави потрібні щоденні заняття фізкульту�

рою (ранкова гігієнічна гімнастика, вправи з гумовими бинтами,

гімнастичною палицею, набивними м’ячами, гантелями в поло�

женні лежачи, напівлежачи), плавання. Включаються вправи з ган�

телями у в.п. стоячи, стрибки і підскоки, вправи з гантелями, до

занять входять ігри (або елементи спортивних ігор).

Враховуючи, що за останній час зросла кількість людей, що

страждають на грубі порушення хребта, і велика кількість людей

має важкі травми опорно�рухового апарату, питання про розвиток

занять фізичною культурою саме з цією групою населення набуває

дедалі більшого значення.

КЛІНІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ОЗДОРОВЧИХ
КОМПЛЕКСІВ КАТЕРИНИ СЕРЕБРЯНСЬКОЇ

В ЛІКУВАННІ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ
ІЗ ФАКТОРАМИ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ

НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Л. М. Орендовська 

Починаючи з середини 50�х рр. ХХ ст., поширення хвороб

системи кровообігу в більшості країн світу набуло розмаху епідемії.

Ці недуги посідають перше місце в структурі смертності громадян
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України (62,5%), на кілька порядків випереджаючи смертність від

злоякісних новоутворень.

Поширеність ішемічної хвороби серця (ІХС) з 2000 до 2005 рр.

зросла на 24,0%, захворюваність — на 6,1%, а смертність — на 9,3%,

що свідчить про необхідність первинної і вторинної профілактики,

а також своєчасного лікування цієї хвороби. Якщо раніше клінічні

прояви захворювання спостерігались у людей віком старше 60 років,

то сьогодні вони реєструються у віковій групі молодше 35 років.

Економічні збитки внаслідок тимчасової непрацездатності та

передчасної смерті від кардіоваскулярної патології у 2006 р. переви�

щили 2 млрд грн. Ішемічна хвороба серця належить до так званих

прихованих епідемій людства. Показники поширеності даної пато�

логії та смертності від неї з кожним роком зростають [1].

Лікування ІХС надто складне і тривале, тому більше уваги слід

приділяти особам з факторами ризику на ІХС. До факторів ризику

належить гіпертонічна хвороба, ожиріння, цукровий діабет, тютю�

нопаління, гіподинамія. Вони негативно позначаються не лише на

стані серцево�судинної системи. Надмірна вага, малорухомий спо�

сіб життя руйнують всі органи та системи.

У наш час слід більше уваги приділяти превентивним заходам:

контролювати артеріальний тиск, поступово збільшувати фізичні

навантаження, намагатися уникати психоемоційних перенапру�

жень [1].

Проаналізувавши досвід науковців, практичних лікарів, фахів�

ців з фізичної реабілітації, ми розробили оптимальні оздоровчі про�

грами, що включають масаж, ЛФК, водолікування, значну увагу

звернули на дієтотерапію й загартовування організму. 

Відомо, що виконання одноманітних вправ швидко втомлює

людину і, можливо, є однією з причин відмови від занять гімнасти�

кою. Тому ми рекомендували хворим комплекси оздоровчої гімнасти�

ки, розроблені олімпійською чемпіонкою Катериною Серебрянсь�

кою. Такі комплекси показані задля профілактики серцево�судинних

захворювань. Вони поліпшують самопочуття, поставу, підвищують

працездатність. Катерина Серебрянська розробила танцювальний

комплекс у стилі «Український драйв», який поєднуючи народний

танець і рухи сучасної хореографії, складається з доступних для кож�

ної людини танцювальних кроків. Він гарантує оптимальне наванта�

ження на серцево�судинну систему та м’язи, що, своєю чергою, пози�

тивно впливає на здоров’я. До того ж, вказані комплекси допомага�

ють зберегти не тільки здоров’я, а й національні традиції [2].
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Вже перші результати дослідження показали, що рекомендована

програма фізичної реабілітації позитивно впливає на серцево�су�

динну, дихальну системи, фізичну працездатність.

Під впливом дозованих фізичних навантажень нормалізується

жировий, вуглеводний обмін, на що вказує цифровий матеріал біо�

хімічного аналізу крові. Показники артеріального тиску, пульсу,

частоти дихання набувають оптимальних значень. У хворих дослі�

джуваної групи поліпшився адаптаційний потенціал. Його показ�

ники: 4,1 бала — до лікування, 3,2 бала — після лікування. Індекс

Кетле в досліджуваній групі зменшився у жінок з 400 до 375 г/см,

у чоловіків — з 450 до 400 г/см.

Отже, комплекси Катерини Серебрянської є високоефективни�

ми і можуть рекомендуватись особам з факторами ризику захворю�

вання на ІХС.  
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НЕОБХІДНІСТЬ УПРОВАДЖЕННЯ ФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ У ПРОЦЕС СОЦІАЛІЗАЦІЇ

«НЕБЛАГОПОЛУЧНИХ» ДІТЕЙ

О. С. Мазур,
студентка 
П. І. Терновський,
науковий керівник

У наш час зростає роль закладів соціальної реабілітації для дітей

із різними відхиленнями від норм поведінки, як навчально�вихов�

них установ, в яких здійснюється корекція розвитку учнів.

Значну роль у реалізації реабілітаційної роботи в цих закладах

відіграє не тільки психологічна служба, яка має свою специфіку

в роботі цих закладів, а й фізична реабілітація, як засіб покліпшен�

ня фізичного здоров’я.

У заклади соціальної реабілітації неповнолітні направляються за

рішеннями судів і в поки що інноваційні типи цих закладів — за
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заявами батьків або осіб, які їх замінюють. І в першому, і в другому

випадках діти направляються в подібні за�клади проти своєї волі.

Робота з вихованцем розпочинається з діагностики стану здо�

ров’я та з’ясування особливостей протиправної поведінки. 

Як підсумок спостережень складається програма реабілітаційної

роботи.

У результаті поступових змін досягається кінцева мета — корек�

ція особистості вихованця та його соціальна і фізична реабілітація.

Унаслідок невідвідування занять у загальноосвітній школі

дитина втрачає духовний зв’язок з нею і не хоче його поновлюва�

ти, оскільки, по�перше, зі школою в неї пов’язано багато психо�

логічних неприємностей, а по�друге, вона відвикла від шуільного

режиму та розумової праці. Відтак підлітку, який прибув у заклад

соціальної реабілітації, спочатку важко починати навчання, адже

внаслідок тривалого невідвідування загальноосвітніх шкіл у таких

дітей не дістали дальшого розвитку пам’ять, увага, розумові здіб�

ності, інші властиві дитині психічні і фізичні якості. 

Відомо, що вихованці закладів соціальної реабілітації, повер�

таючись до загальноосвітньої школи, зазвичай не мають такої

ретельної навчальної підтримки від учителів, яку вони мали

в соціально�реабілітаційному закладі. Крім того, при поверненні

у загальноосвітню школу ці діти стикаються з психологічним

неприйняттям себе педагогічним і частково дитячим колективом

загальноосвітньої школи: надто погану пам’ять залишив про себе

неповнолітній, коли вчився раніше в цій школі. Відтак його слід

підготувати до навчання у подібних умовах, адже такі діти не зна�

ють букв і цифр, математичних дій, не знають пори року, кількість

місяців у році тощо. 

Терміни процесу реабілітації залежать від індивідуальності

кожного вихованця, рівня його педагогічної занедбаності, а також

від стану його фізичного здоров’я. Тому для здійснення реабіліта�

ції деяких з цих дітей потрібен більш тривалий час, ніж для реабі�

літації інших, до того ж, потрапивши на вулицю, ці діти набува�

ють багатьох шкідливих звичок, котрі призводять до хронічних

хвороб.

Отже для підвищення ефективності соціально�реабілітаційного

процесу, зміцнення й охорони психічного та фізичного здоров’я

таких вихованців, соціально�психологічної адаптації згаданих дітей

до життя у сучасних умовах потрібна спільна праця держави, прак�

тичних психологів, обізнаних педагогів, а також обов’язково спе�
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ціалістів з фізичної реабілітації, адже без такої співпраці неможли�

во досягти комплексного результату.

КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ
З УШКОДЖЕННЯМ ТКАНИН ПАРОДОНТУ

В. М. Косенко, С. А. Марковська

У наш час на захворювання пародонту страждає понад 80% насе�

лення  земної кулі. Це показник не тільки стану порожнини рота,

а й усього організму. Адже відомо про взаємообтяжливий зв’язок

між патологією слизової порожнини рота  й загальносоматичними

хворобами. У сучасній стоматології, як і в інших галузях медицини,

використовуються нові сильнодіючі знеболюючі,  антибактеріальні

препарати та клейові композиції, які в багатьох випадках дають

побічні дії.

Застосування засобів і методів фізичної реабілітації у стоматології

має лише епізодичний характер, тому ми поставили за мету розроби�

ти комплексну програму  фізичної реабілітації при захворюваннях

пародонту.

Робота проводилась на базі Житомирської міської стоматологіч�

ної поліклініки № 1. Нами обстежено та проліковано 20 хворих на

хронічний генералізований пародонтит І�ІІ ступенів. Усі хворі були

поділені на дві групи.

Задля комплексного впливу на тканини пародонту була застосо�

вана рефлексо�, музико� й ароматерапія. Значну увагу було приділе�

но місцевому фітолікуванню й апітерапії. Препарати  призначались

у вигляді полоскань, аплікацій, інстиляцій, твердіючих пов’язок.

Лінійний масаж обличчя, гідромасаж ясен, вуглекислі зрошен�

ня, фіто�пасти, фітопарафін були невід’ємними складовими ком�

плексного лікування.

Оцінку лікування  проводили за рентгенологічними знімками,

показниками пародонтального, гігієнічного індексів, проби Писа�

рєва�Шіллера, цитологічними препаратами змішаної нестимульо�

ваної слини.

Вже перші результати засвідчили, що перераховані засоби фізич�

ної реабілітації не викликають побічних дій, сприяють уповільнен�

ню, а в багатьох випадках і припиненню патологічного процесу.

Спілкуючись із хворими, ми вже сьогодні дійшли висновку, що

більшість з них віддають перевагу природним методам лікування.
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Нормалізація в перебігу пародонтитів фіксувалася значно часті�

ше у хворих досліджуваної групи. Про це свідчить такий цифровий

матеріал. Цілковита ліквідація запального процесу була досягнута

у 73,68% хворих досліджуваної та в 57,89% контрольної групи при

хронічному генералізованому пародонтиті І ступеня важкості та

у 61,11% хворих досліджуваної групи і у 46,67% хворих контрольної

групи при хронічному генералізованому пародонтиті ІІ ступеня

важкості.

Одним із перших симптомів нормалізації ушкоджених тканин

було зменшення, а потім і цілковите зникнення кровотечі ясен. Це

фіксувалось у 89,47% хворих на хронічний генералізований паро�

донтит І ступеня важкості та у 77,78% хворих на хронічний генера�

лізований пародонтит ІІ ступеня важкості досліджуваної групи,

а також в 68,42% і 60,0% хворих контрольної групи з аналогічними

захворюваннями. 

У досліджуваної групи після проведеного лікування величина

пародонтального індексу (РІ) становила 1,76±0,06 при хронічному

генералізованому пародонтиті І ступеня важкості й 2,0±0,1 — при

хронічному генералізованому пародонтиті ІІ ступеня важкості. Зна�

чення РІ в контрольній групі були вищими й відповідали 2,01±0,04

при хронічному генералізованому пародонтиті І ступеня важкості

(р<0,01) й 2,25±0,17 — при патології ІІ ступеня важкості (р>0,1).

Обчислення пародонтального індексу (РІ), індексу гінгівіту (ІГ),

гігієнічного індексу Федорова�Володкіної (ГІ) підтвердило високу

клінічну ефективність засобів і методів фізичної реабілітації, їх

позитивний вплив на ліквідацію патологічних явищ у тканинах

пародонту та статику зубів.

Ефективність лікування залежала від початкових змін у ткани�

нах пародонту, місцевих факторів захисту порожнини рота, наявно�

сті загальносоматичної патології та інших причин. 

ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ
ЛІКУВАННІ СКОЛІОЗУ

В. М. Косенко, Ю. Ромащенко

В усі часи не було нічого дорожчого, ніж здоров’я дитини. Стати�

стика свідчить, що з кожним роком кількість хворих дітей зростає.

В Україні хворіють на сколіоз понад 70% дітей віком від 6 до 15 років.

376

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 



377

Ми поставили за мету встановити клінічну ефективність і пере�

ваги гідрокінезотерапії в фізичній реабілітації дітей 7–10 років хво�

рих на сколіоз.

Дослідження проводилося на базі Житомирського міського цен�

тру ранньої медико�соціальної реабілітації дітей�інвалідів «Поклик». 

Діти, хворі на сколіоз, були поділені на дві групи: основну і кон�

трольну — по 10 чоловік у кожній. В усіх дітей фіксувався сколіоз

I ступеня. Діагноз встановлювався за участю лікаря�педіатра, орто�

педа, на основі візуального обстеження, аналізу рентгенограм,

встановлення кута Кобба.

Для хворих основної групи був розроблений комплекс вправ у воді.

Хворі контрольної групи аналогічний комплекс виконували

в умовах кабінету ЛФК.

Зменшення деформації хребта може бути досягнуте лише після

тривалого наполегливого лікування впродовж всього періоду росту

хребта. Проте дані суб’єктивного й об’єктивного обстеження

однозначно свідчать про поліпшення здоров’я.

ЛФК, зокрема гідрокінезотерапія, сприяє формуванню раціо�

нального м’язового корсета, який утримує хребет в положенні мак�

симальної корекції. При неповній корекції ЛФК запобігає прогре�

суванню хвороби.

Оздоровче, лікувальне, гігієнічне значення плавання важко

переоцінити.

Під час плавання забезпечується природне положення хребта,

а самовитягування  під час ковзання по воді додатково розвантажує

зону росту. При виконанні гребкових рухів послідовно включають�

ся в роботу майже всі м’язові  групи, зникає асиметрична робота

міжхребцевих м’язів, відновлюються умови для нормального росту

тіл хребців. Водночас укріплюються м’язи живота, спини, кінцівок,

вдосконалюється координація рухів.

В основній групі час утримання тулуба при виконанні вправи

вис на жердині збільшився від 30 до 55 секунд, а в контрольній —

відповідно від 40 до 45 секунд. Число переходів з положення лежа�

чи на спині в положення сидячи з фіксованими ногами в основній

групі збільшилося від 10 до 13 разів, а в контрольній — від 9 до

11 разів.

Під впливом гідрокінезотерапії поліпшується тонус м’язів,

поліпшується діяльність дихальної та серцево�судинної систем,

виховуються й закріплюються навички правильної постави.

Переваги гідрокінезотерапії полягають у поєднанні цілющої дії

руху та цілющих властивостей води. Застосування гідрокінезотера�
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пії в дітей створює атмосферу лікування�гри, в результаті чого іноді

досить складно закінчити заняття, адже діти хочуть грати і далі.

АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ К ОБУЧЕНИЮ В ВУЗЕ
С ПОМОЩЬЮ РАСТИТЕЛЬНЫХ АДАПТОГЕНОВ

Е. В. Зимненко

Известно, что в процессе развития личности будущего специали�

ста особую роль играет начальный этап обучения в вузе. И чем

эффективнее произойдет адаптация студентов к вузовскому обуче�

нию, тем выше будут психологический комфорт, учебная мотивация,

направленность и характер учебной деятельности на старших курсах. 

Под адаптацией понимают приспособление организма к раз�

личным требованиям среды без ощущения внутреннего диском�

форта и конфликта со средой.

Если процесс адаптации не происходит вовремя, то развитие

неудовлетворенности обучением в вузе и нарушений психических

функций происходит по принципу усиливающей обратной связи:

чем больше накапливается нарушений, тем больше они усугубляют

процесс дальнейшей дезадаптации. Начинаются нарушения со сто�

роны здоровья. Искаженное или недостаточно развитое предста�

вление о себе ведет к нарушению адаптации, что может сопровож�

даться повышенной конфликтностью, непониманием своей

социальной роли, снижением работоспособности, ухудшением

состояния здоровья. 

Анализ содержания специфических характеристик процесса

обучения в вузе и указанные трудности адаптации первокурсников

заставляют нас обратиться к нетрадиционным методам её коррек�

ции, среди которых можно выделить фитотерапию.

Фитотерапия, или лечение травами, — самая древняя и самая

молодая наука, которая сочетает в себе тысячелетний опыт древней

традиционной и народной медицины разных стран с достижения�

ми современной медицины.

Лечебные свойства растений, эмпирически установленные

в древние времена, находят научное обоснование в современной

медицине. В настоящее время в нашей стране используется около

150 видов лекарственных  растений.

Биологически активные вещества растительных адаптогенов

влияют на деятельность сердечно�сосудистой системы, обладают
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бактерицидной, противовирусной, противогрибковой, антитокси�

ческой и антиаллергической активностью, нормализуют реологию

крови, стимулируют желудочную, кишечную, печеночную и пан�

креатическую секреции, улучшают процесс пищеварения, облада�

ют спазмолитическим свойствами, нормализуют функции щито�

видной железы, способствуют удалению токсических и радиацион�

ных веществ из организма, укрепляют эмаль зубов, действуют

общеукрепляющее, влияя на обмен веществ.

Исходя из действия растительных адаптогенов на организм

человека и проблем адаптации студентов I курса к обучению в вузе,

можно предположить, что применение в I семестре фитотерапии

приведет к более мягкой адаптации их к учебному процессу, а также

к более высоким показателям успеваемости.

ПОШИРЕНІСТЬ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
ТА МЕДИКО0СОЦІАЛЬНЕ ВИРІШЕННЯ ЦІЄЇ ПРОБЛЕМИ 

В. В. Гончаренко,
Д. А. Шкурупій,
Науковий керівник 

У всіх розвинутих країнах світу реєструється нині зростання рівня

бронхолегеневої патології, а у структурі захворюваності дітей вона

виходить на одне з перших місць. Так, поширеність бронхіальної

астми в різних країнах становить від 5 до 20%, а в екологічно

несприятливих регіонах — до 30%. Одним з домінуючих причинних

факторів такого процесу вважається забруднення повітряного сере�

довища ксенобіотиками, що безпосередньо впливають на респіра�

торну систему, чинячи значний ушкоджуючий ефект: пригнічують

місцеві  механізми захисту дихальних шляхів, їх систему кондиціону�

вання і механічного очищення повітря, мукоціліарні  процеси  еска�

лації, клітинні реакції захоплення. Зростання поширеності алергій�

них захворювань у дітей (20–30%), зокрема бронхіальної астми,

більш тяжкий її перебіг визначають актуальність обраної теми. Отже,

бронхіальна астма є однією з найважливіших медико�соціальних

проблем, спричинених і обтяжених високою захворюваністю і смерт�

ністю, а також значними еконо мічними втратами, пов’язаними з інва�

лідністю. Поширеність бронхіальної астми в багатьох країнах світу ста�

новить 5–7%, а в деяких регіонах сягає 15%. Протягом останнього часу

в Україні провадиться значна робота щодо вдосконалення медичної
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допомоги хворим на бронхіальну астму. Своєчасна діагностика і ліку�

вання бронхіальної астми у лікувальних закладах веде до зниження

прогресування захворювання, однак для повного медико�соціаль�

ного вирішення цієї проблеми потрібне впровадження реабілітацій�

ного лікування, що дасть змогу зменшити втрати з непрацездатності

і поліпшити якість життя хворого. Діагностика бронхіальної обструкції

при бронхіальній астмі включає в себе як клінічні ознаки, так і об’єк�

тивні спірографічні показники, що дають можливість оцінити ступінь

гіперреактивності бронхів і міру добових коливань показників бронхі�

альної провідності, що характеризує тяжкість перебігу захворювання.

Інформативним також є моніторування пікової швидкості видиху. 

Курортне лікування займає провідне місце в реабілітації хворих із

захворюванням органів дихання. Його перевага полягає в тому, що

природні фактори є адекватними подразниками для організму і їм не

властиві побічні негативні ефекти на відміну від медикаментів. При

легкому перебігу бронхіальної астми з непостійними та незначними

клінічними проявами, при об’ємі форсованого видиху за 1 секунду

(ОФВ1) більш ніж 70%  належного, показане лікування у сприятливих

кліматичних умовах незалежно від географічного знаходження курор�

ту. Хворим із середньою тяжкістю перебігу захворювання, при постій�

них проявах обструкції та ОФВ1 у межах 50–69% належного, показане

лікування у певних кліматичних умовах. Зокрема, в умовах гірського

клімату ефективним є лікування хворих із порушенням імунорегуляції,

причому лікування на цих курортах показане за відсутності активного

запального процесу та помірно виражений легеневій недостатності;

лікування на курортах морського узбережжя показане хворим із про�

явами легеневої недостатності, при нестійкій ремісії та незначних про�

явах запального процесу у бронхолегеневому апараті. У комплексі реа�

білітаційних заходів важливе місце посідає апаратна фізіотерапія.

Обов’язковою складовою реабілітаційних програм має також бути

організація «Астма�школи», де пацієнта ознайомлюють із особливо�

стями перебігу захворювання, сучасними засобами лікування, навча�

ють його контролю за перебігом хвороби. Таким чином, реабілітаційне

лікування бронхіальної астми може містити широкий спектр природ�

них і преформованих факторів, що доповнюються методиками апа�

ратної фізіотерапії. Кінцевим результатом санаторно�курортного ліку�

вання має стати розроблення індивідуальної програми контролю за

перебігом захворювання, в якій повинні раціонально поєднуватись

медикаментозні і немедикаментозні лікувальні засоби з методика�

ми контролю за перебігом захворювання.  
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ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ОРГАНІЗМУ
ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖНО ВІД НАПРУЖЕНОСТІ ДІЇ

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ЗДОРОВ’Я

Л. Л. Войцюх

Життя, зокрема життя в його найбільш повноцінному виразі — як
здоров’я, становить єдність усіх систем організму людини. Вдоскона�
лення загального стану здоров’я людини в наш час набуває великої
актуальності. Здоров’я можна розглядати як феномен, цілісний і водно�
час багатовимірний, що розкривається через взаємозв’язок його фізич�
ної, соціальної, психічної та духовної складових. Здоров’я розглядають
як динамічний процес, знання закономірностей якого дає можливість
управляти здоров’ям — формувати, зберігати та зміцнювати його.

Нині встановлено, що фізіологічні зміни розвиваються в усіх тканинах,
органах та системах людського організму. Більшість порушень пов’язані з
патологічними процесами, які, нашаровуючись прискорюють їх розви�
ток, порушують життєдіяльність організму і призводять до передчасного
старіння. Одна з важливих причин цього — відсутність або недостатність
м’язової діяльності. Вивченням й опрацюванням змін, які виникають
в організмі людини під час м’язової діяльності та в процесі відновлення
займалось чимало дослідників. Поза тим праці у цій царині присвячені
вивченню окремих функціональних систем, що значною мірою знижують
інформативність одержаних результатів. Є й такі показники стану організ�
му, які протягом тривалого часу розглядаються безпідставно вузько. Огля�
довий аналіз літературних джерел показав, що науковці мало приділяють
уваги біохімічним змінам в організмі, дії психологічного фактора на про�
цеси відновлення організму. Актуальність розглядувальних питань визна�
чили вибір теми нашого дослідження «Психофізіологічні зміни організму
людини залежно від напруженості дії для відновлення здоров’я».

Об’єкт дослідження: психофізіологічні зміни організму людини.
Предмет дослідження: психофізіологічні зміни залежно від

напруженості дії для відновлення здоров’я.
Мета дослідження: визначення й теоретичне обґрунтування струк�

тури та підходу до дослідження психофізіологічних змін залежно від
напруженості дії для відновлення здоров’я; експериментальне вия�
влення впливу психологічної терапії на процеси відновлення організму.

Завдання дослідження: 
1. Здійснити оглядово�теоретичний аналіз вітчизняних і зарубіжних

літературних джерел з проблеми дослідження психофізіологічних змін
організму людини. 
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2. Визначити фізіологічні системи організму людини, основні
показники та стани.

3. Розробити програму дослідження та здійснити теоретично об�
ґрунтований вибір методів і методик експериментального дослідження.

4. Провести експериментальне дослідження впливу фізичного
навантаження різної потужності на фізіологічні системи організму
людини та виявити зміни у стані здоров’я та в процесі відновлення.

5. Провести експериментальне дослідження впливу психологіч�
ної терапії після фізичного навантаження на фізіологічні системи
організму людини у процесі відновлення здоров’я.

Новизна роботи: досліджені фізіологічні та біохімічні зміни організ�
му людини при фізичному навантаженні, розкриті особливості впли�
ву фізичного тренування на психологічний стан людини та вплив
психологічного фактора на швидкість процесів відновлення здоров’я.

Практичне та теоретичне значення дослідження: експерименталь�
но перевірені психофізіологічні зміни організму залежно від напру�
женості дії та вплив психологічного фактора на процеси відновлен�
ня здоров’я, обґрунтовано використання методів та методик психо�
логічної терапії при відновленні здоров’я людей різного віку.

ОРГАНІЗАЦІЯ СУЧАСНИХ ФОРМ ОЗДОРОВЛЕННЯ
МОЛОДІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАНЯТЬ

ОЗДОРОВЧОЮ АЕРОБІКОЮ 

І. А. Веретко 
Хмельницький інститут соціальних технологій ВМУРоЛ «Україна»,
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; тел. (80382) 70�45�56

Спосіб життя сучасної молоді призводить до погіршення здоров’я

та зниження загальної фізичної активності. Відмічається низький

рівень фізичної підготовленості, збільшення маси тіла і зниження

працездатності. Це призводить до пошуку нових форм оздоровлення,

що передбачає проведення занять із включенням широкого кола

заходів, покликаних збільшити загальний обсяг фізичного наванта�

ження і зацікавленість  молоді у фізичному вдосконаленні [1].  

Саме заняття оздоровчою аеробікою спрямовані на підтримку

оптимального рівня розвитку фізичних якостей та поліпшення здо�

ров’я молоді, профілактику «захворювань цивілізації», «вікових» захво�

рювань. В оздоровчій аеробіці використовуються  колективні й індиві�

дуальні форми занять. Цілеспрямовано здійснюється добір найефек�
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тивніших засобів і методів впливу на ті системи організму, від яких

насамперед залежить здоров’я людини.

Оздоровча аеробіка належить до кондиційно�профілактичного

напрямку тренування і є одним із найяскравіших засобів організації

сучасного оздоровлення молоді. Заняття аеробікою відкривають

можливості для цілеспрямованого впливу на всі системи організму

людини за допомогою спеціальних вправ різної інтенсивності і три�

валості, які виконуються під музичний супровід [2; 3]. 

Система занять супроводиться елементами сучасних стилів

танцю (хіп�хоп, диско, латина, танець живота), із застосуванням

степ�платформ, «пумпів», релаксаційних м’ячів, гантелей, під суча�

сну музику. Це викликає  позитивні емоції в молоді.  

Досвід роботи з групою молоді, впродовж 2006–2007 рр. на базі

спортивного комплексу «Бамбук» м. Хмельницького дав можливість

практичного підтвердження ефективності саме цієї форми оздоровлен�

ня. Застосування програми із оздоровчої аеробіки, яка включає застос�

ування різних сучасних напрямків аеробіки впродовж однієї години

три рази на тиждень, привело до позитивних фізичних та функціональ�

них змін у молоді. Так, у 65% досліджуваних відбулося зниження маси

тіла; за допомогою показників антропометрії відбулося поліпшення

статури — у 78%; поліпшення самопочуття — у 98%; у комплексній

оцінці фізичних якостей відбулося поліпшення у 73%; показники ЧСС

та АТ перебували в межах норми — у 84%. 

Це свідчить, що саме заняття оздоровчою аеробікою забезпечують

ефективну організацію вільного часу і дозвілля, естетичного та фізич�

ного розвитку, корекції фігури, з рештою, досягнення життєвого успіху,

а також відкривають можливості для спілкування молоді в процесі

систематичних занять, що сприяє поширенню та реалізації ідеї здоро�

вого способу життя.

Отже організація сучасних форм оздоровлення дає змогу набути

багатьох позитивних змін в організмі з урахуванням індивідуальних

особливостей і стану здоров’я молоді.
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МЕХАНІЗМИ РЕАБІЛІТАЦІЇ НЕМОВЛЯТ

О. М. Вербицький,
С. І. Лазуренко,
к.психол.н., доцент

Період розвитку дитини від народження до одного року назива�

ють стадією немовляти. У ній виділяють надзвичайно важливу фазу

новонародженості (від моменту народження до одного�двох міся�

ців). Фізично відокремившись від матері, дитина має адаптуватись

до цілком інших умов життя (звикнути отримувати кисень із пові�

тря, вживати їжу ззовні, перетравлювати її, виділяти непотрібні

організму речовини тощо).

Соціальна ситуація розвитку немовляти неповторна і визнача�

ється двома аспектами. З одного боку, біологічно дитина цілком

безпорадна, вона не може задовольнити жодної життєвої потреби

без допомоги дорослого. Внаслідок цього немовля є максимально

соціальною істотою. З іншого боку, за цілковитої залежності від

дорослих дитина позбавлена основних засобів спілкування з ними,

насамперед людської мови. На цій суперечності між максимальною

соціальністю і мінімальними засобами спілкування базується увесь

подальший розвиток дитини у цьому віці. 

За результатами одного дослідження, немовлята, у вихованні

яких активну участь брали батьки, отримали вищі оцінки за теста�

ми моторного та розумового розвитку, ніж ті, ким опікувалися

переважно мами. Інше дослідження довело, що такі малюки вирос�

тають більш чуйними в соціальному плані, між чоловіком і дружи�

ною виникає менше суперечок, спостерігається єдність цілей і зла�

года у прийнятті рішень. (Оцінюючи ці дані, зауважимо, що батьки,

які з перших днів прагнуть брати активну участь у спілкуванні зі

своїми дітьми, імовірно, й за іншими параметрами, відрізняються

від тих, хто не намагається встановити ранні контакти з дитиною). 

У будь�якому випадку ставлення батьків до немовлят вельми

відрізняється від ставлення матерів. Як правило, батьки граються

з дітьми, тоді як матері зазвичай купають, сповивають і годують їх.

Навіть піклуючись про дитину, батьки зберігають ігрову манеру.

Крім того, стиль гри у батька і матері дуже відрізняється. Батьки
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схильні гратися енергійніше: вони підкидають малят у повітря,

рухають їхніми руками та ногами, гойдають їх на коліні. Матері

ж поводяться з дітьми обережніше, ніжно розмовляють, наслідую�

чи їхнє агукання, тощо. З раннього віку малята, дивлячись на бать�

ка, тягнуться до нього, очікуючи задоволення, мовляв, «якщо татко

тут, будемо гратися». 

Батьки, в яких виникли міцні емоційні зв’язки з немовлятами,

чуйні до потреб та інтересів своїх дітей і в майбутньому і мають на

них більший вплив. Діти частіше дослухаються до їхньої думки

і наслідують їх. 

Комплекс пожвавлення — специфічне психічне новоутворення,

яке слугує межею критичного періоду новонародженості, а час його

появи — основний критерій нормальності психічного розвитку

дитини. Комплекс пожвавлення є загальним моторним збудженням

при наближенні дорослого. Дитина лементує, плаче, аби привернути

до себе увагу, вокалізує під час спілкування з мамою, посміхається їй. 

Комплекс пожвавлення раніше з’являється у тих дітей, чиї мате�

рі не лише задовольняють органічні потреби дитини (вчасно году�

ють, змінюють пелюшки тощо), а й спілкуються, граються з нею. 

ЗАСТОСУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ У ПРОЦЕСІ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,

ЩО МАЮТЬ ПОРУШЕННЯ 
ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ

Ю. Ю. Бондаренко,
студентка
О. В. Зімненко 
науковий керівник

На сучасному етапі розвитку нашого суспільства однією з акту�
альних проблем є пошук дійових факторів оздоровчого впливу на
людей, які в зв’язку з перенесеними захворюваннями або вродже�
ною патологією не можуть повною мірою використовувати можли�
вості загальноприйнятої системи фізичного виховання і за станом
здоров’я віднесені до спеціальних медичних груп, або зовсім
звільнені від занять фізичним вихованням. 

Перед інструктором, який проводить заняття з людьми з осо�
бливими потребами, ставляться такі завдання: покращення загаль�
ного функціонального стану і запобігання прогресуванню хвороби;
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підвищення фізичної і розумової працездатності, адаптація до зов�
нішніх факторів; зняття стомленості і підвищення адаптаційних
можливостей. Доцільно поєднувати фізичні навантаження з загар�
туванням саме тому, що такі заняття підвищують загальну тренова�
ність організму, сприяють нормалізації обмінних процесів, функ�
ціонального стану, а також запобігають застудним захворюванням.

Специфіка адаптації до фізичних навантажень інвалідів із пору�

шенням обміну речовин спонукає до застосування спеціальної

методики занять з фізичної культури.

До найбільш поширених захворювань залоз внутрішньої секреції та

обміну речовин належать цукровий діабет, ожиріння, подагра. Такі зах�

ворювання пов’язані з порушенням обміну речовин (вуглеводного,

жирового, білкового), неправильним харчуванням, інтоксикацією орга�

нізму, гіподинамією. М’язова діяльність спричиняє регулюючий вплив

на обмінні процеси. Лікувальна дія фізичних вправ при порушенні

обміну речовин зумовлена їх потужним трофічним впливом. Система�

тичні тренування сприяють нормалізації (відновленню) моторно�вісце�

ральних рефлексів, які чинять регулюючий вплив на обмін речовин і

залози внутрішньої секреції.

Залежно від захворювання до занять включають ходьбу і біг (поєд�

нання бігу, ходьби і дихальних вправ), загальнорозвивальні, дихальні

вправи, заняття на тренажерах, рухливі ігри. У літній період включа�

ють їзду також на велосипеді, плавання, ігри, взимку — лижні прогу�

лянки, гру на снігу у футбол (для хворих на ожиріння).

Вибір фізичних вправ, їх обсяг і інтенсивність залежать від клі�

нічного перебігу захворювання, супутніх хвороб і погоди.

При ожирінні навантаження залежить від ступеня ожиріння,

віку, статі і супутніх захворювань. Для хворих на цукровий діабет

небезпечні перевтомлення, перевантаження. 

Більший ефект спостерігається при застосуванні циклічних

вправ (біг, ходьба, їзда на велосипеді, плавання, прогулянка на

лижах, гребля та ін.).

В осінньо�зимовий період слід ухилятися від плавання в басейні

через небезпеку переохолодження і загострення захворювання, а при

ожирінні, навпаки, слід включати плавання, гідрокінезотерапію, поєд�

нання ходьби та бігу, тренування на тренажерах, сауну, дієту.

Ураховуючи соціальну значущість повернення хворих на цукро�

вий діабет до нормального життя і вплив лікувальної фізичної куль�

тури на організм людини, є підстави стверджувати, що впрова�

дження особливих програм з фізичного виховання для цієї групи
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студентів приведе як до поліпшення стану їхнього здоров’я, так і до

підвищення рівня їхньої соціалізації.

РІВЕНЬ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ФІЗИЧНОЇ
ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ФУТБОЛІСТІВ ІЗ ДЦП

Б. Ф. Бойченко, Л. Д. Бойченко

Футбол — це вид спорту з високою активністю рухової діяльно�

сті, спортивні досягнення в якому значною мірою залежать від

початкового рівня фізичних якостей і розвитку спортсмена. 

Нами досліджувався рівень функціональної фізичної підгото�

вленості футболістів із ДЦП з тим, щоб визначити, якою мірою

дана система підготовки сприятиме розвиткові спортсмена. 

У зв’язку з відсутністю вікових нормативів фізичного розвитку

для цієї категорії спортсменів ми провели порівняльний аналіз із

рекомендованими показниками для здорових футболістів. У резуль�

таті ми виявили значні розбіжності в морфометричних показниках

футболістів із ДЦП і середньостатистичними величинами розвитку

здорових спортсменів. Наприклад, показники максимального вико�

ристання кисню у футболістів із ДЦП змінюються в межах 26,6�48

мл/хв/кг (із середнім значенням 37,5±0,6 мл/хв/кг). У здорових фут�

болістів 17 років середній показник аеробної потужності дорівнює

50 мл/хв/кг.

Суттєва різниця була виявлена в показниках швидкісно�сило�

вих якостей та в спеціальній витривалості. Показники спортсме�

нів�інвалідів перебували в діапазоні 30�45 см (нормальні показни�

ки стрибучості у футболістів 17 років — 61,0–62,0 см).

Проведене тестування вказало нам на показники, які слід перед�

бачати в результаті тренувань.

Таким чином, за результатами медичного обстеження і тестуван�

ня фізичної підготовленості спортсменів із ДЦП, які займаються

футболом, можна зробити такі висновки:

1. Порівняльний аналіз морфометричних показників дає змогу

встановити, що спортсмени�інваліди із захворюванням на ДЦП, які

займаються футболом (середній вік — 20,2±0,8 року), значно відста�

ють у фізичному розвитку від 17–18�літніх здорових футболістів. 

Це дає нам підставу передбачати, що ще більшою буде різниця

у відставанні за даними показниками досліджуваної категорії

спортсменів порівняно зі своїми однолітками.
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2. Під час оцінювання рівня розвитку рухових якостей футболі�

сти із ДЦП не відчували ускладнень під час виконання контроль�

них вправ, які використовуються під час тестування здорових

спортсменів.

3. За допомогою контрольних тестів визначився достатньо низь�

кий рівень функціонального стану і фізичної підготовленості фут�

болістів із ДЦП. Можна передбачити, що це пов’язано із недостат�

нім обсягом і інтенсивністю визначеної тренувальної роботи, яку

виконували футболісти в період підготовки.

4. Виявлено, що спортсмени із ДЦП демонструють здатність

адекватно переносити запропоновану їм роботу із достатньо

великими фізичними навантаженнями.

Медико�біологічні і фізіологічні показники забору крові і реє�

страція процесів відновлення серцево�судинної системи після тре�

нувальних навантажень різної спрямованості перебували у футболі�

стів�інвалідів у межах дозволеної норми для висококваліфікованих

спортсменів. 

ГІПОДИНАМІЯ — СУЧАСНА ПРИЧИНА
РОЗВИТКУ ОСТЕОХОНДРОЗУ

О. Л. Балюк,
асистент 

Мета роботи — проаналізувати вплив і наслідки малорухомого

способу життя на розвиток остеохондрозу за літературними даними.

Важливою стороною життєдіяльності людини є її фізіологічна

активність, незмінним проявом і стимулятором якої є рух. Рухова

активність людини тісним чином пов’язана зі станом її опорно�рухо�

вого апарату, а відтак потребує до себе підвищеної уваги. Тривале

обмеження рухового режиму людиною, через специфічність багатьох

сучасних професій, є однією з головних причин розширення контин�

генту хворих на остеохондроз. Згідно з даними медичної статистики,

до 80% дорослого населення країни страждає на остеохондроз [2; 3].

Експериментальними дослідженнями доведено, що при фіксо�

ваних положеннях, гіподинамії погіршується кровообіг тканин,

в них накопичуються недоокислені продукти. За таких умов обмін

речовин хрящової тканини загалом та в міжхребцевих дисках

зокрема страждає ще більшою мірою [4; 7].
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Гіподинамія обмежує нормальне кровопостачання організму,

призводить до нестачі кисню та поживних речовин у тканинах.

Насамперед вона впливає на центральну нервову систему, складовою

якої є спинний мозок, який розміщується у хребтовому каналі. Внас�

лідок зниження гравітаційного навантаження, при гіподинамії

з кісток вимивається кальцій, зменшується їх маса та щільність, змі�

нюється макро� і мікроструктури, знижується інтенсивність обмін�

них процесів кісткової та хрящової тканин, порушується діяльність

шлунково�кишкового тракту, серцево�судинної системи  [2; 6]. 

Дотримання правильної робочої пози, продумане виконання

різних видів діяльності, добір допустимих навантажень та видів

праці забезпечують щадильні умови функціонування хребта.

У повсякденному житті, в процесі самообслуговування, відпо�

чинку і навіть сну ніколи вдаються до поз і рухів, шкідливих для

хворих із дископатіями. Таким хворим слід пам’ятати, що будь�яка

домашня робота, яка потребує утримання тулуба в зігнутому поло�

женні, протипоказана.

Важливим при роботі руками у сидячому положенні є фіксація

суглобів різних відділів хребта. Фіксація суглобів забезпечується ста�

тичним напруженням відповідних м’язових груп, завдяки чому відбу�

вається «закріпачування» голови, рук, плечового поясу та спини. У міру

збільшення втоми м’язів стадія м’язової компенсації замінюється

декомпенсацією. М’язи тулуба та шиї послаблюються. Наслідком

втоми м’язів виявляється зменшення або зникнення лордозів хребта,

що призводить до збільшеного навантаження на міжхребцеві диски [1]. 

Фізичні вправи є неспецифічними подразниками, які здійсню�

ють загальнозміцнюючу дію, стимулюють функції систем організ�

му, які беруть участь у розвитку та прояві захворювання. Ефектив�

ність фізичних вправ залежить від правильного добору та кількості

їх повторень, систематичності виконання [5]. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕННЯ
ЗАНЯТЬ З АДАПТИВНОГО ФІЗИЧНОГО

ВИХОВАННЯ ЗІ СЛАБОЧУЮЧИМИ ДІТЬМИ
СТАРШОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ

СПЕЦІАЛЬНОЇ ШКОЛИ0ІНТЕРНАТУ

Л. Д. Ярмак, Л. Б. Волошко,

На сучасному етапі розвитку суспільства досить гостро постала

проблема дитячої інвалідності. З огляду на це першочерговим зав�

данням соціальної політики держави стало забезпечення нормаль�

них умов життєдіяльності та повноцінної адаптації таких дітей

у соціумі, що й передбачено урядовою програмою «Діти України»,

«Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті»,

державною цільовою комплексною програмою «Фізичне вихован�

ня — здоров’я нації» [1]. Провідною ідеєю досліджень останніх

років є орієнтація на ефективне використання збережених аналіза�

торів і функцій з компенсаторно�корекційним навантаженням,

цілеспрямований розвиток психічних процесів, що зумовлюють

рівень опанування дітьми знань, умінь і навичок та відповідну осві�

ченість й інтеграцію їх у суспільство. Нові підходи до вивчення

порушень психофізичного розвитку, підлітків із вадами слуху та їх

потенційних можливостей потребують ґрунтовного дослідження

всіх компонентів спеціальної освіти (змісту, форм, методів), зокре�

ма запровадження інноваційних технологій і нових комплексних

програм фізичного виховання для слабочуючих учнів старших кла�

сів в умовах спеціальної школи�інтернат.

Особливості розвитку рухової сфери слабочуючих підлітків

зумовлюють спеціальне завдання їхнього фізичного виховання —

корекцію й компенсацію негативних наслідків дефекту завдяки

виконанню різноманітних фізичних вправ. Тому триває пошук

таких форм фізкультурно�спортивної й оздоровчої діяльності, які
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б ураховували фізичний рівень осіб означеної нозології, тобто виз�

начаються фізичні вправи та види спорту, найбільш придатні

й ефективні для використання в позаурочний час, а також спрямо�

вані на підвищення рівня рухової активності таких підлітків з ме�

тою всебічного їх розвитку та соціальної адаптації, найпоширені�

шим з яких є адаптивне фізичне виховання [2].

Адаптивне фізичне виховання — це педагогічний процес, спря�

мований на формування в інвалідів і людей із відхиленнями у стані

здоров’я комплексу спеціальних знань, життєво та професійно

необхідних рухових умінь і навичок, на розвиток широкого кола

основних фізичних і спеціальних якостей, поліпшення функціо�

нальних можливостей різних органів і систем організму, на більш

повну реалізацію їхньої генетичної програми і, нарешті, на стано�

влення, збереження та використання тілесно�рухових якостей інва�

ліда, які залишилися [2]. 

Адаптивне фізичне виховання  осіб із розладами слуху переслі�

дує виховні, корекційні й оздоровчі цілі. Специфічними завдання�

ми адаптивного фізичного виховання при туговухості є розвиток

вестибулярної функції, зокрема просторової орієнтації, раціональ�

ний розподіл фізичних зусиль, досягнення швидкості рухових

реакцій і реакцій за вибором, вільне керування темпо�рухів, розви�

ток сили (зокрема станової), рухової пам’яті.  Найбільш успішно ці

завдання вирішуються за допомогою таких засобів, як загальнороз�

вивальні фізичні вправи, циклічні рухи (ходьба, біг), дихальні впра�

ви, вправи, що розвивають координацію, танцювально�ритмічні

вправи, а також рухливі ігри, види спорту, що розвивають орієнту�

вання у просторі. 

У зв’язку з цим важливого значення набуває впровадження

у спеціальні школи для дітей означеної нозології відповідної систе�

ми педагогічних заходів, яка б забезпечувала належний рівень

розвитку фізичних якостей у поєднанні з корекційно�оздоровчою

спрямованістю процесу фізичного виховання.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
НА СЕЧОКАМ’ЯНУ ХВОРОБУ В УМОВАХ
САНАТОРНО0КУРОРТНОГО ЛІКУВАННЯ

Л. В. Янова, Б. Ф. Бойченко

Висока ефективність лікування i реабілітації хворих на сечо�
кам’яну хворобу (СКХ), після різних хірургічних операцій чи ста�
ціонарного лікування загострень СКХ i її ускладнень, на курортi
Трускавець, де основним фактором є питтєве лiкування водою сла�
бої мiнералiзацiї «Hафтуся, відома ще з робiт М. Б. Пластунова
(1949), М. А. Дудченко (1956–1960), Є. I. Артюшенко (1966) та ін.

У вiдходженнi фрагментiв роздроблених каменiв та лікуванні
iнших ускладень, викликаних ЕУХЛ, неабияке значення надається
санаторно�курортному лiкуванню i реабiлiтацiї на курортi Трускав�
ець, що вiдмiчено в роботах М. А. Скоробогатова з спiвавт. (1994)
i О. О. Боржiєвського з спiвавт. (1994), Ц. К. Боржiєвського (1995).

Для проведення комплексної реабілітації цих хворих на курортi
Трускавець здійснювалося таке комплексне лiкування: внутрiшнiй
прийом слабомiнералiзованої води «Hафтуся за вiдповiдною мето�
дикою з урахуванням функціонального стану нирок, дiєтотерапiя,
ЛФК, електрофiзiотерапiя, гiдротерапiя, бальнеотерапія, теплолі�
кування у вигляді аплiкацiй озокериту, медикаментозне антибакте�
рiальне лiкування за iндивiдуальними медичними показам. При
лiкуваннi хворих після проведення ЕУХЛ внутрiшнє застосування
мiнеральних вод проводилося строго диференцiйовано, з урахуван�
ням форми захворювання, ступеня порушення функцiї нирок i паса�
жу сечi, стану серцево�судинної ситеми, ваги хворого, вiку, iнтен�
сивностi рухового режиму i пори року. Мiнеральна вода «Нафтуся»
призначалася з метою збiльшення дiурезу, зменшення концентрацiї
солей, змiн рH сечi, полегшення вiдходження конкрементiв, нор�
малізуючого впливу на запальний процес та електролiтний склад
сечi, поліпшення уродинамiки, зменшення спазму мускулатури
сечовивідних шляхiв і, найголовніше, зменшення літогенності сечі.

Результати експериментальних досліджень, проведених під
керівництвом проф. Б. Є. Єсипенка (1971–1980), проф. М. С. Яре�
менка (1981–1989) та проф. С. В. Івасівки (1990–1999), а також клі�
нічних спостережень, проведених І. С. Флюнтом, В. П. Баланов�
ським та нами, надають можливість створити цілісну картину тих
змін в організмі хворого, які, по�перше, сприятливо впливають на
перебіг раннього періоду реабілітації після ЕУХЛ, а по�друге, ство�

392

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 



393

рюють передумови метафілактики уролітіазу та супутнього пієло�
нефриту.

Давно помічено, що в умовах Трускавця камені відходять менш

боляче, що пов’язують саме із розслабленням сечоводів. Дані про здат�

ність води «Нафтуся» стимулювати вивільнення гормонів гастро�енте�

ро�панкреатичної ендокринної системи дають підстави припустити,

що за даних умов має місце підвищення в крові ендорфінів, адже дже�

релом їх, поза іншого, є G�клітини антрально�дуоденальної слизової,

дегрануляція яких під впливом Нафтусі доведена в експерименті.

Необхідно відзначити, що дегрануляція ЕС�клітин підвищує в крові

вміст серотоніну, який через дофамінергічні рецептори ниркових судин

здатен збільшити нирковий плазмоток, а отже, й діурез.

Hайближчi результати реабiлiтацiйного лiкування на курортi

пiдтверджують данi багатьох авторiв i показують значне збiльшення

ефективностi вiдновного лiкування у таких хворих, а саме: до 90%

усiх хворих виписуються i з загальним поліпшенням, зокрема у 75%

з них повнiстю вiдходять всi фрагменти роздроблених каменiв

(причому, в 69% — в перші 5–7 днів реабілітаційного лікування)

i зникають всi прояви СКХ. Порiвняння загальноклiнiчних показ�

никiв до i пiсля реабiлiтацiйного лiкування в Трускавцi хворих пiсля

ЕУХЛ показують, що 24�денний курс лiкування зменшує лейкоци�

турiю у хворих до 12% з 85%, еритроцитурiю — до 8% з 92%, проте�

їнурiю — втричі, до того ж значно, на кілька порядків, активізуєть�

ся вiдходження солей.

Показники функцiї нирок, за даними радiоiзотопної ренографiї,

аналiзiв сечi за Зимницьким, пробою Реберга�Тареєва, достовiрно

пiдтверджують позитивну динамiку i вiдновлення функцiонального

стану нирок.

ПОРУШЕННЯ ІМУННОГО СТАТУСУ 
У СТУДЕНТІВ — КОРИСТУВАЧІВ МОБІЛЬНИХ

ТЕЛЕФОНІВ  ТА ЙОГО ВІДНОВЛЕННЯ
ЗАХИСНИМИ ПРИСТРОЯМИ «СПІНОР

ІНТЕРНЕШНЛ»

К. Д. Черненко, А. Р. Павленко, Н. А. Ілюк

Сьогодні наше життя практично не можливо уявити без комп’ю�

терів, мобільних телефонів, Інтернету,  телебачення та  маси іншої

електронно�побутової техніки. Разом із благами, які неcе цивіліза�
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ція  та  інформатизація, зростає і  небезпека для сучасної людини.

Так, у  постійних  користувачів  комп’ютерної техніки відмічається

підвищена втомлюваність  (синдром хронічної втоми), втрата

пам’яті, головний біль, функціональні розлади ендокринної систе�

ми (підшлункової та щитовидної залоз, яєчників), суттєво зміню�

ються показники крові, зменшуючи при цьому природні захисні

функції організму, а саме імунної системи, проти інфекційних

й онкологічних захворювань [1, с. 42–45; 2, с. 187–220].
Метою наших досліджень було обрано імунологічне обстеження

студентів   віком 18–21 рік, користувачів мобільних телефонів. Іму�
нологічний  статус  (клітинний і гуморальний) визначали до кори�
стування захисними пристроями фірми «Спінор Інтернешнл»
і через місяць після встановлення вказаних пристроїв. У дослі�
дженнях брали участь 45 осіб. Перша група — 25 осіб були студен�
ти, яким після забору крові на імунологічне  обстеження на мобільні
телефони встановили захисні пристрої, і 15 осіб — контрольна
група, яким пристрої на мобільні телефони не встановлювались. 

У результаті проведених досліджень практично в усіх обстеже�
них студентів було виявлено  зміни в імунологічних  показниках,
а саме — зниження показників як клітинного, так і гуморального
імунітету, а саме, лейкоцитопенія, зменшення  кількості  ВГЛ,
Т і В лімфоцитів, макрофагів, збільшення циркулюючих імунних
комплексів і дисглобулінемія.

Через один місяць після встановлення захисту на мобільні теле�
фони у переважної більшості, а саме у  21 студента, на відміну від
контрольної групи, показники імунітету тією чи іншою мірою
наблизились до нормальних значень, відмічалось збільшення ВГЛ,
Т і В лімфоцитів, підвищилась функціональна активність макрофа�
гів, спостерігалось зменшення циркулюючих імунних комплексів
і нормалізація  імуноглобулінів трьох класів:  Ig A,  M, G [2, с. 6–437].

Разом з тим були визначені і суб’єктивні  почуття студентів,
зменшилась втомлюваність протягом дня, зникла сонливість і зро�
сла працездатність.

Висновки. Проведені дослідження засвідчили про порушення
імунного статусу в користувачів мобільних телефонів і часткове від�
новлення  вивчених показників при користуванні захисними при�
строями «Спінор». 
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СВІТЛОВА ЧУТЛИВІСТЬ І АДАПТАЦІЯ ОКА

І. В. Чайка,
студентка
З. О. Таловиця,
науковий керівник

Сумський гуманітарний інститут Університету «Україна», гума�
нітарно�технологічний  факультет.

У повсякденної практичної діяльності, а особливо в художній,
велике значення має чутливість ока до різниці за світлістю, колір�
ним тоном і насиченістю. Пристосування ока до різних ступенів
освітлення має назву адаптація. Адаптація може здійснюватись
у напрямку підвищення чутливості (адаптація до темряви) та
у напрямку її зниження (адаптація до світла). Адаптація до темряви
йде спочатку дуже швидко, потім повільно, і приблизно через 30 хв.
опиняється на визначеному рівні. Адаптація до світла йде 3–5 хв.
Виміряно, що тональність освітлення в природі змінюється до
1 млрд разів! І не менш дивовижно, що чутливість ока людини до
змін освітлення може зростати до 20 млрд разів. Спостереження під
час практичної роботи на пленері показують, що саме адаптація як
властивість складного зорового механізму є причиною різного від�
чуття ступеня освітлення в пейзажі на один і той самий стан приро�
ди. У жодній частині спектра наш зір не реагує так швидко і при
малій інтенсивності, як на червоний колір. Тому колір, що попере�
джує про небезпеку, — червоний. Чутливість аналізаторів не є по�
стійною мірою. Вона може значно змінюватися — залежно від
коливань інтенсивності подразника.

Пристосування рівня чутливості до інтенсивності подразника

називається сенсорною адаптацією. Процес адаптації виявляється у

зниженні чутливості при високій інтенсивності подразників

і підвищенні — при низькій. Явище адаптації, наприклад, зорового

аналізатора добре відоме всім. Коли людина з напівтемної кімнати

заходить у сонячну, вона спочатку нічого не бачить. Інтенсивність

світла при цьому може перевищувати верхній абсолютний поріг

і викликати больові відчуття. Але за кілька хвилин чутливість очей

знижується і навколишні предмети знову стають видимими. Захо�

дячи із світлого приміщення в темне, людина теж спочатку нічого
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не бачить, та поступово чутливість зорового аналізатора підвищу�

ється і сліпота зникає. Адаптоване до темряви око більш чутливе до

електромагнітних хвиль, які зосереджуються у зелено�блакитній

частині спектра, ніж до тих, що перебувають в оранжево�червоній

його частині. Цей факт можна проілюструвати таким чином. Якщо

при денному світлі показати людині червоне й синє зображення на

чорному тлі, вона побачить їх однаково чітко. Але якщо людина

буде роздивлятися ці зображення в сутінках, їй здаватиметься, що

червона частина зникла і залишилася тільки синя. З цієї причини

розпізнавальні знаки, що вказують на контури злітної смуги лето�

вища, позначають синім кольором. Явище Пуркінє полягає в тому,

що при слабкому сутінковому освітленні кольори жовтогарячо�чер�

воної частини спектра видаються нам більш темними, а кольори

зелено�синій частини — більш світлими. Адаптаційне регулювання

чутливості має велике біологічне значення. Адаптація допомагає

схоплювати слабкі подразники й охороняє органи чуттів від надто

великих чи тривало діючих подразників. Зміни чутливості органів

чуття можуть мати стійкий характер, пов’язаний, зокрема, із вимо�

гами професійної діяльності. Наприклад, спеціалісти з фарбування

тканини розрізняють до сорока відтінків чорного кольору, а для

нетренованого ока вони здаються однаковими. 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОЗОВАНОГО БІГУ 
І ДИХАЛЬНИХ ВПРАВ У ФІЗИЧНОМУ

ВИХОВАННІ УЧНІВ МОЛОДШИХ КЛАСІВ, 
ЯКІ ЧАСТО ХВОРІЮТЬ НА ГОСТРІ 
РЕСПІРАТОРНІ ЗАХВОРЮВАННЯ

Н. В. Товста, Б. В. Бойченко

У зв’язку з поширенням гострих респіраторних захворювань

у дитячих закладах та школах нами було проведено дослідження

стану здоров’я учнів молодших класів, в яких застосовувалися

заняття дозованим бігом та дихальні вправи під час уроків фізично�

го виховання. Їх бажано призначати на свіжому повітрі. Це сприяє

поліпшенню газообміну, кровообігу, а також появі позитивних емо�

цій у дітей. Важлива умова правильної техніки бігу — раціональні

396

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 



397

рухи ногами. Під час оздоровчого бігу дихання має бути ритмічне

з невеликими перервами після виходу. Краще дихати через ніс,

якщо це не викликає особливих ускладнень. Найкраще місце для

бігу — це парк, лісовий масив, поле.

Результати дослідження показали, що найкращим часом для бігу

є період з 10 до 12 год і з 17 до 19 год. Починати тренуватися бігом

потрібно не раніше ніж через 2–2,5 год після їди і закінчувати за

30–40 хвилин до неї. 

Відпрацьовуючи правильну методику бігу, методист повинен

враховувати можливість виникнення таких помилок, як:

1) надмірне напруження м’язів, особливо верхнього плечово�

го поясу;

2) біг навшпиньках;

3) збільшення кроку понад 70 см на початку тренування;

4) порушення координації рухів рук і ніг;

5) недостатня амплітуда рухів напівзігнутих рук у передньо�

задньому напрямку;

6) порушення рівномірності дихання.

У процесі занять навантаження повинне зростати поступово.

Кожне заняття починають з розминки (8–10 загальнотонізуючих

вправ), які включають дихальну та серцево�судинному систему

у ритм фізичного навантаження.

Рекомендують також інтервальну методику, коли чергуються

рівні відрізки бігу та ходьби. Заняття проводять чотири рази за тиж�

день. Біг: 3 відрізки по 100 м., чергують з ходьбою — 4 відрізки по

200 м. Усі відрізки пробігають у рівномірному повільному темпі.

Навантаження підвищується за рахунок збільшення подолання

пройдених відрізків без зміни швидкості бігу. Під час заняття про�

водяться дихальні вправи. Призначення з лікуванню метою дихаль�

них вправ забезпечує нормалізацію й удосконалення механізму

дихання, взаємну координацію дихання і руху; закріплення основ�

них і допоміжних дихальних м’язів; поліпшення рухливості грудної

клітки та діафрагми; профілактику і корекцію деформації грудної

клітки; розтягування плевральної порожнини; попередження і лік�

відацію застійних явищ у бронхах та легенях; видалення мокротин�

ня з бронхів.

На заняттях бігом слід одягатись за сезоном, легко — під час бігу

в одязі повинно бути тепло, але не жарко.

Після закінчення вправ самопочуття дітей має залишатись хоро�

шим — з почуттям бадьорості, бажанням продовжити заняттям
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бігом. Не повинно бути віддишки і неприємного відчуття в ділянці

грудини та верхніх дихальних шляхів.
Протипоказанням для занять бігом є:
– симптоми вірусної інфекції;
– загострення запального бронхолегеневого процесу.

ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ШАХІВ У ЖИТТІ 
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Г. А. Тимошенко,
аспірант

Для з’ясування ролі шахів у житті таких груп гравців, як шахісти�

професіонали, студенти�аматори і студенти з особливими потребами,

було проведене анкетування 20 представників з кожної групи. До

групи входили 15 чоловіків и 5 жінок.

Трьом групам респондентів були роздані анкети, в яких на

кожне з питань потрібно було дати одну із запропонованих відпові�

дей. Анкета містила такі питання щодо впливу шахів на різні аспек�

ти життя гравця: шахи допомогли придбати нових друзів, розшири�

ли мій світогляд, розвинули моє логічне мислення, поліпшили

пам’ять, навчили працювати з літературою, спонукали до освоєння

інформаційних технологій, допомогли в моїй професіональній

діяльності, урізноманітнили моє дозвілля, підсилили мої вольові

якості, привчили мене до дисципліни, навчили мене розуміти

красу, додали емоцій, інше (вказати, що саме)

На кожне з наведених питань слід було дати відповіді, які відоб�

ражували б значний чи незначний позитивний вплив гри в шахи,

відсутність впливу або негативний вплив. При опрацюванні отри�

маних результатів була застосована оцінка, при якій за відповідь

«значно» нараховувалось два бали, за відповідь «незначно» — один

бал, за відповідь «не вплинули» — 0 (нуль) балів і за відповідь

«вплинули негативно» —  �1 (мінус один) бал. Отримані результати

підсумовані в таблиці і наочно відображені у двох діаграмах, що

побудовані за допомогою офісного пакета Excel 2003 [1; 2].

Із отриманих даних можна зробити такі висновки. Найбільший

вплив за�няття шахами справляє на професійних шахістів, наймен�

ший — на студентів�аматорів, для яких заняття шахами не є профе�

сією, а тільки приємним дозвіллям. Студенти з особливими потре�
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бами, як правило, займають проміжну позицію між цими групами.

Якщо розглядати результати по окремих пунктах, то ми отримаємо

результати, що наведені далі. Отже, за пунктом «Шахи допомогли

знайти нових друзів» найменший показник був у студентів�амато�

рів, а найвищий — у студентів з особливим потребами, професіона�

ли займають проміжну позицію. Це можна пояснити тим, що сту�

денти з особливими потребами досить часто відчувають дефіцит

спілкування, а таке цікаве спільне заняття, як шахи, сприяє друж�

нім стосункам. «Шахи розширили світогляд» — у цьому пункті пе�

рше місце посідають професіонали, для них заняття шахами часто

пов’язано з подорожами до інших країн, із знайомством з новими

місцями, звичаями і т. ін. Але й для студентів з особливими потре�

бами цей показник досить високий, оскільки література про турні�

ри, статті тих же професіоналів також додають знань і не тільки

в царині шахів. Пункти «Шахи вдосконалили логічне мислення»

і «Шахи поліпшили пам’ять» мають досить високі показники як для

професіоналів, так і для студентів з особливими потребами. У розді�

лі «Шахи навчили працювати з літературою» цілком природно най�

вищий показник у шахістів�професіоналів, найнижчий в аматорів,

а у студентів�інвалідів цей показник займає проміжну позицію між

першими двома. «Шахи спонукали до освоєння інформаційних тех�

нологій» — у цьому пункті тут найвищі показники у професіоналів,

і це легко пояснити тим, що вони найбільше часу проводять в Інтер�

неті, вивчаючи досягнення світових шахістів за останній час до того,

як публікації з’являться в пресі. Але й для студентів�інвалідів показ�

ники тут досить високі. «Шахи урізноманітнили дозвілля» —

в цьому пункті перше місце посідають студенти з особливими

потребами. Це пояснюється, з одного боку, дефіцитом цікавих поза�

навчальних занять для цієї групи респондентів, а з другого боку —

тим, що для професіоналів шахи переважно не дозвілля, а досить

важка праця. Пункти «Підвищили вольові властивості», «Привчили

до дисципліни» і «Навчили розуміти красу» не принесли жодних

несподіванок: професіонали займають найвищий рівень, аматори —

найнижчий, студенти з особливими потребами перебувають на про�

міжній позиції, але й у них показники досить різні.
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ПАРАЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ

К. О. Стичинська 

Формування спортивного руху інвалідів в Україні бере свій

початок з 1989 року. Саме в цей час почали створюватись фізкуль�

турно�спортивні й оздоровчі клуби інвалідів. Надалі ці громадські

об’єднання стали основою для створення національних федерацій

спорту інвалідів з різними видами уражень: опорно�рухового апа�

рату, вадами зору, слуху та інтелекту. У 1992 р. ці чотири федерації

об’єднались у Національний комітет спорту інвалідів України [2].

Громадськість інвалідів активно боролася за визнання соціаль�

ної значущості фізкультурно�спортивного руху та необхідності

відповідної державної підтримки. Стрімкий злет масового спорту

інвалідів відбувся, коли в Україні була започаткована діяльність уні�

кальної і поки що єдиної в світі державної системи управління фізич�

ною культурою і спортом інвалідів. У 1993 р. рішенням Уряду Украї�

ни були створені Український центр з фізичної культури і спорту

інвалідів «Інваспорт» та 27 регіональних центрів «Інваспорт».

Сьогодні Національний комітет спорту інвалідів України предста�

вляє Україну у міжнародному паралімпійському та дефлімпійському

русі і виконує функції Національного паралімпійського комітету. За

оцінками Міжнародного паралімпійського комітету, міжнародних

спортивних федерацій спорту інвалідів, темпи розвитку паралім�

пійського руху в Україні є найвищими в Європі за останнє чотири�

річчя [2].

Поєднання діяльності Національного комітету спорту інвалідів

України і державної системи «Інваспорт» стало потужним факто�

ром розвитку фізичної культури і спорту інвалідів у нашій державі.

Сьогодні в Україні діють 72 підрозділи регіональних центрів «Інвас�

порт» в містах і районах, 123 фізкультурно�спортивних клуби інва�

лідів, відкрито 27 дитячо�юнацьких спортивних шкіл інвалідів.

Понад 30 тисяч інвалідів і 16 тисяч дітей шкільного віку відвідують

фізкультурно�реабілітаційні групи та спортивні секції з 25 видів

спорту. Щороку в Україні провадаться понад 250 чемпіонатів, пер�

шостей та кубків з 19 видів спорту серед інвалідів з ураженнями

зору, слуху, опорно�рухового апарату та інтелекту. Для підготовки

спортсменів до Паралімпійських та дефлімпійських ігор створено

Національний центр паралімпійської і дефлімпійської підготовки
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та реабілітації інвалідів у м. Євпаторії та вживаються заходи щодо

його реконструкції [1].

Провідні спортсмени України досягли значних успіхів у найпре�

стижніших міжнародних змаганнях, гідно представляючи нашу

незалежну державу. Серед них високе звання «Заслужений майстер

спорту України» присвоєне 52 провідним спортсменам, 173 — зван�

ня «Майстер спорту України міжнародного класу», 359 — звання

«Майстер спорту України».

Завдяки системній організаційній та практичній роботі Націо�

нального комітету спорту інвалідів України, Українського центру з

фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та спортивних

федерацій з нозологій, на ХІІ літніх Паралімпійських іграх у Греції

(вересень 2004 року) спортсмени�інваліди завоювали 55 нагород,

з яких 24 золотих, 12 срібних і 19 бронзових, та посіли шосте місце

в світі і друге — в Європі. На ХХ літніх Дефлімпійських іграх націо�

нальна дефлімпійська команда України виборола перше місце

у загальному заліку, завоювавши 51 медаль, з яких 20 — золотих, 17 —

срібних та 14 — бронзових.

У 2008 р. Україна зайняла четверте місце на Паралімпійських

іграх у Пекіні.
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КОРЕКЦІЯ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СЛАБОЗОРИХ
ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПЛАВАННЯ

О. О. Салівон,
Л. Б. Волошко,
к.пед.н., доцент  

Актуальність дослідження. Проблема вивчення та корекції фізично�

го розвитку слабозорих дітей надзвичайно актуальна. Як свідчать дані

літературних джерел, кількість дітей�інвалідів за останні шість років

збільшилась на 20 тисяч чоловік і тому профілактика інвалідності роз�

глядається у комплексі соціально�медичних та педагогічних заходів,

спрямованих на попередження виникнення фізичних, розумових чи
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сенсорних (вроджених або набутих) дефектів [1, 2]. Часткова втрата

зору викликає у дітей істотні труднощі в оволодінні технікою спортив�

ного плавання й розвитку рухових якостей. Це вимагає здійснення

корекційної роботи, спрямованої на удосконалення техніки, способів

і прийомів навчально�тренувальної діяльності, що базується на ком�

пенсаторних перебудовах психіки у даної категорії дітей [3]. Недостат�

нє висвітлення проблеми корекції слабозорих дітей засобами плаван�

ня спонукали на до проведення подальших досліджень.
Мета дослідження полягає у розробці методики корекції фізич�

ного розвитку слабозорих дітей на заняттях з плавання.
Завдання дослідження: проаналізувати дані літературних джерел

щодо особливостей проведення занять із плавання для слабозорих
дітей.

Методи дослідження: теоретичні — аналіз науково�методичної
літератури, узагальнення передового педагогічного досвіду.

База дослідження: середня школа №40 м. Полтави для дітей із
вадами зору.

Початкове навчання плаванню слабозорих дітей слід проводити
у 2 етапи: на першому етапі діти набувають навичок, які дозволять три�
матися на воді у результаті засвоєння пірнання, стрибків у воду, прос�
ування у воді, контролювання дихання. На другому етапі здійснюється
розучування техніки спортивних способів плавання кролем на спині
і на грудях, брасом і дельфіном на основі вже сформованих навичок
і набутих рухових якостей. При навчанні техніці плавання слабозорим
дітям доцільно пропонувати такі методики навчання: активізацію
чуттєвого досвіду, знань; визначення задач майбутньої діяльності, фор�
мування уяви про об’єкт діяльності на основі навчання способам, при�
йомам і порядку перцептивних дій; засвоєння нового навчального
матеріалу про способи і прийоми розумових дій; одержання даних про
якість засвоєння дітьми знань і навчально�пізнавальних дій шляхом
активізації їх відтворюючої діяльності, інтеграція засобів педагогічно�
го впливу з метою формування у слабозорих дітей цілісної і системної
уяви про предмети та явища оточуючого середовища [2].

Успішне оволодіння технікою плавання слабозорими дітьми
можливе за умов вивчення: техніки дихання, техніки руху ногами із
затримкою дихання на воді, з вільним диханням, з видихом у воду;
техніки рухів руками з вільним диханням, танцювальних рухів
руками з диханням, узгодження рухів ногами і руками із затримкою
дихання; танцювальних рухів руками і ногами та дихання.

Таким чином, завдяки різноманітним рухам у воді слабозорі діти
всебічно розвиваються, зміцнюється їхня нервова, серцево�судинна
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та дихальна системи; підвищується опірність захворюванням, фор�
мується правильна фізіологічна постава; гармонійно розвиваються
фізичні якості. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ФІТОТЕРАПІЇ ДЛЯ
СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

О. В. Мележик, 
канд. біол. наук

Навчальний процес для будь�якого студента є тривалою стре�
совою ситуацією, оскільки вимагає мобілізації та напруженої
роботи всіх сил організму, який несе значне фізичне та розумове
навантаження. Вельми актуальним цей аспект є для студентів
з особливими потребами, оскільки їх включення в навчальний
процес та проходження всіх його етапів нарівні зі здоровими
людьми вимагають не лише титанічних зусиль волі, а й значних
фізичних та емоційних сил. 

Попри бурхливий розвиток фармацевтичної промисловості та
стрімке зростання кількості нових синтетичних лікарських препа�
ратів, засоби фітотерапії і методи їх застосування, справляти неаби�
який вплив на організм людини, мають серйозні переваги над
іншими формами лікування, оскільки характеризуються високою
біологічною безпечністю, нетоксичністю, широким терапевтичним
спектром, поступовим наростанням фармакологічного ефекту та
комплексністю впливу. Препарати з лікарських рослин сприяють
нормалізації фізіологічних процесів, підтримують на оптимально�
му рівні обмін речовин, забезпечують солями, амінокислотами,
вітамінами, здатні підтримувати організм в тонусі у період праці,
активізують імунні системи людини тощо. 

Серед усіх груп лікарських рослин за їх лікувальним призначен�
ням в аспекті використання студентами з особливими потребами
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на увагу заслуговують рослини, що мають високі тонізуючі та
загальнозміцнюючі властивості, а також ті, що є найбільш вітамі�
новмісними. Це різноманітні чаї, відвари та настої з трав’яних збо�
рів, інгаляційні засоби та аромотерапія. Застосування на практиці
цілющих властивостей рослин, що володіють вказаним терапевтич�
ним комплексом дій, може складати важливу частину програми
підтримки студентів з особливими потребами у студентсько�викла�
дацькому середовищі. 

Реалізація названого проекту може бути втілена, наприклад, через

вивчення студентами курсу «Фітофармакологія», який у своїй прак�

тичній частині буде корисним усім без винятку студентам, або ж шля�

хом організації для людей з особливими потребами періодичного

приймання фітопрепаратів, можливо, власноруч виготовлених чи заз�

далегідь підготовлених медичним персоналом навчального закладу.

Приготування трав’яних зборів, що мають загальнозміцнюючі

чи тонізуючі властивості, не є особливо важким і ресурсомістким

процесом. Важливо лише правильно підібрати компоненти та виз�

начити оптимальну форму їх приймання. Так, потужним засобом,

що ефективно підвищує фізичну та розумову працездатність, є від�

вар кореня родіоли рожевої (Rhodiola rosea) (інша назва — золотий

корінь, сибірський женьшень), вживання якого має стимулюючий

ефект при розумовому виснаженні, скорочує тривалість відновного

періоду після напруженої праці, поліпшує сон. 

Систематичне вживання чаю з парила звичайного (Agrimonia
eupatoria) має загальнозміцнюючу дію, перешкоджає розвитку

патогенної мікрофлори кишечника. Для нормалізації серцевого

ритму ефективним є вживання настою з шандри звичайної (Marru�
bium vulgare), а при нервовому виснаженні корисно приймати сус�

пензійний препарат із бульб зозулинця чоловічого (Orchis mascula)

тощо. Це лише незначна частина прикладів практичного застосу�

вання лікарських рослин для користі людського організму з певними

потребами під час навчального процесу. Окрім цього, у практичній

фітотерапії завжди можна знати вирішення й інших проблем щодо

здоров’я кожної людини. 

Отже, фітотерапевтична підтримка студентів з особливими

потребами — це не лише фізична користь для їхнього організму під

час навчального процесу, а й важливий соціально�психологічний

чинник для цієї категорії людей.
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ПЛАВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПСИХОФІЗИЧНОЇ
РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З АМПУТАЦІЙНИМИ

УШКОДЖЕННЯМИ КІНЦІВОК   

І. О. Лишафай, 
студентка 
Г. М. Бойко,
канд. психол. наук, доцент 

Проблема психофізичної реабілітації хворих з ампутаційними
ушкодженнями кінцівок має як медичне, так і соціальне значення.
За даними Міністерства соціального забезпечення, в Україні налі�
чується близько 1,5 млн. осіб з ампутаціями [1]. Ампутація кінцівок
призводить до значного погіршення соматичного та психічного
стану людини. Фізичний дефект, виступаючи в ролі функціональ�
ного обмежувача можливостей взаємодії людини з середовищем,
викликає порушення особистісного функціонування. Наслідком
цього можуть бути невротичні тривожно�депресивні реакції, слаб�
кість нервових процесів, емоційна нестійкість. Кінцевою ланкою
цього процесу є психологічна дезадаптація, яку, за даними дослі�
джень психологів і лікарів, виявлено в 95% осіб з ампутаційними
ушкодженнями кінцівок [2]. 

Плавання як засіб адаптивного спорту займає одне з провідних
місць у реабілітаційному процесі та сприяє повноцінному фізичному
розвитку, підвищенню рухової активності, відновленню й удоскона�
ленню психофізичних і емоційно�вольових здібностей особистості [3].

Дослідження впливу корекційного плавання на психофізичний
стан осіб з ампутаційними ушкодженнями кінцівок проводилось на
базі Полтавської обласної реабілітаційно�спортивної школи інвалі�
дів з 2007 по 2008 р. Вибірку з 20 осіб було поділено на дві групи:
основну і контрольну, в кожну з яких було включено по 10 осіб
12–15 років із вродженими та набутими ампутаційними ушкоджен�
нями кінцівок. Для підлітків основної групи було розроблено про�
граму з плавання для корекції психічних і соматичних відхилень,
розкрито її сутність, структуру, мету та завдання, принципи та
методичні прийоми. Заняття проводилися тричі на тиждень по
45 хв. індивідуально та у складі мікрогруп. Основна увага акцентува�
лася на побудові занять ігровим методом. Контрольна група прохо�
дила стандартний курс реабілітації у відновному відділенні централь�
ної районної лікарні м. Полтави (використовувалися комплекси
ЛФК, масаж).

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Критеріями оцінювання ефективності програми корекції психо�

фізичного стану хворих з ампутаційними ушкодженнями кінцівок

із плавання було обрано рівні: тривожності; депресії; нервово�пси�

хічної адаптації; працездатності (за показником максимального

споживання кисню (МСК)).

Ефективність запропонованої корекційної програми психофі�

зичного стану хворих з ампутаційними ушкодженнями кінцівок

доведена статистично достовірними змінами показників рівнів

тривожності, депресії, нервово�психічної адаптації в основній групі

порівняно з контрольною (х2
емп.<х2

кр.). У 58,8% підлітків основної

групи відмічається зниження рівня тривожності до низького оцін�

ного рівня, у 62,6% — відсутність депресії, у 70,5% — оптимальна

адаптація. Спостерігається позитивна динаміка показників рівня

фізичної працездатності: в основній групі показники МСК стати�

стично достовірно змінилися, що доведено результатами стати�

стичної обробки даних (t > 2, p < 0,05), порівняно з контрольною

групою (t < 2, p > 0,05). Показник МСК в основній групі змінився

на 13,45 мл/кг/хв (із 29,67 до 43,12 мл/кг/хв), у контрольній — на

4,2 мл/кг/хв (з 28,65 до 32,85 мл /кг /хв).

Проведене дослідження показало, що плавання слугує досить

ефективним засобом психофізичної реабілітації осіб з ампутацій�

ними ушкодженнями кінцівок. Систематичні заняття у водному

середовищі розширюють функціональні можливості хворих,

сприяють досягненню якісно нового, більш високого рівня

фізичного і загального розвитку, сприятливо впливають на психі�

ку хворого, мобілізують його волю, приводять до свідомої участі

в житті колективу та суспільства загалом, повертають людям

почуття соціальної повноцінності, спонукають до встановлення

соціальних контактів. Отримані дані доводять доцільність прак�

тичного використання корекційної програми з плавання у проце�

сі психофізичної реабілітації хворих з ампутаційними ушкоджен�

нями кінцівок.

Література

1. Богатых В. Г. Лечебное и оздоровительное плавание в реабилитации

инвалидов после ампутации нижних конечностей // Социальная защита. —

2006. — № 3. — С. 33–38.

2. Каменченко П. В., Воробьев Ю. В. Психические нарушения при ампу�

тациях конечностей // Журнал невропатологии. — 1992. — № 2. — С. 74–78.

3. Частные методики адаптивной физической культуры /Под

ред. Л. В. Шапковой. — М.: Сов. спорт, 2004. — 463 с.
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОМОТОРНИХ ДІЙ
З УРАХУВАННЯМ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ

АСИМЕТРІЇ СТУДЕНТІВ
С. І. Лазуренко, 
Університет «Україна», 04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. (044) 532�94�07
З. П. Моргун, 
Національний університет «Києво�Могилянська Академія»,
04071, Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425�32�01

Управління рухами людини та її сенсорними функціями розподілено
між двома півкулями мозку, при цьому ліва півкуля контролює праву сто�
рону тіла , а права — ліву сторону. Достатньо звернути увагу на дію наших
двох рук, щоб побачити початкові ознаки функціональної асиметрії.   

Аналіз науково�методичної літератури показує, що  прояв функ�
ціональної асиметрії в різних  умовах рухової діяльності вивчено
недостатньо.

Мета дослідження — виявити особливості  психомоторних дій сту�
дентів залежно від індивідуального профілю функціональної асиметрії.

Використовуваний комплекс методів: а) визначення індивідуаль�
ного профілю функціональної асиметрії: проба переплетення паль�
ців, «поза Наполеона», визначення ведучого ока [3]; б) визначення
суб’єктивного відчуття часу [2]; в) реакція на рухомий предмет [1].

Після тестування нами було розроблено класифікацію індивіду�
ального профілю функціональної асиметрії (ІПФА), яка включає
комбінацію ведучих у студента кисті, руки, ока, ноги (опорної)
і яку становлять 19 типів.  Порівняно лише два однойменні профі�
лі — лівосторонній і правосторонній. 

Студентів  з правосторонньою асиметрією було 58 осіб (5,6% —
30 дівчат і 28 юнаків), з лівосторонньою — 22 осіб (2,1% — 11 дівчат
і 11 юнаків) та змішаною — 955 осіб (92,2%).

Так, студенти з правосторонньою організацією ведучих органів
(ПППП сприймали еталонний десятисекундний інтервал часу
«прискорено», а з лівосторонньою (ЛЛЛЛ) — «уповільнено». Від�
повідні результати наведені в таблиці  

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV

ІПФА
Прискорене

сприймання

Об’єктивний

еталон

Уповільнене

сприймання

ПППП � 5,25 с 10 с + 0,63 с

ЛЛЛЛ � 2.0 с 10 с + 2,8  с
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Дослідження за тестом  «Реакції на рухомий предмет» свідчать,

що у студентів з ведучою рукою реакція на рухомий об’єкт краща, ніж

у неведучої. Однак цікавим є те, що у студентів з правосторонньою

організацією спостерігаються випадки ловіння предмета з однаковим

результатом правою та лівою руками, що не спостерігається у сту�

дентів з лівосторонньою організацією.

Висновки: 1. Виявлений ІПФА необхідно враховувати  при орга�

нізації рухової діяльності студентів, зокрема на заняттях з фізично�

го виховання.

2. Профіль функціональної асиметрії дає змогу індивідуалізува�

ти діяльність студентів і уможливлює корекцію цієї діяльності, її

оптимізацію та об’єктивне оцінювання фізичної підготовленості

студентів.

Література

1. Клименко В. В. Психологія спорту: Навч. посіб. для студ. вищ. навч.

закл. — К.: МАУП, 2007. — 432 с.: іл..

2. Лазуренко С. И. и др. Прикладная психомоторная подготовка студен�

тов технического вуза: Навч.�метод. посіб. — К.: КМУЦА, 1996. — 108 с.

3. Черненко Т. К., Блинов Б. В. Прогнозирование особенностей психи�

ческого склада руководителей на основе выраженности функциональ�

ных асимметрий. // Психологический журнал. — 1988. — Т. 9. — № 4. —

С. 76–82.

МОЖЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО
СТАНУ  СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ 

МЕДИЧНИХ ГРУП

С. І.  Лазуренко, 
Університет «Україна», 04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. (044) 532�94�07
З. П. Моргун 
Національний університет «Києво�Могилянська Академія»,
04071, Київ, вул. Сковороди, 2; тел. (044) 425�32�01

В останні роки, на жаль, стає дедалі більше спостерігаються відхи�

лень у стані здоров’я молодих людей (Чорнобильська трагедія, погір�

шення екології, потужна реклама тютюнових і алкогольних виробів

тощо).

Проте і така категорія молоді як студенти зобов’язані, відповід�

но доз навчального плану, пройти курс з дисципліни «Фізичне
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виховання». Відтак і сьогодні залишається актуальним пошук форм

рухової активності, адекватної особливостям достатньо широкого

кола захворювань, у молоді.

Аналіз останніх досліджень даного стану в різних вищих нав�

чальних закладах [1]  показує тенденцію до збільшення кількості сту�

дентів, що віднесені до спеціальної медичної групи. Потрібно відмі�

тити також і розширення кола їх захворювань (опорно�рухового апа�

рату, серцево�судинної системи, ендокринної системи та ін.).

Мета роботи: вивчити можливості корекції функціонального

стану студентів спеціальних медичних груп.  

В експериментальних дослідженнях з можливої корекції функ�

ціонального стану студентів з порушеннями опорно�рухового апа�

рату брали участь 26 осіб із груп оздоровчої гімнастики. Як засіб,

що здатен поліпшувати функціональний стан людини, запропоно�

ваний комплекс вправ на дошці Євмінова. Як метод діагностики

функціонального стану був використаний метод ТАМС, описаний

В. В. Клименком і С. І. Лазуренком у різних публікаціях [2,3]. Після

виконання комплексу вправ на дошці Євмінова тонічна активність

м’язової системи поліпшилась у 9 осіб (кут підйому на 25°, час утри�

мання — на 12 с). 

Іншими вправами, як своєрідний «каталізатор» корекції функціо�

нального стану, були запропоновані вправи з йоги (поза «кобри»

і «голово�колінна поза») класичного способу виконання. Як і в першій

серії, спостерігалося підвищення рівня тонічної активності м’язової

системи. У 10 осіб показники  підвищились (кут підйому майже на 30°,

час утримання у верхній точці — на 20 с). У двох осіб тонус практично

не змінився, а ще у двох, які періодично скаржились на нездужання

простудного характеру, тонус мало, але все ж таки знизився.

Висновки: 1. Запропоновані у вигляді своєрідного «каталізатора»

комплекси вправ на дошці Євмінова і вправи йоги дають змогу

достатньо точно вибірково впливати на функціональний стан

організму (за методикою діагностики ТАМС).

2. Окрім об’єктивних показників, практично   всі   студенти від�

чували поліпшення самопочуття, що виражалось в появі «легкості»

в тілі, відчуття вирівнювання хребта і бажання продовжити заняття.

Література

1. Вржесневський І. І. Соціокультурна інтеграція студентів з обмежени�

ми фізичними можливостями засобами фізичної культури і виховання //

Теорія та методика фізичного виховання. — 2004. —№2. — С 51 – 52.
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2. Клименко В. В., Лазуренко С. І. Тонус — тайная мудрость человеческо�

го тела // — Наука і суспільство. — 1982. — №10. — С. 40–42.

3. Лазуренко С. І. Формирование психомоторних способностей студен�

тов технического вуза: — Навч. посіб. К.: КМУЦА,  1996.—106 с.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО
СОСТОЯНИЯ И АЛГОРИТМА ФИЗИЧЕСКИХ

НАГРУЗОК У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ

М. А. Кретова, Б. В. Венгер, 
Б. И. Щербак,
кандидат мед. наук, доцент 
Т. В. Андриянова,

ст. преподаватель

Значительные изменения в тактике физической реабилитации

больных инфарктом  миокарда (ИМ), происшедшие в последние

годы, требуют получение объективной информации о функцио�

нальном состоянии сердечно�сосудистой системы и ее реакции на

дозированные нагрузки в самые ранние сроки болезни (Аронов

Д. М., Лупанов В. П., 2007). Эта информация играет важную роль

в индивидуализации лечения и реабилитации больных на ранних

сроках стационарного этапа и в периоды санаторного и поликли�

нического  восстановительного лечения.

У больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН)

выполнение велоэргометрии или тредмилтеста сопряжено со слож�

ностями, обусловленными тяжелым состоянием больных. Кроме

того, при проведении этих нагрузочных проб необходимо наличие

медицинского персонала, владеющего основами реанимационных

мероприятий. Поэтому, в настоящее время для выбора адекватних

физических нагрузок пациентам с ишемической болезнью сердца

(ИБС), перенесших ИМ и имеющих симптомы ХСН используется

более простая фунциональная проба с 6�минутной ходьбой. Суть ее

заключается в измерении того расстояния, которое больной прохо�

дит в удобном ему темпе за 6 мин. Если у больного во время пробы

появляется или усиливается одышка, усталость, головокружение

или какие�либо другие симптомы, то они регистрируются врачом

или реабилитологом и служат основаним для решения вопроса

о необходимости прекращения пробы.
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6�минутная ходьба проводится в коридоре длинной 30 м и более,

разделенном на интервалы в 1 м. Каждый больной проходит спе�

циальный инструктаж. Целью этой пробы является определение

того максимального расстояния, которое больной может пройти за

6 мин. Он начинает ходьбу с определенной точки, доходит до

30�метровой отметки, сразу возвращается обратно и продолжает

ходьбу вновь. При необходимости можно замедлить темп ходьбы.

Если же больной не испытывает одышки или мышечной усталости,

можно не замедлять темп ходьбы. Если пациент пойдет слишком

быстро и будет вынужден остановиться, то эта пауза  также включа�

ется в 6�мин. Тест ходьбы проводится всем больным дважды

с интервалом 4�5 часов для уточнения дистанции и определения

восстановления (Guyatt G. H., Sullivan M. J., Thompson P. J. et  al.,

1985; Lueas C., Stevenson L. W., Johuson W. et al., 1999). 

Состояние пациентов, способных за 6 мин преодолеть от 426 до

550 м, соответствует легкой ХСН (I функциональный класс); от 300

до 425 м. — умеренной ХСН (II функциональный класс); от 150 до

300 м — средней ХСН (III функциональный класс); меньше 150 м —

тяжелой ХСН (IV функциональный класс) (Беленков Ю.М., Маре�

ев В. Ю., 2001). Пройденная дистанция менее 300 м соответствует

неблагоприятному прогнозу (Епифанов В.А., 2005).

Тест достаточно полезен и информативен по целому ряду пара�

метров. Его проведение возможно практически у всех больных

с ХСН, независимо от степени выраженности сердечной деком�

пенсации, так как он вполне приближается к повседневной физи�

ческой активности больных. Кроме того, для выполнения этого

теста не требуется специального оборудования, он прост в проведе�

нии, безопасен, хорошо воспроизводим, с его помощью можно

достоверно судить о физической активности, толерантности боль�

ных с ИБС, ИМ, ХСН, к физической нагрузке и ее динамике под

влиянием лечения и реабилитации. 

На основании полученных при тестировании данных пациенту

рекомендуются адекватные его функциональным возможностям

физические нагрузки, которые мы представляем на ниже приве�

денной схеме. 

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
У БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ 

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
Й АЛГОРИТМУ ФІЗИЧНИХ  НАВАНТАЖЕНЬ
У ХВОРИХ ІЗ СЕРЦЕВОЮ  НЕДОСТАТНІСТЮ

М. А. Кретова, Б. В. Венгер
Б. І. Щербак,
канд. мед. наук, доцент,
Т. В. Андріянова,
ст. викладач

Значні зміни у тактиці фізичної реабілітації хворих на інфаркт

міокарда (ІМ), які відбуваються останнім часом, потребують здо�

буття об’єктивної інформації про функціональний стан серцево�

судинної системи та її реакції на дозовані навантаження в ранній

період хвороби (Д. М. Аронов, В. П. Лупанов, 2007). Ця інформація

відіграє важливу роль в індивідуалізації лікування та реабілітації
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Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 

Результаты 6�минутного теста

Менее 150 м От 150 до 300 м От 300 до 550 м

Исходное положение

сидя. Упражнения для

мелких и средних мы�

шечных групп; дыха�

тельные с удлинен�

ным выдохом, с помо�

щью дыхательных тре�

нажеров, дозирован�

н а я х о д ь б а д о

1–1,5 км/сут. Мало�

интенсивные велотре�

нировки.

Исходные положения,

сидя, стоя. Упражне�

ния для всех мышеч�

ных групп, дыхатель�

ные упражнения, по�

с т и з о м е т р и ч е с к а я

релаксация в рассла�

блении, со слабым

и з о м е т р и ч е с к и м

напряжением. Мало�

интенсивные велотре�

нировки. Ходьба до

10 км в неделю.

Исходные положения

любые. Упражнения

для всех мышечных

групп, свободные

с и з о м е т р и ч е с к и м

напряжением (20–30%

максимальной силы)

с сопротивлением,

ходьба до 2–3 км в сут�

ки. Плавание, велотре�

нировки средней ин�

тенсивности.
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хворих на ранніх стадіях стаціонарного етапу та в періоди поліклі�

нічного і  санаторного відновного лікування.

У хворих із хронічною серцевою недостатністю (ХСН) виконання

велоергометрії або тредміл�тесту супроводиться певними ускладнен�

нями, що зумовлені тяжким станом хворих. Крім того, при проведен�

ні цих навантажувальних проб необхідною є присутність медичного

персоналу, який володіє основами реанімаційних заходів. Тому

в останній  час для вибору адекватних фізичних навантажень пацієн�

там, хворим на ішемічну хворобу серця (ІБС), які перенесли ІМ

і мають симптоми ХСН, використовується більш проста функціо�

нальна проба з шестихвилинною ходьбою. Її суть полягає в вимірю�

ванні тієї відстані, яку хворий долає у зручному йому темпі за 6 хв.

Якщо у хворого  під час спроби виникають (або підсилюється) ядуха,

втомлюваність, запаморочення або деякі інші симптоми, вони реєс�

труються лікарем або реабілітологом і слугують підставою для вирі�

шення питання про необхідність припинення проби.

Шестихвилинна ходьба проводиться в коридорі довжиною 30 м

і більше, розподіленому на інтервали в 1 м. Кожен хворий прохо�

дить спеціальний інструктаж. Метою цієї проби є визначення тієї

максимальної відстані, яку хворий спроможний пройти за 6 хви�

лин. Він починає ходьбу з певної точки, доходить до 30�метрової

позначки, відразу повертається назад і продовжує ходьбу знову.

В разі потреби можливо уповільнити темп ходьби. Якщо хворий не

відчуває ядухи або м’язової стомленості, можна не сповільнювати

темп ходьби. Якщо пацієнт проходить відстань надто швидко і буде

змушений зупинитися, то ця пауза теж має включатися у 6 хв. Тест

ходьби проводиться всім хворим двічі з інтервалом 4�5 годин для

уточнення дистанції і визначення відновлення (G. H. Guyatt,

M. J. Sullivan, P. J. Thompson et al., 1985; C. Lueas, L. W. Stevenson,

W. Johuson et al., 1999). 

Стан пацієнтів, здатних за 6 хв. подолати від 426 до 550 м, відпо�

відає легкій ХСН (І функціональний клас); від 300 до 425 м —

помірній ХСН (ІІ функціональний клас); від 150�300 м — середній

ХСН (ІІІ функціональний клас); менше як 150 м — тяжкій ХСН

(ІV функціональний клас) (Ю.М. Беленков, В.Ю. Мареев, 2001).

Пройдена дистанція менше 300 м відповідає несприятливому прог�

нозу(В.А. Епіфанов, 2005).

Тест достатньо корисний і інформативний за цілою низкою

параметрів. Його проведення можливе практично для всіх хворих

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



на ХСН, незалежно від ступеня вираженості серцевої декомпенса�

ції, оскільки він наближується до щоденної фізичної активності

хворих. Крім того,  виконання цього  тесту  не потребує спеціально�

го обладнання, він простий у проведенні, безпечний, з його допо�

могою можна достовірно судити про фізичну активність, толерант�

ність хворих на ІБС, ІМ, ХСН до фізичного навантаження та його

динаміки під впливом лікування й реабілітації.

На основі отриманих при тестуванні даних пацієнту рекоменду�

ються адекватні його функціональним можливостям фізичні

навантаження, які ми подаємо на схемі, що наведена далі.

АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
У ХВОРИХ НА СЕРЦЕВУ НЕДОСТАТНІСТЬ
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Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 

Результати шестихвилинного тесту

Менше 150 м Від 150 до 300 м Від 300 до 550 м

Вихідне положення

сидячи. Вправи для

малих і середніх м’язо�

вих груп; дихальні

вправи з подовженим

видихом, за допомо�

гою дихальних трена�

жерів, дозована ходьба

д о 1 – 1 , 5 к м / д о б у.

М а л о і н т е н с и в н е

велотренування

Вихідне положення

сидячи, стоячи. Впра�

ви для всіх м’язових

груп; дихальні вправи,

п о с т і з о м е т р и ч н а

релаксація у розсла�

бленні, зі слабким ізо�

метричним напружен�

ням. Малоінтенсивні

в е л о т р е н у в а н н я .

Ходьба до 10 км на

тиждень.

Вихідні положення

довільні. Вправи для

всіх м’язових груп;

вільні з ізометричним

напруженням (20–30%

максимальної сили)

з опором, ходьбою �

до 2–3 км/добу. Пла�

вання, велотренування

середньої інтенсив�

ності
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ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНИХ ФУНКЦІЙ 
ХРЕБТА У СТУДЕНТІВ МЕТОДАМИ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Л. С. Кравчук 

Однією з найгостріших проблем сучасної сфери охорони здо�

ров’я є проблема патології хребта. За статистичними даними,

30–60% населення розвинутих країн страждають від періодичних

болів у спині [1]. Причинами розвитку цих порушень є малорухо�

мий спосіб життя, нестача часу на заняття оздоровчою фізкульту�

рою. Гіпокінезія призводить до перенапруження організму, до

втоми і ослаблення м’язів, до розвитку клінічних симптомів, серед

яких найхарактернішим є біль у спині [3].

Засоби фізичної реабілітації відіграють важливу роль у комплексно�

му відновному лікуванні студентів з порушеними функціями хребта,

проте у спеціальній літературі досліджуються здебільшого питання

етіопатогенезу та лікування, а також фізичної реабілітації хворих у гос�

трому періоді захворювання. Ці питання висвітлено у працях таких

дослідників як А. Н. Брехав, Н. И. Хвисюк, И. В. Рой, Н. А. Корж,

В. М. Шевага [1�2]. Водночас багато питань практичного застосування

методів фізичної реабілітації, особливо на реабілітаційному або полі�

клінічному етапі фізичної реабілітації, вивчені недостатньо.

Ефективне застосування методів фізичної реабілітації є однією

з важливих медико�соціальних проблем, оскільки різноманітні

програми фізичної реабілітації спрямовані на вирішення основно�

го завдання — повернення пацієнтів до суспільно активного спосо�

бу життя.  Отже, пошук і розроблення нових оптимальних програм

фізичної реабілітації, які включатимуть сучасні методи та засоби,

що дають змогу досягти відновлення функціональних можливостей

організму або стійкої ремісії, набувають особливої актуальності.

Оскільки профілактика не є суто медичною проблемою, її слід

починати із виконання режимних заходів, що передбачають чергу�

вання праці і відпочинку, режиму рухової активності і сну. Доціль�

ним є  різноманітне та  збалансоване харчування, з виключенням

надмірної кількості білкових продуктів і достатнім надходженням

вітамінів, обов’язковим включенням до раціону овочів і фруктів.

Також необхідно проводити комплексне застосування протибольо�

вих, протизапальних засобів, бальнеотерапії, масажу, акупунктури,

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



електронейростимуляції та ін. [3]. Провідним методом фізичної реа�

білітації для  профілактики порушень функцій  хребта є лікувальна

фізична культура, мета якої — зміцнення м’язового корсета, сили

м’язів спини, живота, плечового поясу, нижніх кінцівок, відновлен�

ня статико�динамічної функції хребта, поліпшення трофічних

функцій. Важливе місце в цьому посідає лікувальна гімнастика, яку

проводять після затухання проявів хвороби.  

Уваги заслуговує  методика кінезотерапії  з використанням профі�

лактора Євмінова при порушеннях статико�динамічної функції

хребта. Перевага методу полягає в одночасному поєднанні двох

принципів — лікування та профілактики захворюваннь хребта. Роз�

вантаження за рахунок дозованого розтягнення хребта знижує вну�

трішньодисковий тиск, сприяє декомпресії нервових корінців,

тренуванню глибоких м’язів спини та формуванню м’язового корсе�

та. Фізичні вправи у стані розвантаженого хребта сприяють нормалі�

зації тонусу спастично скорочених м’язів, запобігають розвитку і про�

гресуванню функціональних порушень та органічних змін хребта. 

Указані методики було апробовано в практичній діяльності  нав�

чально�реабілітаційного центру Хмельницького інституту соціаль�

них технологій Відкритого міжнародного університету розвитку

людина «Україна». Комплексне застосування лікувальної фізичної

культури, кінезотерапії, електронейроадаптивної стимуляції апара�

том ДЕНАС у 46 студентів з особливими потребами показало суттєве

зменшення локального напруження м’язів, поліпшення місцевого

кровообігу і гідратації міжхребцевих дисків, зникнення больового

синдрому в 98% випадків в середньому через 3–4 тижні.

Таким чином, диференційоване використання елементів ліку�

вальної фізкультури залежно від ступеня функціональних і морфо�

логічних змін у хребті, застосування кінезотерапії  на профілакторі

Євмінова та елетронейроадаптивної стимуляції можуть бути відне�

сені до базових заходів профілактики порушених функцій хребта

і широко застосовуватись у комплексі оздоровчих заходів. 

Література

1. Корж А. А., Волков Е. Б. Остеохондроз позвоночника — взгляд на

проблему с современных позиций // Ортопедия, травматология и протези�

рование. — 1994. — № 4. — С. 3–9.

2. Корж О. О., Радченко В. О. Остеохондроз хребта (деякі зауваження до

проблеми) // Лікування та діагностика. — 1998. — № 4. — С. 33–36.

3. Муха Л. Г., Качанова Г. Г. Шейный остеохондроз. Лечение и профи�

лактика. — РнД: Феникс, 2002. — С. 14.

416

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 
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ПОВЫШЕНИЕ АКТИВНОСТИ И ИНТЕРЕСА
УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ К УРОКАМ

ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ В СРЕДНЕЙ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ

В. М. Ковригин,
учитель
А. П. Березовский,
канд. пед. наук, доцент

Не является секретом, что учащиеся старших классов не любят

заниматься легкой атлетикой на уроках физической культуры

в школе. Для решения этой проблемы, а также улучшения качества

физического воспитания учащихся 10–11�х классов с целью более

эффективной подготовки их к безопасной жизнедеятельности

и укрепления здоровья разработана и внедрена в практику методи�

ка уроков легкой атлетики, которая предусматривает широкое при�

менение в ходе практических занятий разнообразных физических

упражнений (основных, подготовительных, специальных), методов

физического воспитания (практических, наглядных, словесных).

Цель работы — повысить интерес и активность учащихся стар�

ших классов к урокам легкой атлетики — как мощного средства

всестороннего физического развития, совершенствования функ�

ций всех органов и систем организма.

Направленность и задачи исследования сводились к следующи�

му. На уроках легкой атлетики основное внимание уделялось повы�

шению функциональных возможностей и активной работе каждо�

го над своим физическим усовершенствованием. Это достигалось

многократным выполнением легкоатлетических действий как

целостным, так и расчлененным методами, повторным, интерваль�

ным, игровым и соревновательными методами; применением раз�

нообразных упражнений; дифференцированной дозировкой

нагрузки и оцениванием по сравнению с исходным уровнем; пла�

нированием интервалов отдыха по восстановлению ЧСС к необхо�

димому уровню; а также делением класса на подгруппы в зависи�

мости от быстроты восстановления работоспособности сердца при

работе на скорость или состояния исходного уровня физической

подготовленности при работе на выносливость.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



Для развития выносливости на уроках легкой атлетики для всех

групп учащихся использовался равномерный повторный бег, рав�

ный суммарному зачетному времени на данную дистанцию.

Для воспитания скоростных возможностей на уроках легкой

атлетики использовался бег на 30 и 120 м, которые выполнялись

с максимальной интенсивностью.

Решались также задачи усвоения учащимися знаний о системе

самоконтроля, о необходимости регулярного выполнения тех или

иных легкоатлетических упражнений в свободное время и их влия�

нии на обеспечение нормальной жизнедеятельности организма,

о систематическом использовании упражнений легкой атлетики

для индивидуальной профилактики и коррекции нарушений здо�

ровья учащихся. На уроках большое внимание уделялось воспитанию

непосредственного интереса к легкой атлетике путем применения

разнообразных физических упражнений, методов игрового и со�

ревновательного характера, словесных и наглядных методов. 

Зная, какую роль в повышении активности учащихся на уроках

физической культуры играет личность учителя, его активность, ква�

лификация, мы постоянно и очень тщательно готовились к каждому

уроку легкой атлетики, инициативно, творчески и активно его про�

водили, постоянно применяли индивидуальный подход, самокон�

троль и контроль самими учащимися за улучшением результатов.

Для усиления заинтересованности учащихся уроками легкой

атлетики применялись также такие методические приемы: стави�

лись конкретные цели и задачи, разрабатывались и применялись

упражнения и методы для их решения, то есть мы отмечали и оце�

нивали успехи каждого занимающегося; привлекали учащихся к

отчету о своих действиях и учили их находить причины допу�

скаемых ошибок и недостатков в своей физической подготовке,

состоянии здоровья; постоянно давали задания для самостоятель�

ной подготовки и контроля за их выполнением.

Выводы. Применение на уроках легкой атлетики разработанной

методики направленности занятий способствовало повышению

активности и результативности физического воспитания учащихся

старших классов, воспитанию самостоятельности и творческого

отношения к физическому совершенствованию.  
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МЕДИКО0СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА
ОНКОХВОРИМ ДІТЯМ В УКРАЇНІ

О. П. Ковальчук 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) визначає меди�
ко�соціальну роботу як організоване соціальне обслуговування
в лікарні і поза нею, з особливим акцентом на пов’язані зі здо�
ров’ям людини соціальні проблеми. Медико�соціальна робота — це
вид мультидисциплінарної професійної діяльності медичного,
психолого�педагогічного і соціально�правового характеру, спрямо�
ваний на відновлення, збереження і зміцнення здоров’я [4].

Мета медико�соціальної роботи — досягнення максимально
можливого рівня здоров’я, функціонування й адаптації осіб
з фізичною і психічною патологією, а також із соціальним неблаго�
получчям, що потрапили у важку життєву ситуацію [1–2].

Особливе місце в медико�соціальній роботі в онкології займає
допомога онкохворим дітям. Для реалізації цього напрямку роботи
Кабінетом Міністрів України на була затверджена Державна про�
грама «Дитяча онкологія» на 2006–2011 рр. [5].

В Україні кількість дітей із злоякісними новоутвореннями
менша, ніж у розвинутих європейських країнах, але вона збільшу�
ється. Це зумовлено тим, що недостатніми є профілактичні заходи,
спрямовані на раннє виявлення захворювань, повільно впроваджу�
ються сучасні методи діагностики онкологічних захворювань та
лікування пацієнтів, відсутні необхідні медикаменти та обладнання.

Реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я дітей,
виконанню Конвенції ООН про права дитини, зниженню рівня
смертності та інвалідності хворих із злоякісними новоутвореннями
сприятимуть впровадження і дотримання рекомендованих ВООЗ
стандартів надання медичної допомоги хворим дітям. Застосування
такого підходу в країнах�членах Європейського Союзу та США
дало змогу досягти рівня одужання дітей у 65–70% випадків,
а в Україні цей показник становить лише 40% [3].

Проблеми, що виникли у сфері дитячої онкології в Україні,
пов’язані з низкою таких об’єктивних та суб’єктивних факторів:

– недостатня спрямованість медичних працівників та громадсь�
кості на раннє виявлення онкологічних захворювань у дітей;

– низький рівень обізнаності із сучасними методами лікування

і можливостями медицини щодо забезпечення одужання переваж�

ної більшості хворих дітей;
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– відсутність умов для спільного перебування в лікувальних

закладах батьків і дітей у період стаціонарного лікування;

– недостатній рівень оснащення закладів охорони здоров’я ліку�

вально�діагностичним обладнанням, лікарськими засобами та виро�

бами медичного призначення, а також бюджетного фінансування;

– недостатня кількість медичного персоналу та психологів

у закладах охорони здоров’я зі спеціалізованими дитячими онколо�

гічними/гематологічними відділеннями;

– недостатній рівень фінансування наукових досліджень у сфері

дитячої онкології;

– обмеженість можливостей для здійснення психологічної,

соціальної та правової підтримки дітей з онкологічною патологією [3].

Мета Державної програми «Дитяча онкологія» на 2006–2011 рр.

полягає у забезпеченні реалізації державної політики у сфері охоро�

ни здоров’я дітей щодо надання високоякісної медико�соціальної

допомоги дітям із злоякісними новоутвореннями, у збільшенні

кількості дітей, що одужують, зниженні рівня інвалідності та

смертності дітей з онкологічними захворюваннями [3].
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СВІНГОВІ ТАНЦІ У СОЦІАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ

А. В. Капуста

Соціальні танці активно розвиваються нині в усьому світі. Це
можна побачити на прикладі свінгових танців, до складу яких вхо�
дять такі танці, як лінді хоп, бугі�вугі, бальбоа, шим�шам, чарль�
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стон, блекботтом, бігепл, шег, джетербаг та ін. Сформувалось бага�
то танцювальних клубів і студій, які займаються розвитком цих
танців. Багато людей різних за віком приходять на заняття танцями
з метою навчитися вільно рухатися, а також познайомитись
і поспілкуватися з іншими людьми. Тому питання розвитку танців
в їх соціальному контексті є актуальним на часі не тільки в Україні,
а й у всьому світі.

Загально поширені так звані танцювальні табори, в яких, окрім

танцювальних уроків з відомими викладачами і вечірок із джазовими

оркестрами, проводяться змагання «джек і джил» на найкращу пару (зі

зміною партнерів у відбіркових турах та без зміни у фіналі). Також про�

водяться «кабаре» — імпровізовані концерти учасників табору, на яких

кожен бажаючий може показати свою майстерність не лише в танцях,

а й у будь�якому іншому виді мистецтва. Один із найвідоміших табо�

рів у Європі проводиться влітку у Швеції і має назву «Herrang Dance

Camp».Він налічує понад 1500 учасників з різних країн — таких, як

США, Канада, Іспанія, Італія, Україна, Німеччина, Аргентина, Брази�

лія, Мексика, Австралія, Росія, Китай, Норвегія, Фінляндія, Естонія,

Латвія та багато інших. Уперше «Herrang Dance Camp» був проведений

у 1982 р. організатором табору Леннартом Вестерлундом. Відтоді він

проводиться щороку і має велику популярність не тільки у професій�

них танцюристів, але й у початківців. У Америці популярність свінго�

вих танців досить велика. Лінді хоп називають оригінальним свінговим

танцем, що спирається на культуру афро�американських мешканців

США. Він набув розвитку у Нью�Йорку в нічному клубі «Савой» та на

вулицях Гарлема наприкінці 20�х та у 30�ті роки ХХ ст. Сьогодні лінді

хоп визнаний в усьому світі  невід`ємною частиною американської

культури. Найвідоміший табір США «Camp Hollywood» (Лос�Андже�

лес, Каліфорнія) став відомим завдяки щорічному національному

чемпіонату з джетербагу, що проводиться в його межах.

В Україні розвиток свінгових танців є не таким активним, як

в інших країнах Європи та світу. Коли в Європі розпочалось відро�

дження свінгу як прояву своєрідної музикально�танцювальної куль�

тури, створювана десятиліттями «залізна завіса», що відділяла СРСР

від усього іншого світу, відіграла далеко не останню роль. Історично

зумовлена закритість України у загальнокультурному сенсі дала свій

результат: історія свінгу в Україні налічує всього кілька років. В Укра�

їні, як і в багатьох країнах Європи відродження свінгових танців роз�

почалось із бугі�вугі. Цей власне європейський варіант танцю під

джазову музику дістав найбільший розвиток. Пізніше в Україну
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прийшов лінді хоп. Аналогічна ситуація відбувалась і в Європейсь�

ких країнах, наприклад у Фінляндії історія розвитку бугі�вугі налічує

понад 15 років, тим часом як лінді хоп з’явився там близько 8 років

тому. Відмінність у рівні популярності соціальних танців Західної

Європи та України  залежить і від національної ментальності. Напри�

клад, тільки в одному клубі свінгових танців у Стокгольмі налічує

близько 1000 танцюристів, тоді як у Києві — близько 300.
Саме соціальний аспект допомагає залучати різні верстви насе�

лення до занять танцями. Соціальні танці відрізняються від спортив�
них, конкурсних напрямів тим, що для того, аби досягти успіху
у соціальному танцювальному середовищі, не обов’язково займати�
ся постійно, достатньо тільки навчитися основних фігур і практику�
ватися на вечірках. У Європі заняття танцями так само популярні, як
відвідування театру чи кіно, заняття гольфом чи тенісом, а участь
в офіційних заходах і прийомах зобов’язує вміти танцювати, відтак
заняття у студіях стає  не тільки цікавим але й  корисним проведен�
ням часу. Поширення свінгу в Україні стало важливим етапом попу�
ляризації соціальних танців, які мають значні перспективи  розвитку.

КЛІНІЧНІ ПРОЯВИ Й ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ТРАВМАТИЧНОЇ ХВОРОБИ СПИННОГО МОЗКУ 

А. Ю. Каплієнко,
Л. Б. Волошко,
канд. пед. наук, доцент

За даними літературних джерел (А. С. Вовканич [1], С. Н. Попов

[2] та ін.), було визначено, що однією з найскладних проблем у суча�

сній травматології й нейрохірургії є реабілітація хворих із ускладне�

ною травмою хребта. Вивчення динаміки хворих із травмами спинно�

го мозку свідчить, що у 61% випадків група інвалідності залишається

незмінною протягом багатьох років, у 24% — відмічається часткове

відновлення пошкоджених функцій, а у 15% — погіршення стану.

Соціально�трудова та фізична реабілітація таких хворих є складним

й актуальним завданням в умовах постійного підвищеного дорожньо�

транспортного, виробничого та побутового травматизму людей.

Серед пошкоджень спинного мозку вирізняють: струс, забій,

здавлювання мозку, часткове порушення анатомічної цілісності

(компресійний перелом) або повне переривання спинного мозку,

епідуральний або субдуральний крововилив, травму корінців.

Нерідко зустрічається поєднання цих форм [2].
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При пошкодженні спинного мозку він може бути перерваний

повністю або частково, тобто ураження може бути повним або

частковим.

Повне ураження спинного мозку характеризується повною

втратою руху і відчуття (моторної і чутливої функції) нижче від

рівня пошкодження. Втрачається контроль за м’язами, діяльність

яких здійснюється через нервові корінці нижче від рівня ураження.

При неповному ураженні може зберегтися будь�яке поєднання

нервових функцій. М’язові функції залежать від того, які нервові

волокна залишилися неушкодженими. Чутливість може зберегти�

ся, погіршитись або втратитись [1]. Кожен із цих наслідків травми

хребта становить тяжку форму патології, за якої стан організму виз�

начається як травматична хвороба спинного мозку [2].

Ураження спинного мозку призводять до тяжких наслідків

у вигляді виникнення розладів із боку багатьох органів і систем.

У клініці даного захворювання головними виступають рухові, чут�

тєві, трофічні і тазові розлади. Рухові розлади супроводяться пара�

лічами або парезами кінцівок із змінами тонусу м’язів і сухожиль�

них рефлексів. Залежно від рівня пошкодження паралічі та парези

можуть бути в’ялими і спастичними або в’ялими у нижніх кінцівках

і спастичними — у верхніх. Порушення чутливості, зокрема м’язо�

во�суглобового відчуття, супроводиться гравітаційними розладами,

при яких втрачається відчуття кінцівок та їх просторове положення.

Трофічні розлади призводять до розвитку м’язових гіпо� і атро�

фій, пошкодження функцій тазових і статевих органів. Ступінь вира�

женості визначених симптомів залежить від рівня травми, її характе�

ру, тяжкості та клінічної форми пошкодження. Крім того, виникають

пригнічення та функціональні порушення низки систем, що прямо

не постраждали від травми, — це гомеостаз, обмін речовин, імунні

реакції та нервово�психічна сфера хворого [1; 2].

Відновленню функцій спинного мозку сприяє вдосконалення

хірургічних методів лікування, які застосовують як у ранній, так

і у віддалений періоди після травми. На жаль, чимало хворих,

попри вдало проведену операцію, залишаються інвалідами. Тому

подальше їх відновне лікування має велике медичне та соціально�

економічне значення.

Література

1. Вовканич А. С. Інструктивні матеріали по догляду за хворими з трав�

мою спинного мозку. — Львів: Світ, 2000. — 81 с.

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



2. Попов С. Н. Физическая реабилитация. — Ростов�на�Дону: Феникс,

2006. — 608 с.

ПЛАВАННЯ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ,
ХВОРИХ НА ПЛЕЧОВІ ПЛЕКСИТИ

І. С. Калайда

За сучасними науковими джерелами, ефективність лікування

зумовлена науково обґрунтованою організацією реабілітаційного

процесу на всіх його етапах. Проблемами лікування та реабілітації

хворих на плечові плексити займається достатня кількість вітчизня�

них і зарубіжних фахівців. Зокрема, С. П. Евсєєв, А. С. Солдатова

(1996–2007) одним із ефективних методів реабілітації вважають

адаптивну фізичну культуру; програми комплексного лікування

плекситів розробляв В. І. Александров (1986); А. Ф. Каптєлін (1969)

досліджував лікування при травмах і деформаціях опорно�рухового

апарату; О. В. Дольницкий і В. І. Карчемський (1997) висвітлювали

проблему порушення функцій верхніх кінцівок і методів відновлен�

ня стану таких хворих; В. І. Карчемським (2001) проаналізовано

ефективність оперативного лікування плечових плекситів. Одним із

ефективних методів фізичної реабілітації хворих на плечові плекси�

ти дослідники вважають лікувальне плавання. Передбачається, що

в комплексі з ЛФК, масажем, фізіотерапевтичними заходами ліку�

вальне плавання дає кращий результат у відновленні стану хворих.

Однак аналіз і узагальнення даних спеціальної науково�мето�

дичної літератури, присвяченої вивченню особливостей відновного

лікування людей із плечовими плекситами, вказують на недостат�

ню систематизованість запропонованих ученими засобів і методів

реабілітації хворих. Комплекси лікувальної та коригуючої фізичної

культури переважно не розроблені. У доступній літературі відсутні

програми фізичної реабілітації дітей і підлітків із плечовими плек�

ситами, що включають засоби та методи лікувального плавання,

підібрані відповідно до тяжкості та локалізації захворювання.

На початку дослідження нами було проведено обстеження дітей,

хворих на плечовий плексит за охарактеризованими методиками,

а саме: визначено тонус м’язів ураженої кінцівки, м’язів черевного

пресу та спини, проведено вимірювання амплітуди рухів (при

нижньому типі ураження). 
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Після проведення експерименту виявлена позитивна динаміка

показників амплітуди рухів у плечовому суглобі в основній групі

у хворих з верхнім типом ураження: до експерименту — 80,5±7,4,

після нього — 104±5,3 (p<0,05). У контрольній групі показники

амплітуди рухів в плечовому суглобі майже не змінилися: до експе�

рименту — 82,9±4,2, після нього — 85,6±7,4 (р>0,05).

На підставі отриманих емпіричних даних ми дійшли висновку,

що розроблена нами експериментальна методика дає вагомі пози�

тивні зрушення показників функціонального стану опорно�рухо�

вого апарату (p<0,05), що підтверджує її ефективність та практичну

значимість проведеного дослідження.

Запропонована нами методика надає можливість адаптації засобів

навчання до характеру ураження, а також передбачає повне включен�

ня дітей із плечовими плекситами у групову навчальну діяльність під

час занять як лікувальним, так і спортивним плаванням.

РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
ТА СПОРТУ ІНВАЛІДІВ

Б. С. Жученко, Л. Б. Волошко

Проблема розробки й упровадження спеціальних комплексів

адекватних засобів і методів оздоровчої фізичної культури для інва�

лідів є актуальною, оскільки інвалідність призводить не лише до

втрати працездатності, але й до обмеження рухової активності.

Отже, перебуває у вимушених умовах дефіциту рухової активності,

інваліди значною мірою зазнають негативно впливає гіпокінезія. 

Основними причинами недостатнього розвитку фізичної куль�

тури і спорту інвалідів є  незрілість громадської думки про необхід�

ність створення для інвалідів умов «рівної особистості»; практична

відсутність спеціальних спортивних закладів, споруд та інвентарю;

відсутність професійних організаторів і тренерів зі спеціальної під�

готовки; відсутність фінансування на проведення фізкультурно�

оздоровчої роботи, низька мотивація самих інвалідів до самовдос�

коналення, до виховання характеру й самодисципліни  1, с. 565 .

Фізична культура і спорт можуть виступати як ефективний засіб

реабілітації та соціальної адаптації інвалідів. Складовими фізичної

культури інвалідів є фізичне виховання, спорт і фізична рекреація.

Спорт інвалідів існує та розвивається в усьому світі попри дискусії

вчених і спеціалістів з фізичного виховання і спорту. Крім того, про�
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водяться міжнародні змагання, включаючи Паралімпійські ігри,

в яких беруть участь спортсмени�інваліди з ураженням опорно�рухо�

вого апарату, вадами зору та слуху. Для інвалідів із розумовою відста�

лістю головним спортивним заходом є ігри Спешил Олімпік. Заняття

доступним видом спорту для інвалідів є тим стимулом, який спону�

кає їх не припиняти заняття фізичною культурою та систематично

тренуватися  1, с. 589. Таким чином, спорт інвалідів є організованою

формою вторинної профілактики, необхідної для збереження

результатів, що були досягнуті під час лікування й реабілітації. 
Спорт інвалідів виник у 1924 р., коли була створена спортивна

організація глухих. 28 липні 1948 р. у день відкриття Олімпійських
ігор  1948 р. у Лондоні були затверджені Сток�Манделівські ігри та
проведені перші змагання серед інвалідів на візках. Цю дату можна
вважати датою початку організованого спортивного руху серед осіб
з ураженнями різних органів та систем. У наш час цей рух настільки
поширений, а число осіб, які беруть у ньому участь, таке, що дає змогу
проводити як національні та міжнародні змагання, так і спеціальні
Паралімпійські ігри. Спортивний рух осіб із розумовими вадами очо�
лює «Спешил Олімпік Інтернейшенал», що створена 1968 р.  1, с. 590.
Спорт для інвалідів базується на окремих положеннях, що були
викладені на V Міжнародному конгресі інвалідів у Стокгольмі.

Велике значення має інвалідний спорт для поліпшення морально�
психологічного стану інвалідів в їхній соціальній інтеграції. Систематич�
ні тренування в колективі, виїзди та участь у змаганнях сприяють зни�
кненню в них відчуття відчуженості й ізольованості, а мінімальний успіх
у підвищенні спортивних результатів, функціонального стану організму
дає можливість відчути самоповагу  та значущість своєї особистості. 

До участі у змаганнях інвалідам слід пройти доволі довгий етап
тренувань для підвищення загального рівня тренованості й оволо�
діти змагальною вправою. Тренування спортсмена�інваліда має
будуватися на загальних принципах, що встановлені в теорії спор�
тивного тренування, але безумовно має бути врахована специфіка
дефекту і стан спортсмена. Допуск до тренувань і змагань того чи
іншого виду спорту здійснюється на підставі медичного обстежен�
ня, яке проводиться в лікарсько�фізкультурному диспансері,
медичному кабінеті клубу, спортивного закладу чи поліклініки. 
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ЗАСОБИ СТЕП0АЕРОБІКИ В СИСТЕМІ 
УРОЧНИХ ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

ДІВЧАТ 13–14 РОКІВ

Т. В. Дендеря, Б. Ф. Бойченко

На сучасному етапі розвитку суспільства важливою проблемою

є зміцнення та збереження здоров’я населення. Особливу тривогу

викликає погіршення здоров’я дітей і підлітків, що пов’язують із

екологічниими, соціально�економічними умовами життя, здатни�

ми вплинути на функціонування життєвозабезпечуючих та інтегра�

тивних систем організму людини [3].

Підлітковий вік характеризується періодом статевого дозріван�

ня, що завершується статевою зрілістю, здатністю і спроможністю

організму до виконання дітородної функції; він є критичним періо�

дом у розвитку людини. Процес статевого дозрівання супроводить�

ся неодночасним формуванням окремих систем і органів підлітка

та є одним із найскладніших періодів розвитку дитини, що потре�

бує нових і ефективних методів виховання та навчання [1].

Інноваційним підходом до організації уроків фізичного вихо�

вання з дівчатами�підлітками є заняття степ�аеробікою. Пошуки

використання засобів степ�аеробіки в обов’язкових формах занять

і у варіативній частині програми знайшли своє відображення

в авторських роботах [3; 1]. 

Програма проведення уроків фізичної культури з цілеспрямова�

ним використанням засобів степ�аеробіки містить визначення: ета�

пів навчання; загальних завдань і принципів; засобів і методів

розвитку фізичних якостей, необхідних для виконання елементів

гімнастики та степ�аеробіки; можливих помилок, які виникають

під час опанування техніки, та методичних вказівок для їхнього

виправлення; планування навантаження й інтервалів відпочинку.

Значні відмінності у фізичному стані, фізичній підготовленості дів�

чат 13 і 14 років, зумовлені ступенем статевої зрілості, викликають

потребу у використанні диференційованого підходу в процесі

занять степ�аеробікою, який передбачає різні рухові режими.

Цінність використання степ�аеробіки, яка позитивно діє на

фізичний стан дівчат�підлітків, полягає в тому, що заняття ком�

плексно впливають на організм: зміцнюють усі м’язові групи, роз�

вивають рухливість суглобів, сприяють підвищенню еластичності
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зв’язок і сухожилок, підвищують рівень розвитку аеробних можли�

востей, зміцнюють серцево�судинну і дихальну системи, розвивають

силу, гнучкість, координацію рухів, тренують загальну та силову

витривалість, сприяючи підвищенню рівня фізичної підготовлено�

сті, формують морально�вольові, фізичні та основні рухові вміння

та навички, збагачують руховий арсенал, загартовують організм [2].
Оздоровчий ефект занять степ�аеробікою полягає в загальнофі�

зіологічному впливі на організм дівчат�підлітків, такі заняття роз�
парюють функціональні можливості органів і систем, підвищують
обмін речовин, стимулюють природобіологічні функції й імунні
сили, коригує поставу, поліпшують психоемоційне самопочуття,
сприяють творчій активності. Однак застосування новітніх техно�
логій у фізичній культурі, які були б адаптовані до різних вікових
груп, потребує подальшого глибокого науково�методичного
обґрунтування. Тому актуальною є проблема розроблення науково�
обґрунтованого підходу до використання засобів степ�аеробіки
в урочних формах занять із дівчатами 13 та 14 років.
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ДОЦІЛЬНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ
ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В ЛІКУВАННІ

ПЛОСКОСТОПОСТІ

Н. Демедюк 
Житомирський економіко�гуманітарний інститут 
ВМУРоЛ «Україна», кафудра фізичної реабілітації

За медичною статистикою, до двох років у 24% дітей спостерігаєть�

ся плоскостопість, до читирьох років — у 32%, до шести років — у 40%,

а до 12 років цей діагноз ставлять кожному другому підлітку  [1; 4].

Достатньо поширеною є хибна думка, що плоскостопість в дітей

до 6 років є фізіологічною і не вимагає корекції. Саме до 5–6 років,

коли не закриті точки окостеніння, легко виправити або запобігти

розвитку деформації стоп і сформувати правильну ходу [4]. 

428

Секція IV Медична, фізична, спортивна і професійна 



429

Нами поставлено мету: встановити клінічну ефективність ліку�

вальної фізичної культури (ЛФК) у комплексному лікуванні та про�

філактиці плоскостопості в дітей 5–7 років. 

Дослідження проводилося на базі міського центру ранньої меди�

ко�соціальної реабілітації дітей�інвалідів «Поклик» (м. Житомир). 

Було обстежено 20 хворих, яких було розподілено на дві групи:

досліджувану і контрольну.

З метою діагностики плоскостопості застосовували: візуальне

дослідження, подометрію, плантографію, рентгенографію, рухові

тести [2, 3]. 

У комплексному лікуванні плоскостопості застосовували ЛФК,

лікувальний масаж, фізіотерапію, спеціальне взуття, устілки —

супінатори, загальні гігієнічні засоби.

Після проведеного лікування в осіб досліджуваної групи було

відмічено поліпшення в перебігу плоскостопості як І, так і ІІ ступе�

нів важкості. У пацієнтів даної групи зникли больові відчуття,

збільшилася сила і витривалість м’язів, що позитивно позначилося

на їх фізичній працездатності.

Візуальні спостереження, індексна оцінка стану стоп, рухові

тести переконали в перевагах засобів фізичної реабілітації.

Слід зауважити, що кращі результати в лікуванні були отримані

у пацієнтів досліджуваної групи з більш легким ступенем тяжкості хво�

роби.

У контрольній групі після лікування індекси Фрідленда, Чижи�

на, Штріттера залишалися на початковому рівні, а в деяких випад�

ках мали тенденцію до збільшення.

Індекс Штріттера в досліджуваній групі при патології стопи І сту�

пеня знизився з 53,1 до 52,6 (ліва стопа), та з 52,8 до 52,5 (права �

стопа). В контрольній групі позитивної динаміки не було відмічено.

Проведені рухові тести дали змогу встановити силу і витрива�

лість м’язів і засвідчили фізичну працездатність пацієнтів

досліджувальної групи.

Так, при виконанні стрибка у довжину з місця залежно від зрос�

ту і віку встановлено такі результати після лікування: у хворих дослі�

джуваної групи з патологією І ступеня — 116,5 см, в контрольній —

108,8 см.

Таким чином, засоби і методи фізичної реабілітації, мають бути

невід’ємною складовою в лікуванні плоскостопості. ЛФК в поєднан�

ні з масажем, фізіотерапією позитивно впливають на розвиток стопи.
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Під впливом лікувальної гімнастики зростає сила і витривалість
м’язів нижніх кінцівок, спини, що знаходить своє підтвердження в
рухових тестах — йдеться про стрибок у довжину з місця, «човнико�
вий біг», динамічну силову витривалість. 

Здорова і правильно розвинена стопа — запорука здоров’я дитини
в майбутньому. Плоскостопість — тяжка недуга, яка потребує трива�
лого і комплексного лікування. Чим раніше буде розпізнано патоло�
гію і розпочато лікування, тим оптимістичнішим буде прогноз. 
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ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ю. В. Гребеннікова

Традиційним для української культури є толерантне ставлення

до людей з особливими потребами. На жаль, люди, які потребують

соціального захисту, певною мірою ізольовані від суспільства і поз�

бавлені можливості додержувати повноцінний спосіб життя у від�

критому середовищі, яке аж ніяк не відповідає їхнім особливим

потребам, зокрема у забезпеченні без перешкод доступу до інфор�

мації, навчання, комунікації. 
Соціально�побутова реабілітація — система медичних, профе�

сійних, соціальних заходів, спрямованих на надання особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах, допомоги у відно�
вленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень
життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, інтелек�
туального, психічного, соціального рівнів та рівня якості для дося�
гнення соціальної і матеріальної незалежності, соціально�профе�
сійної адаптації й інтеграції у суспільство. Велику роль у цьому
процесі відіграє реабілітаційна педагогіка. Зусилля педагогів пере�
дусім спрямовуються на створення комфортних умов, сприятливо�
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го психологічного клімату в  навчальних закладах, забезпечення
оптимального режиму навчання, праці, дозвілля і відпочинку. 

Проблема соціальної адаптації, інтеграції у суспільство та
можливість самореалізації є проблемою насамперед молоді з обме�
женими функціональними можливостями. Так, розв’язання цієї
проблеми стало і метою, і головним завданням вищої школи.. Дос�
від деяких навчальних закладів доводить, що унікальний характер
міжособистісних стосунків, нетрадиційний характер екологічного
та культурного середовища, що складається в колективі, в якому
водночас працюють та й просто живуть люди здорові та з вадами
у здоров’ї, допомагає інвалідам інтегруватись у сучасне суспільство,
навчитись адаптуватися  у житті. 

Принципи роботи формуються на таких засадах: суспільна спря�
мованість; розвиток особистості інваліда в діяльності та спілкуван�
ні; стимулювання внутрішньої активності особистості; гуманізм
у поєднанні з високою вимогливістю; оптимістичне прогнозуван�
ня; опора на позитивні якості особистості; врахування індивідуаль�
них особливостей; виховання в колективі; єдність і погодженість
вимог, зусиль і дій закладу, родини, громадськості; законність
і забезпечення прав людини;

відповідальність за дотримання правил і норм у стосунках
з індивідом; доступність; опора на потенційні можливості людини
та максимізація соціальних ресурсів; поєднання допомоги із само�
допомогою; добровільність у прийнятті допомоги; відповідальність
за збереження етнічних і правових норм.

Навчання та перепідготовка людей з особливими потребами
проходять як у вищих закладах освіти нашої держави, що становить
сьогодні, за статистикою, 0,4% загального контингенту студентів,
так і у спеціалізованих закладах освіти, яким є  Відкритий міжна�
родний університет розвитку людини «Україна» — єдиний вищий
навчальний заклад інтегрованого типу, відкритий для молоді нео�
днакового рівня підготовки, диференційованих соціальних можли�
востей та різного стану здоров’я. 

Принципи навчання і виховання інвалідів — це вихідні положення,

ідеї, що випливають із закономірностей навчання і виховання і визна�

чають загальне спрямування навчально�виховного процесу, основні

вимоги до його змісту, методики й організації, тобто це система вимог,

яка охоплює всі сторони процесу виховання й відображає результати

узагальнення досвіду навчально�виховної практики. Перспективною є

модульно�рейтингова система навчання й оцінювання рівня знань сту�

дентів, що дає змогу суттєво підвищити освітні послуги завдяки форму�
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ванню високоякісних навчальних програм курсів для різних освітньо�

кваліфікаційних рівнів й спеціальностей, враховує особисту мотивацію

і самостійність студентів в їх освоєнні, створює приязний психологіч�

ний клімат у студентському колективі, крім того впроваджуються такі

напрями, як: створення наукових студентських осередків із вивчення

проблем мотивації, ціннісних орієнтацій, спрямованості особистості

молодої людини з особливими потребами; організація систематичної

наукової, самостійної роботи студентів з різним рівнем розвитку; підго�

товка найкращих студентських праць до звітних міжвузівських науко�

вих конференцій.

Нещодавно ратифікована Україною Конвенція Міжнародної

організації праці № 159 «Про професійну реабілітацію та зайнятість

інвалідів» вимагає дотримуватися принципу рівності можливостей

у працевлаштуванні інвалідів і звичайних працівників. Для забезпе�

чення таких рівних можливостей Стандартні правила забезпечення

рівних можливостей для інвалідів, рекомендовані ООН, передбача�

ють застосування стимулюючих квот робочих місць для інвалідів.

Такі квоти і передбачені українським законодавством . Закон Укра�

їни «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» вста�

новлює для всіх підприємств та установ квоти обов’язкового праце�

влаштування інвалідів на рівні 4% загальної кількості працюючих. 

Задля реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та

з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечу�

ється право працювати на підприємствах (об’єднаннях), в установах

і організаціях із звичайними умовами праці, в цехах і на дільницях,

де застосовується праця інвалідів, а також займатися індивідуаль�

ною та іншою трудовою діяльністю, яка не заборонена законом.
Працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністер�

ства праці України, Міністерства соціального захисту населення
України, місцевими Радами народних депутатів, громадськими орга�
нізаціями інвалідів. Професійна підготовка або перепідготовка інвалі�
дів виконується з урахуванням медичних показань і протипоказань
для наступної трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної
підготовки провадиться згідно з висновками медико�соціальної екс�
пертизи. При навчанні, професійній підготовці або перепідготовці
інвалідів поряд із загальними допускається застосування альтернатив�
них форм навчання.  Все це сприятиме набуттю соціально�економіч�
ної самостійності та соціальної впевненості інвалідів.

Висновки. Згідно з Конституцією України кожному громадяни�
нові держави гарантовано право на працю, вільне обрання професії
та можливість заробляти собі на життя працею. Разом з тим, як
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показує досвід практичної діяльності, інваліди не можуть конкуру�
вати із здоровими на ринку праці, особливо в сучасних економіч�
них умовах, коли перехід до ринкових відносин вимагає інтенсифі�
кації виробництва, підвищення вимог до загального фізичного та
інтелектуального стану працюючих. Тому реабілітація інвалідів
стала і є однією з найважливіших проблем суспільства. В Україні
права інвалідів на отримання соціальної допомоги та реабілітації
закріплені у Законі «Про основи соціальної захищеності інвалідів
в Україні» (1991р. зі змінами та доповненнями) та Постанові Кабі�
нету Міністрів України від 3 травня 1995 року № 314 «Про організа�
цію робочих місць та працевлаштування інвалідів», Указі Прези�
дента України від 13 липня 2001 року № 519, які стали  важливими
віхами у наближенні соціальної політики України до світових стан�
дартів та спрямовані на забезпечення соціального захисту осіб
з обмеженими фізичними можливостями, їх професійної реабіліта�
ції, зайнятості, максимальної адаптації до суспільного життя.

ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ СРЕДСТВ И МЕТОДОВ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ БОЛЬНЫХ

С НАРУШЕНИЕМ КООРДИНАЦИИ ДВИЖЕНИЙ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ НА ГОЛОВНОМ МОЗГЕ

Ю. В. Гасевская,
студентка
В. Н. Савицкий,
ст. преподаватель

К болезням и травмам головного мозга относят нарушения кро�
вообращения, травмы и опухоли, которые лечат с помощью хирур�
гического вмешательства, в результате чего нередко возникают
осложнения — спастические и вялые параличи, парезы, уменьше�
ние чувствительности, трофические срывы, нарушения деятельно�
сти сердечно�сосудистой, дыхательной, пищеварительной систем,
функций двигательного аппарата. Большинство этих больных явля�
ются «тяжелыми» на протяжении длительного времени, и достаточ�
но многие из них стают инвалидами. В этой связи так важно как
можно скорее эффективно и полно, восстановить утраченные дви�
гательные функции с помощью средств физической реабилитации. 

Объект исследования — процесс восстановления утраченных

двигательных и чувствительных функций больных, после удаления

опухоли на головном мозге.
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Предмет исследования — состав средств и методов физической

реабилитации больных после хирургического вмешательства на

головном мозге.

Цель исследования — поиск и применение эффективных

средств и методов физической реабилитации в восстановительный

период.

Задачи исследования:

1. Устранение остаточных нарушений двигательных функций.

2. Возобновление чувствительности участков нервной перифе�

рической системы.

3. Восстановление координационных способностей больных.

Исследование проводилось на базе Реабилитационного центра

Херсонского факультета с ноября по май 2008 года. В эксперимен�

те приняла участие студентка в возрасте 19 лет, инвалид I группы

с нарушением двигательных и чувствительных функций. Форма

организации занятий — урочная. Частота занятий — три раза в не�

делю, длительность — 35–45 мин.

Содержание занятий составляли общеразвивающие, специаль�

ные и дыхательные упражнения, упражнения основной гимнастики

с различными мячами, предметами, ходьба с заданиями (по бревну,

желудям, линиям и др.), упражнения на координацию, чувстви�

тельность и равновесие, упражнения на  тренажере, приемы масса�

жа и пр.

Оценка за состоянием здоровья и эффективностью физической

реабилитации осуществлялись с помощью тестов: реакции ССС на

нагрузку и совершенствование механизмов координации двигатель�

ных действий, а также возобновления тактильной чувствительности.

Выводы. В результате регулярных занятий указанными выше

средствами физической реабилитации улучшилось общее состоя�

ние здоровья больной по результатам ССС на физическую нагруз�

ку по тесту Руфье. К концу эксперимента оно повысилось от оцен�

ки «неудовлетворительно» до «выше среднего».

Значительно повысилась тактильная чувствительность — от

нулевых показателей кожных рецепторов правой ноги вначале

занятий до удовлетворительных — в конце эксперимента.

Существенно изменились показатели координационных спо�

собностей: от неумения вначале занятий до умения выполнять

тестовые упражнения и фиксации изменений координационных

способностей — в конце занятий.
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Поэтому считаем нужным продолжить дальнейшую разработку

и усовершенст�вование индивидуальных программ физической

реабилитации занимающихся после хирургического вмешательства

на головном мозге, найти и использовать более информативные

методы фиксации результатов занятий разнообразными средства�

ми физического воспитания и реабилитации.

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СИСТЕМІ АДАПТАЦІЇ
СЛАБОЗОРИХ ДІТЕЙ У СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

О. М. Волохова, Л. В. Волошко, 

Слабозорі діти — це діти, гострота зору яких дає їм змогу розріз�

няти предмети, контури яких вони бачать нечітко. За рівнем фізич�

ного розвитку діти з порушенням зору в усіх вікових групах відста�

ють від норми. При порушенні зору спостерігається обмеження

рухової активності дитини, в результаті чого виникає низка вторин�

них відхилень і не тільки у фізичному розвитку слабозорих. У них

послаблюються пізнавальні процеси (сприйняття, уява), значно

знижені рухові функції і якості. Таким дітям важко навчатись

у загальноосвітніх школах, тому вони навчаються в спеціалізованих

навчальних закладах, в яких навчання, лікування й реабілітаційні

заходи провадяться індивідуально щодо кожної дитини. 

Першочергову важливість із реабілітаційних позицій має

розвиток адаптаційно�компенсаторних можливостей дітей із

слабким зором та відновлення (чи формування відсутніх) біноку�

лярних зв’язків. Діти з патологією органа зору більшою мірою

потребують розвитку фізичних якостей, ніж діти з нормальним

зором. Тому в спеціалізованих школах велику увагу приділяють

фізичній активності дітей, розробляються спеціальні програми

лікувальної фізичної культури з метою відновлення та підтриман�

ня зору. До занять науковці рекомендують [1;2] включати вправи

для розвитку просторового сприйняття, для тренування зорово�

моторних реакцій, вправи на розвиток і корекцію центрального

і периферичного зору, спеціальні вправи для розвитку окорухово�

го апарату. До комплексу ЛФК включають заняття коригуючою

гімнастикою, заняття, що спрямовані на розвиток загальної

фізичної підготовки. Фізичні  вправи здатні вибірково впливати
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на різні функції організму, що важливо враховувати при патологіч�

них проявах в окоруховому апараті. На заняттях використовують�

ся вправи не тільки корекційної спрямованості, але й спрямовані

на закріплення вміння природно рухатися (ходьба, біг, орієнтуван�

ня в просторі, управління своїми рухами), оскільки це особливо

важливо для слабозорих дітей. Заняття лікувальною фізкультурою —

ефективний метод тренування організму, це не тільки лікувально�

профілактичний засіб, а й лікувально�виховний процес. Застос�

ування фізичних вправ виховує в дитини свідому й активну участь

у лікувальному та реабілітаційному процесах. В основі лікувальної

фізичної культури лежить використання біологічної функції орга�

нізму — рух. У ході рухової діяльності відбуваються різноманітні

психічні, фізіологічні та біохімічні процеси. Дозовані м’язові

навантаження виявляють загальну тонізуючу дію. У м’язах поліп�

шуються трофіка і регенерація, нормалізуються ремоделювання та

мінералізація кісткової тканини, відновлюються функції сухо�

жильно�зв’язуючого  апарату. Вплив на психіку дітей характеризу�

ється веселим настроєм, підвищеною увагою на уроках, підняттям

рівня життєрадісності дітей. Враховуючи особливості психофізич�

ного стану слабозорих, уся система фізичного виховання в спеціа�

лізованих навчальних закладах має бути побудована таким чином,

щоб не тільки компенсувати зоровий дефект, а й поліпшити їхній

фізичний розвиток, розширити рухові можливості, позитивно

вплинути на стан здоров’я загалом, півищити загальну працездат�

ність організму.

На жаль, є певний відсоток слабозорих, у яких, попри енергійні

лікувально�реабілітаційні заходи, повного успіху в відновленні зору

досягти не вдається. Подібний результат породжує медико�біоло�

гічні і соціальні проблеми, а у майбутньому обмежує вибір професії

випускників шкіл. Із цієї причини спеціалізовані навчальні заклади

повинні заздалегідь готувати дітей до подолання майбутніх трудно�

щів і якомога ефективніше допомогати своїм вихованцям адаптува�

тись у суспільстві.
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ХВОРИХ
ІЗ ОСТЕОХОНДРОЗОМ ШИЙНО0ГРУДНОГО

ВІДДІЛУ ХРЕБТА

О. О. Бублій, І. А. Шумейко

За даними літературних джерел, проблема реабілітації хворих на

остеохондроз шийно�грудного відділу хребта є вельми актуальна,

що підтверджується поширеністю цього захворювання. В Україні,

як результат епідеміологічних досліджень, на нього припадає 24%

загальних скарг. Також спостерігається збільшення числа людей,

що страждають від цієї хвороби. Це пояснюється збільшенням маси

тіла, малорухливим способом життя тощо [1–3]. 

Об’єктом дослідження виступають особливості проведення

фізичної реабілітації хворих на остеохондроз шийно�грудного від�

ділу хребта. Але проаналізувавши й узагальнивши дані наукової

літератури щодо етіології, патогенезу та лікування цієї хвороби, ми

дійшли висновку, що фахівці не мають одностайної точки зору

щодо методів і засобів профілактики та лікування цього захворю�

вання. Утім доведено, що саме комплекс застосування методів

фізичної реабілітації є найбільш ефективним, швидким та успіш�

ним у відновленні працездатності хворих. 

На основі практичного спостереження й аналізу літературних

джерел було розроблено й упроваджено комплекс лікувальної гімна�

стики для хворих на остеохондроз шийно�грудного відділу хребта

з урахуванням індивідуальних особливостей систем організму. По�

трібно враховувати також вік людини і супутні захворювання, адже

з віком в організмі відбувається зміна фізіологічних систем і розвива�

ються нові реакції на звичні подразники. Разом з тим формуються

важливі адаптаційні механізми, що сприяють встановленню опти�

мальних взаємовідносин між навколишнім середовищем і організ�

мом. Особливості клінічного перебігу остеохондрозу шийно�грудного

відділу хребта ставлять перед лікарями багато питань, що пов’язані

з розробленням науково обґрунтованих адекватних методів лікуван�

ня, серед яких важливе місце займає лікувальна фізична культура.

У комплексі засобів профілактики та лікування захворювання

цих людей чималого поширення набула саме лікувальна гімнасти�

ка, яка достатньо ефективна при остеохондрозі шийно�грудного

відділу хребта. Ефективність впливу лікувальної гімнастики на

перебіг захворювання та лікування визначається порівнянням
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і аналізом даних, що були отримані під час експериментального

дослідження. Механізм дії залежить від застосованого комплексу

лікування та особливостей організму, тому рекомендації щодо

цього виду лікування повинні ґрунтуватись на даних про функціо�

нальний стан фізіологічних систем.

Після проведеного курсу лікування у хворих, що перебували

в основній групі, було помічене значне поліпшення їх стану. Це

підтверджується такими позитивними результатами: зникають

больові синдроми, підвищується фізична працездатність, суттєво

зростають показники амплітуди гнучкості хребта у шийно�грудно�

му відділі, витривалості хворих, помітно поліпшується настрій,

підвищується загальний тонус, загальна працездатність тощо.

Не викликає сумніву, що змінюючи темп, швидкість і кількість

навантаження, можна цілеспрямовано впливати на обмін речовин

та інші процеси, що сприяють швидкому одужанню пацієнта.

Таким чином, можна стверджувати, що застосування лікувальної

фізичної культури у реабілітації хворих на остеохондроз шийно�грудно�

го відділу хребта є ефективним. Це підтверджено кількісними та якісни�

ми опрацюваннями емпіричних даних і доводить практичну значущість

запропонованого комплексу лікувальної фізичної культури.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ МЕТОДИК АДАПТИВНОЇ
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Т. В. Богодюк,
Б. Ф. Бойченко, 
канд. пед. наук, доцент, науковий керівник

У наш час актуальною є проблема адаптації різних нозологічних

груп інвалідів з порушеннями зору, слуху, інтелекту, наслідками

дитячого церебрального  паралічу, ампутаціями кінцівок, уражен�

ням функцій спинного мозку. Тому для вирішення означеної про�
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блеми необхідно використовувати  ефективні, доступні  та прості

методики адаптивної фізичної культури. 

Адаптивна фізична культура розглядається як частина загальної

культури, підсистема фізичної культури, одна із сфер соціальної

діяльності, що спрямована на задоволення потреб людей з обмеже�

ними можливостями в руховій активності, відновленні здоров’я,

самореалізації й інтеграції в суспільство [1].

Співвідношення всіх видів і форм фізкультурних занять різних

нозологічних групах неоднакові: в корекційних закладах домінує

адаптивне фізичне виховання, у медичних закладах — лікувальна

фізична культура, а в реабілітаційно�оздоровчих центрах — різні

форми рекреативних і лікувально�відновних занять. У сучасній

практиці адаптивного фізичного виховання для вирішення як

основних, так і спеціальних його завдань використовується вели�

кий арсенал фізичних вправ.

У процесі адаптивного фізичного виховання вирішуються не

тільки загальні завдання, такі як навчання, виховання, що збіга�

ються з навчальними програмами здорових дітей, але й спеціальні

завдання, які мають корекційну, компенсаторну, профілактичну,

а в разі потреби — лікувально�відновну спрямованість.

Методами та методичними прийомами корекції та розвитку

дітей із порушеннями зору є такі: метод практичних вправ, метод

дистанційного управління, метод наочності, а також метод стиму�

лювання рухової активності.

Для дітей із порушенням слуху доцільно використовувати впра�

ви швидкісно�силової спрямованості, вправи для розвитку та

корекції рівноваги, вправи для корекції вестибулярної функції.

Рухові, психічні, сенсорні порушення мають різні причини, час

і ступінь ураження, супутні захворювання, повторні відхилення,

різний рівень здоров’я, збережених функцій, що лімітує рухову

активність дітей�інвалідів і потребує диференційованого й індиві�

дуально�орієнтованого підходу у виборі засобів, методів, організа�

ційних форм адаптивної фізичної культури, встановлення та

рішення корекційних, компенсаторних, профілактичних завдань,

пов’язаних із процесом навчання, виховання, фізичного, психічно�

го, індивідуального розвитку даної категорії дітей .

На сьогодні розроблено єдину для всіх нозологічних груп струк�

туру викладання методик адаптивної фізичної культури, яка включає

три розділи: 1) медико�фізіологічна і психологічна характеристика

нозологічної групи; 2) теоретичні аспекти методики адаптивної

реабілітація людей з інвалідністю Секція IV



фізичної культури; 3) практичні аспекти методики адаптивної

фізичної культури.
Виховання та навчання дітей з інтелектуальною недостатністю,

за усього розмаїття підходів, мають низку загальних методів, сукуп�
ність яких характеризує будь�який вид фізкультурної діяльності. До
них належать такі методи, як формування знання, навчання рухо�
вих дій, розвитку фізичних можливостей, виховання особистості,
метод регулювання психологічного етапу. Для таких дітей добира�
ють адекватні засоби, форми, методи, а також методологічні при�
йоми навчання, виховання, фізичного та психічного розвитку[2].

ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ВИДІВ МАСАЖУ 
У ПЕРШИЙ ПЕРІОД РОЗВИТКУ ТРОМБОЗУ

ГЛИБОКИХ СУДИН НИЖНІХ КІНЦІВОК

А. П. Березовський, Е. О. Кайда 

Раніше вже проводилися дослідження щодо можливості вико�
ристання засобів фізичної культури [1; 4] і масажу [2�3] в лікуванні
тромбозу. Висвітлювалимь протиріччя між загальновідомими реко�
мендаціями теорії і практики фізичної реабілітації, зокрема, що
масаж протипоказаний при тромбозах судин, і потребою людини
терміново і повністю вилікуватися від цієї хвороби, що спонукали
автора уже в перші дні хвороби шукати шляхи використання нетра�
диційних методологічних підходів, засобів фізичної культури, в тому
числі й масажу, задля ефективішного усунення наслідків тотального
тромбозу глибоких судин лівої нижньої кінцівки.

Новизна роботи: аналогічних експериментів в теорії і практиці
фізичної реабілітації ще не було.

Теоретичне значення — розширення наукових знань і практичних
умінь у сфері фізичної реабілітації.

Практичне значення — активізувати фахівців на пошук, розро�
блення і впровадження в практику фізичної реабілітації новітніх
програм, рекомендацій по використанню різноманітних видів
масажу при тромбозі.

Об’єктом дослідження — був хворий, віком 64 роки, чоловічої
статі, викладач вищого навчального закладу, середнього рівня
фізичної підготовленості.

Предметом дослідження є — пошук можливостей використання
елементів масажу у гострий період розвитку тромбозу нижньої кін�
цівки з метою прискорення відновних процесів.
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Мета роботи — апробація і розроблення програм активізації віднов�

них процесів і методики використання видів і прийомів масажу в період

розвитку тотального тромбозу глибоких судин лівої нижньої кінцівки.

Завдання дослідження: 1) пошук можливостей використання щад�

них і ефективних видів, прийомів і методик масажу у гострий період

розвитку тромбозу нижньої кінцівки; 2) розроблення програм і мето�

дики використання різноманітних видів масажу з метою прискорен�

ня відновних процесів фізичної реабілітації хворих на тромбоз.

Методи дослідження: автоексперимент, ультразвукове дослі�

дження, лабораторний аналіз крові, протромбіну, холестерину;

спостереження та ін.

Методика організації автоексперименту. Тривалість експерименту —

чотири роки — з 2004 по 2008 р. Перший період (1 — 12 червня 2004 р.) —

період гострого перебігу хвороби й активізації функцій відновних процесів

за допомогою тромболітичної терапії та пошуку можливостей викори�

стання засобів фізичної культури в цих процесах. Кількість занять маса�

жем у гострий період — 24, тривалість одного заняття самомасажем від 15

хв в перший день до 30 хв в останній.

Результати дослідження та їх обговорення. У першому періоді

розвитку хвороби були апробовані такі види масажу: самомасаж,

гігієнічний, сегментарно�рефлекторний, дренажний, індійський,

періостальний, які використовувались у формі комплексних занять

з іншими засобами фізичної культури і тромболітичної терапії.

Використовувався локальний самомасаж окремих частин тіла різ�

ними видами та прийомами. Тривалість першого періоду занять

самомасажем — 12 днів (з 1 по 12 червня 2004 р.). 

Висновки. За чотири роки регулярного об’єктивного лікарського,

лабораторного і суб’єктивного самоконтролю стану здоров’я хворого,

можна зробити однозначний висновок, що регулярне використання

різноманітних видів самомасажу в гострий період розвитку тромбозу

глибоких судин нижньої кінцівки не принесло шкоди здоров’ю пацієн�

ту. Навпаки, комплексний підхід до фізичної реабілітації сприяв швид�

шому зникненню набряку, болю, прискоренню кровообігу, розсмокту�

ванню тромбів, зменшенню на 90,0% синюшності маси м’язів голені

і значному відновленню функцій судин. Результати експерименту,

одначе, потребують підтвердження в подальших масових дослідженнях.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ТРОМБОЗА НИЖНЕЙ

КОНЕЧНОСТИ В ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДЕ БОЛЕЗНИ

А. П. Березовский, Л. Б. Бондаренко, Н. Е. Сахно

Ранее [1�5] был сделан предварительный вывод о возможностях

использования средств физической культуры для восстановления

функции кровообращения сосудов нижней конечности и устране�

ния последствий после тотального тромбоза в первый и второй

периоды болезни. Третий период должен был дать ответ на возмож�

ность организации занятий средствами физической реабилитации,

которые способствовали бы полному функциональному устране�

нию последствий тромбоза сосудов левой нижней конечности.
Цель работы — устранение функциональных последствий

тотального тромбоза левой нижней конечности применением раз�
нообразных форм организации занятий и средств физической
культуры без вреда для здоровья.

Задачами работы были следующие: исследовать влияние подоб�
ранных разнообразных занятий физическими упражнениями, есте�
ственными и гигиеническими факторами на восстановительные про�
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цессы после тромбоза; отобрать для практического использования
наиболее простые и эффективные формы и средства занятий; на про�
тяжении длительного периода проводить изучение эффективности
комплексного подхода использования разнообразных форм и средств
занятий в физической реабилитации больных тромбозом, разрабо�
тать программу физической реабилитации в третьем периоде.

Третий период эксперимента начинался с 14 августа 2004 года по

настоящее время. 

В эксперименте использовались разнообразные формы органи�

зации занятий средствами физической реабилитации, Критерием

при этом служили не только субъективные ощущения, но и улуч�

шение адаптивных реакций организма на уменьшенные трениро�

вочные нагрузки, что устанавливались посредством комплексного

врачебно�педагогического контроля.

Выводы
1. Отобраны для практического использования наиболее про�

стые и эффективные формы занятий, положительно влияющие на

восстановительные процессы после тромбоза.

2. Исследована эффективность комплексного подхода исполь�

зования разнообразных форм занятий в физической реабилитации

больного тромбозом, разработана программа их использования.

3. Результаты ультразвукового исследования сосудов нижних

конечностей, лабораторные исследования состава крови (за 2004,

2006, 2007 гг.) подтвердили эффективность использованного

системного подхода не только для клинического восстановления,

но и полного функционального восстановления последствий

тотального тромбоза нижней конечности.

Таким образом, можно сделать предварительный вывод о воз�

можности использования различных форм организации занятий

физической культурой для физической реабилитации тотального

тромбоза нижних конечностей. 

Но, для надежности результатов, необходимы данные более массо�

вых и продол�жительных исследований на базе лечебных и санаторных

учреждений под постоян�ным врачебно�педагогическим контролем.
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ «ABILITY OF HAND»
І «RIVERMEAD MOTOR ASSESSMENT»

ДЛЯ ОЦІНКИ МАНІПУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ
ВЕРХНІХ КІНЦІВОК ПРИ ДЦП

Ю. В. Бардашевський 

Аналіз публікацій. Сучасний стан розвитку фізичної реабілітації

ставить проблему визначення рівня фізичної незалежності осіб із

ДЦП. Багато вчених і спеціалістів схиляються до думки, що одним

з ефективних і діючих способів визначення рівня фізичної незал�

ежності є тестування рухових умінь і навичок [1; 2]. Враховуючи це,

наукове обґрунтування системи фізичного виховання неповно�

справних набуває важливого значення в комплексі з іншими спосо�

бами та методами лікування.

Проте на сьогоднішній день у закладах охорони здоров’я Украї�

ни майже не передбачається визначення рівня фізичної незалежно�

сті осіб із ДЦП шляхом використання тестувань рухових вмінь

і навичок. Більшість медиків оцінку ефективності фізичної реабілі�

тації розробляли враховуючи клініко�неврологічні показники та

ступінь відновлення працездатності.
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Понад з іншими способами визначення стану рухових функцій

використання тесту оцінки моторики Рівермід «завдання для руки»

(Rivermead motor assessment) [4] і тесту для визначення можливості

кисті (Ability of hand, ABILHAND) [3] займає своє місце у визна�

ченні не тільки маніпулятивних функцій верхніх кінцівок, що

відображає певною мірою рівень фізичної незалежності, але й рівня

соціальної функції [1].

Вміння обстежити маніпулятивні функції верхньої кінцівки

пацієнта і адекватно оцінити рухові порушення — одне із завдань

якими повинен володіти фахівець з фізичної реабілітації. Фізичне

обстеження повинно бути детальним і послідовним, враховуючи

складність завдань й умови виконання [1]. Зручними у користуван�

ні та варіативними у даному разі вважаються тест оцінки моторики

Рівермід «завдання для руки» (Rivermead motor assessment) і тест для

визначення можливості кисті (Ability of hand, ABILHAND).

Використання тесту оцінки моторики Рівермід «завдання для

руки» (Rivermead motor assessment) та тесту для визначення можли�

вості кисті (Ability of hand, ABILHAND) необхідне для складання

програми фізичної реабілітації, її контролю та зміни в разі потреби.

Це дає змогу вибирати найефективніші способи та методи відно�

влення не тільки втрачених фізичних функцій, але й інших не

менш важливих навичок, які безпосередньо впливають на соціаль�

ну інтеграцію неповносправного в суспільство загалом.

Висновки. Вважаємо що подальші дослідження, пов’язані з впро�

вадженням тесту оцінки моторики Рівермід «завдання для руки»

(Rivermead motor assessment) та тесту для визначення можливості

кисті (Ability of hand, ABILHAND) в загальний перелік методів виз�

начення маніпулятивних функцій верхньої кінцівки, сприятимуть

поліпшенню процесу фізичної реабілітації осіб з дитячим цере�

бральним паралічем на пізній резидуальній стадії.
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РОЗВИТОК СПОРТУ ІНВАЛІДІВ ІЗ ВАДАМИ
ІНТЕЛЕКТУ НА ПОЛТАВЩИНІ

Н. Л. Бабич 

В Україні становлення спорту інвалідів із вадами розумового та
фізичного розвитку здійснюється за підтримки Національного
комітету спорту інвалідів України (НКСІУ), Української федерації
спортсменів із вадами розумового та фізичного розвитку, Міністер�
ства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Українського та
регіональних центрів з фізичної культури і спорту інвалідів «Інвас�
порт», обласних реабілітаційно�спортивних шкіл інвалідів. Систе�
матично проводяться регіональні та національні чемпіонати і пер�
шості з плавання, легкої атлетики та настільного тенісу. У МДЦ
«Артек» та Національному центрі паралімпійської, дефлімпійської
підготовки та реабілітації інвалідів «Україна» для дітей віком від 10
до 15 років щорічно проводяться фінальні змагання Всеукраїнської
Спартакіади «Повір у себе» [1].

У складі збірної команди України на змаганнях ХI літніх Паралім�
пійських іграх у Сіднеї (Австралія, 2000) брали участь і спортсмени
з вадами інтелекту. У змаганнях з настільного тенісу Наталія Іванова
виборола бронзову нагороду. Загалом, змагання спортсменів із вадами
розумового та фізичного розвитку на іграх ХI Паралімпіади обумови�
ли низку суперечливих питань, що пов’язані з високим ступенем
суб’єктивності допуску спортсменів до участі у змаганнях [2]. Офіцій�
но доведені випадки участі у змаганнях здорових атлетів були підста�
вою для рішення IPC щодо виключення спортсменів даної нозологіч�
ної групи зі складу учасників Паралімпійських ігор при збереженні
права участі в офіційних Чемпіонатах світу та континентів [2].

Незважаючи на зусилля Міжнародної федерації INAS — FID, на

сьогодні спортсмени із вадами інтелекту залишаються відлученими

від змагань зимових і літніх Паралімпійських ігор. В якості альтер�

нативи ХII Паралімпійським іграм (Афіни, 2004), у серпні 2004 року

INAS — FID були проведені Всесвітні Глобальні ігри (Швеція,

м. Больнас) в яких взяли участь 97 країн світу. Збірну України пред�

ставляли 7 атлетів із вадами інтелекту, серед яких і кременчужанка

Марина Тимошенко, яка брала участь у змаганнях з плавання. Най�

більш успішним був виступ легкоатлета Андрія Голінея, який здобув

бронзу в бігу на 3000 м. У складі офіційної делегації на Глобальних

іграх Полтавщину представляли Заслужений тренер України з пла�

вання Галина Бойко та Ганна Келембет [2].
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Таким чином, на Полтавщині спорт інвалідів із вадами інтелекту
знаходиться на етапі становлення. Найбільш визначних успіхів у зма�
ганнях національного рівня досягли полтавські плавці Михайло
Сичугов — багаторазовий переможець і призер Чемпіонатів України
з плавання 2002–2006 р.р. та Ростислав Близнюк — переможець Все�
української Спартакіади дітей�інвалідів «Повір у себе» 2005–2006 р.р. 

Великі сподівання пов’язані з виступами полтавського легкоат�
лета Дмитра Колісниченка, який у складі естафетної збірної 4х200
виборов бронзову нагороду на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики
(Чехія, 2007).

Отже, розкриття потенційних можливостей інвалідів із вадами
розумового та фізичного розвитку забезпечується шляхом впрова�
дження індивідуальних корекційних програм навчання та трену�
вання, що уможливлюють досягнення можливого рівня їхньої
соціальної адаптації та інтеграції в суспільство, підвищать якість
їхнього життя. Успішні виступи спортсменів Полтавщини на зма�
ганнях національного та міжнародного рівнів підтверджують пра�
гнення людей з обмеженими можливостями до особистісної само�
реалізації засобами спорту.
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ПРОГРАМА «ДОВІДНИК З МІЖНАРОДНОЇ
КЛАСИФІКАЦІЇ ХВОРОБ»

С. В. Ісаєнко, К. В. Корнюшенко, П. В. Корчагін, 
студенти

Інтенсивне проникнення інформаційних технологій в медицину

вельми прискорилось у 90�ті роки. Воно відбувалося за такими

напрямами:

– вдосконалення апаратних засобів (томографія, лазерна ендо�

скопія і т.д.);
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– вдосконалення інформаційного забезпечення (управління,

документообіг);

– розвиток автоматизованих систем управління галуззю.

На сьогодні склалися передумови для інтеграції окремих інфор�

маційно розвинених сегментів в єдину систему управління медич�

ною галуззю та її інформаційниого забезпечення.

Одним із традиційних напрямків, що розвиваються з 70�х років,

є система інформаційного забезпечення діагностування станів

і патологій. Такі системи реалізовані неодноразово з різним ступе�

нем успішності.

Розбіжності у рівнях розвитку, традиціях організації медицини

в регіональному та галузевому профілях перешкоджають процесам

обміну досягненнями і  викликають потребу у стандартизації мето�

дів, форм, структур організаційних рішень.

Для забезпечення уніфікації медичної діагностики ВООЗ була

розроблена і прийнята міжнародна класифікація хвороб (МКБ�10 —

Міжнародна класифікація хвороб, травм і станів, що впливають на

здоров’я, 10�го перегляду), на основі останньої версії якої була

створена і запропонована програма «Довідник з Міжнародної клас�

ифікації хвороб» (далі — Довідник).

МКБ10 містить близько 10 тис. діагнозів захворювань. Природ�

но, що практикуючому лікарю, особливо дільничному чи швидкої

допомоги, а надто в умовах жорсткого дефіциту часу, неможливо

однаково добре тримати в пам’яті сотні тисяч ознак, симптомів,

методів, рецептур, протипоказань тощо.

З урахуванням можливостей одержання доступу до інформації,

що міститься в МКБ або портативному пристрої, чи через мобільні

канали зв’язку виникає спокуса забезпечити доступ медику до

всього масиву діагностичної інформації. Для організації взаємодії

лікаря з базами даних розроблено програму Довідник.

Для структурування діагностичної інформації вона організована

в багаторівневу деревоподібну структуру.

Нижній (перший) рівень — клінічний протокол — нормативний

документ розроблений і затверджений МОЗ. Кклінічний протокол

являє собою опис сукупності ознак (симптомів), методів лікування,

рецептур лікарських препаратів, параметрів фізіотерапевтичних

процедур і т.п.

Другий рівень — діагностично споріднені групи (ДРГ) — поєд�

нує в собі клінічні протоколи за ознакою відповідності рівню еко�

номічних витрат на діагностику і лікування.
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Третій (верхній) рівень — класи — поєднує в собі клінічні прото�

коли за ознакою приналежності до груп патологій. Таких груп

нараховується близько 20.

Програма Довідник реалізує такі функції:

– пошук за діагнозом методів лікування, медпрепаратів, рецептур;

– пошук за ознаками можливих/вірогідних діагнозів;

Керуюче ядро Довідника, реалізоване на підставі системи керу�

вання базами даних SQL�server2000, забезпечує функції введення�

виведення, структурування пошуку інформації.

Користувальницький інтерфейс програми організований у вигля�

ді системи вкладених меню. Передбачено два формати подання

інформації: 1) у вигляді пошукової системи для швидкої навігації та

швидкого перегляду документа; 2) у полноформатному вигляді для

читання змісту клінічного протоколу.

База даних програми відкрита для актуалізації, доповнень

і корекцій.

Структура бази даних  легко модифікується і масштабується. До

її складу можуть включатися дані аудіо� і відеоформатів для навчан�

ня медичного персоналу.

Довідник є складовою частиною (модулем)  системи управління

охороною здоров’я регіону.

Використання Довідника дає змогу прискорити процес обслуго�

вування пацієнта, зменшити ймовірність медичних помилок,

відкриває додаткові можливості автоматизації збирання й аналізу

статистичної інформації.

Зокрема, відкриваються можливості для оперативного контро�

лю/моніторингу епідеміологічних ситуацій, прогнозу тенденцій

захворюваності, аналізу ефективності медпрепаратів, методів ліку�

вання, результативності щеплень.

ЛАЗЕРНИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
КОМПЛЕКС ДЛЯ  РЕАБІЛІТАЦІЇ ЛЮДЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

М. Ф. Богомолов 

Сучасна традиційна медицина широко використовує радіоелек�

тронну й електронну апаратуру як для діагностики, так і для ліку�

вання різних захворювань. Зокрема, дія низькоінтенсивного лазера

приводить до швидкого зникнення гострих запальних процесів,
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стимулює репаративні (відновні) процеси, поліпшує мікроцирку�

ляцію тканин, нормалізує загальний імунітет, підвищує резистент�

ність (стійкість) організму.

Усе це дуже важливо, оскільки в сучасних умовах життя імунітет

людини зазвичай послаблений, і від дії різних негативних факторів

та стресів розвиваються різноманітні захворювання. Крім того, для

людей з особливими потребами необхідно проводити комплексну

реабілітацію для поліпшення функціонування діяльності всіх

систем життєзабезпечення організму.

Тому актуальним є питання створення  комбінованого багато�

функціонального лазерного терапевтичного комплексу для реабілі�

тації, в якому поєднувалися б різні методи лікування — як вплив

ззовні на біологічно активні точки людини, опосередкована дія на

ділянки поверхні тіла людини, так і внутрішній вплив, безпосеред�

нє опромінювання внутрішніх органів і крові.

При взаємодії лазерного випромінювання в обсяг тканини

з фотоакцепторами активується весь комплекс фотофізичних

і фотохімічних реакцій. Окрім фотоакцепторів, на прямий вплив

електромагнітних хвиль реагують також і різноманітні молекулярні

утворення, в яких відбувається порушення слабких атомно�моле�

кулярних зв’язків, що, своєю чергою, доповнює та підсилює ефект

безпосереднього впливу лазерного опромінювання. 

Внутрішнє опромінювання крові провадиться введенням воло�

конних зондів�катетерів у кровеносне русло, що дає змогу здійсни�

ти підведення лазерного випромінювання в необхідну ділянку

системи кровообігу. Як зонд застосовується відрізок волоконного

світловоду. Один край світловоду адаптований для під`єднання

к волоконно�оптичному кабелю, узгодженому з джерелом лазерно�

го випромінювання за допомогою пристрою введення, що, в разі

потреби, юстується. Вихідний край світловода оснащений механіч�

ним засобом фіксації у пластиковому катетері, будова якого забез�

печує введення у кровеносну судину відрізка світловода заданої

довжини.

Встановлення необхідної дози опромінювання в комплексі здій�

снюється вибором часу експозиції та регулюванням ефективності

введення лазерного випромінювання в волоконно�оптичний

кабель за допомогою пристрою, що юстується.

Опосередкована дія проявляється в передачі енергії низькоенер�

гетичного лазерного випромінювання по каналах і меридіанах реф�

лексотерапії.
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Тому актуальним є застосування універсальних пристроїв з різ�

номанітним набором функцій та можливістю їх негайної корекції

в режимі реального часу. При цьому пристрій має бути зручним

і практичним в експлуатації. В процесі медичної практики лікар

сам вибирає найнеобхідніші та найважливіші для роботи можливо�

сті приладу, формуючи таким чином конкретні умови розробнику

для корекції чи створення нового приладу.

Пристрій планується використовувати як в клініці, так і при

наданні швидкої медичної допомоги.

Завдяки запропонованому авторами багатофункціональному

терапевтичному комплексу лікар зможе впливати на процеси ліку�

вання захворювань, що пов`язані з наркозалежністю та послаблен�

ням імунної системи людини, особливо враховуючи вплив наслід�

ків аварії на Чорнобильській атомній електростанції.

Новизна розробленого лікувального пристрою полягає в тому,

що різні фактори впливу та принцип дії приладів пов’язані та вико�

нані в єдиному комплексі, який буде застосовуватись безпосе�

редньо для терапії.

За допомогою розробленого пристрою надалі планується про�

водити:

а) аналіз і вибір оптимальної методики коригування імунної

системи людини;

б) розроблення та вдосконалення оптичної й електронної схеми

для опромінювання біологічно активних точок, та безпосередньо

внутрішньосудинного опромінювання крові;

в) дослідження комбінованих багатофункціональних медичних

пристроїв для коригування імунної системи в лікуванні наркозалеж�

ності та для підтримання організму в складних екологічних умовах.

г) науково�дослідну роботу з метою докладного дослідження

зв`язку між впливом лазерного опромінювання крові та змінами

в імунній системі людини.
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СЕКЦІЯ V

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ЗАСАДИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ

І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
РОЗВИТКУ ТРУДОВОЇ ЗАЙНЯТОСТІ ОСІБ

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Е. М. Кучменко,
Університет «Україна», кафедра гуманітарних дисциплін

Основна мета державної політики у сфері зайнятості — забезпе�

чення умов для реалізації права громадян України на працю, сприян�

ня населенню у працевлаштуванні і запобігання масовому безробіт�

тю, здійснення соціального захисту тимчасово непрацездатних

і підтримка неконкурентоспроможних громадян на ринку праці.

Державна служба зайнятості України — єдиний в українському су�

спільстві державний заклад, який на основі соціального страхування

щорічно надає на благодійній основі широкий спектр соціальних

послуг майже трьом мільйонам незайнятих и безробітних громадян

різного віку, статі, національності.

Складним питанням залишається працевлаштування і зайня�

тість людей з інвалідністю. Відсутність у багатьох з них професійної

підготовки або неадекватність фізичного стану цих осіб потребам

ринку праці зменшують їхні шанси на працевлаштування і, як наслі�

док, на адекватне соціальне життя. Особи з обмеженими фізичними

можливостями потребують, як правило, спеціалізованих робочих

місць, а також їх відповідності рекомендаціям медико�соціальних

експертних комісій. Для розв’язання означених проблем та постав�
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лених ними завдань на державному рівні потрібно мати чітке уявлен�

ня про тих, кому адресується ця політика, володіти інформацією

щодо кількісного і якісного складу громадян з інвалідністю, зокрема

у працездатному віці. Необхідно мати чітке уявлення про інвалідів,

які бажають працювати, про їхні уподобання та можливості, конкрет�

ну інформацію про їхню здатність до професійно�трудової діяльності

та багато інших відомостей, пов’язаних із проблемами працевлашту�

вання та зайнятості. Усебічно та в повному обсязі сформована інфор�

маційна база — фундамент, на якому має будуватися вся система

сприяння трудової зайнятості інвалідів. Тому передусім необхідно

створити централізований банк даних щодо інвалідів, які потребують

професійної реабілітації та працевлаштування, ЦБДІ (зайнятості).

ЦБДІ (зайнятості) формується на базі даних регіональних інфор�

маційних банків зайнятості та працевлаштування інвалідів (реєстрів

інвалідів). Підставою під час формування таких регіональних

банків має стати впровадження індивідуальної картки для організа�

ції автоматизованої системи управління забезпечення зайнятості та

працевлаштування інвалідів, НДІ праці і зайнятості населення.

Інформаційною основою формування банку даних осіб із обме�

женими можливостями з метою працевлаштування, з одного боку,

є їх потенційна здатність до трудової діяльності, що ґрунтується на

висновках медико�соціальних експертних комісій щодо показаних

видів професійної діяльності, а також професійно�кваліфікаційний

рівень, індивідуально�психологічні властивості, бажання, готовність

працювати, а з іншого — потреби підприємств, установ, організацій

різних форм власності й господарювання у робітниках і фахівцях за

професіями, спеціальностями, освітньо�кваліфікаційними рівнями.

Показниками ефективності реалізації програмних заходів, пе�

редбачених у межах цього напрямку, є кількість створених робочих

місць для інвалідів і чисельність працюючих інвалідів.

У межах основних напрямів проведення державної політики зай�

нятості на період до 2009 р. заплановано збільшення чисельності

працюючих осіб з обмеженими фізичними та розумовими можли�

востями до 420 тис. осіб, зокрема шляхом створення 10 тис. робо�

чих місць за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів. 

Висновок: тільки співпраця між Державною службою зайня�

тості, Фондом соціального захисту інвалідів, Всеукраїнським цент�

ром реабілітації інвалідів щодо створення єдиного технологічного

ланцюга приведе до того, щоб людина, яка звертається за допомогою
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в працевлаштуванні, гарантовано отримала інформацію, профпід�

готовку та постійне місце роботи.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ПОСЛУГ
ІЗ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ

МОЖЛИВОСТЯМИ ДЕРЖАВНОЮ СЛУЖБОЮ
ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

Н. О. Зезека, студентка
А. І. Берлач, науковий керівник, д�р юрид. наук, професор
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

В Україні, як і в усьому світі, проблема інтеграції інвалідів у су�

спільство є однією з найактуальніших соціальних проблем. Сьогодні

вже можна сказати: наша держава, як і всі цивілізовані країни,

офіційно визнала, що особи з інвалідністю, нарівні з іншими гро�

мадянами, мають право на працю.

Статею 4 Закону України «Про основи соціальної захищеності

інвалідів в Україні» передбачено, що діяльність держави щодо інва�

лідів полягає у створенні умов для їх посильної трудової та громадсь�

кої діяльності [1].

На початку 2006 р. Верховна Рада доповнила Закон України «Про

основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» статтею 181, де

зазначено: «Інвалід, який не досяг пенсійного віку, не працює, але

бажає працювати, має право бути зареєстрованим у державній службі

зайнятості як безробітний» [1].

З метою реалізації законодавства, 27 грудня 2006 року Кабінет

Міністрів України прийняв Постанову «Про реалізацію статті 181

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Ук�

раїні», що спрямована на розширення можливостей у працевлаш�

туванні інвалідів, підвищення рівня їх зайнятості [2].

Відповідно до ч. 1 ст. 5 Закону України «Про зайнятість населен�

ня» держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо праце�

влаштування працездатним громадянам у працездатному віці, які

потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати

на ринку праці. Згідно з ч.1 ст. 7 Закону України «Про зайнятість

населення», працевлаштування інвалідів здійснюється відповідно
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до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань,

з урахуванням його побажань [3]. 
У результаті впровадження цих заходів чисельність громадян

з особливими потребами, які скористалися послугами служби зай�
нятості у 2007 р., збільшилась порівняно з 2006 р. на 28% і станови�
ла 22,2 тис. осіб. Статус безробітного мали 15,0 тис. осіб, зокрема
9,5 тис. осіб отримували допомогу по безробіттю. Чисельність інвалі�
дів, працевлаштованих за направленням служби зайнятості в 2007 р.,
порівняно з 2006 р., збільшилась на 22%. Протягом року було пра�
цевлаштовано 7,6 тис. осіб з інвалідністю або кожного третього
з тих, хто виявив бажання працювати [4]. 

Громадяни з інвалідністю, які звертаються до державної служби

зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, відповідно до Закону

України «Про зайнятість населення», отримують усі соціальні пос�

луги, які передбачені законодавством: підбір підходящої роботи,

можливість отримати професію, відновити професійні навички або

підвищити кваліфікацію тощо. Їм нарівні з усіма забезпечено віль�

ний доступ до будь�якої інформації щодо працевлаштування.

Наприклад, за сприяння служби зайнятості протягом 2008 р.

понад 280 інвалідів обрали започаткування бізнесу як спосіб забез�

печення власної зайнятості. 

Державною службою зайнятості створено умови для отримання

інвалідами послуг з працевлаштування як самостійно, так і за допомо�

гою фахівців. У центрах зайнятості створено доступ до Інтернет�сайтів

з пошуку роботи, в тому числі до Інтернет�порталу ДСЗ, забезпечено

зворотний зв’язок із користувачами Інтернет�порталу. Для тих, хто не

має доступу до мережі Інтернет, діє безкоштовна телефонна лінія.

Окрім наведених послуг, центри зайнятості також можуть залу�

чати інвалідів, за їхньою згодою, до оплачуваних громадських робіт. 
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старший викладач
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
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Рішення про приєднання України до Болонського процесу ухвале�
но ще 19 травня 2005 р. на конференції міністрів освіти країн Європи,
яка проходила в норвезькому місті Берген. Реформування відбувають�
ся, але не до кінця продумані. Ми активно впроваджуємо нове, не
замислюючись над тим, як це проходитиме в нашій державі. Не врахо�
вуємо особливостей України. Починаємо задумуватися над пробле�
мою, коли вона вже існує, а не запобігаємо їй. Наявні кілька причин,
що заважають якісній реформі освіти в Україні, і пов’язані вони з ме�
ханізмом та методами її здійснення. Колеги з різних ВНЗ України, які
мають досвід спілкування та викладання на різних курсах і факульте�
тах, підтверджують факт зникнення інтересу до навчання у студентів
1�го курсу з ІІ семестру першого року навчання. Вони розуміють, що
за браком часу ґрунтовно підготуватися до іспиту практично немож�
ливо. Обсяг знань, який вимагається від студента для складання іспи�
ту з будь�якого предмета, вельми часто передбачає нереальні для вико�
нання завдання. Викладачів повідомляють про запровадження
кредитно�модульної (бальної) системи оцінювання, але не поясню�
ють, що таке «бал». По всіх ВНЗ країни кілька років проводились
і продовжують проводитись дискусії про відповідність балів певній
оцінці (тобто оцінка «відмінно» починається з 80 чи з 90 балів?), але
ніхто не порушує питання про те, який обсяг знань має дорівнювати
одному балу (тож не дивно, що багато викладачів виставляють підсум�
кові бали як при грі в лотерею, тобто приблизно�випадково).

Інформаційне право — галузь, яка ще тільки формується, і дуже
важливим є визначення основних її інститутів, пошук і розроблення
шляхів найефективнішого застосування правового інструментарію
регулювання відносин в інформаційній сфері. В Україні проблемам
інформаційного права приділяється недостатня увага. Стан науко�
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вого осмислення цієї проблематики можна охарактеризувати як мля�
ву поточну дискусію. Серед її учасників є прибічники визначення
інформаційного права як окремої галузі, так і противники, які вва�
жають інформаційне право субінститутом права і складовою правової
інформатики. Останні, дотримуючись традиційних уявлень щодо
інформатики як діяльності з інформацією, не враховують сучасних
реалій, пов’язаних із розвитком інфосфери та змістом інформаційної
діяльності. Інформаційна сфера стала однією з найбільш «гарячих»
сфер світового і суспільного життя, що зумовлено її взаємодією з усіма
сферами сучасного соціуму, зростаючою значущістю інформаційної
складової в житті та діяльності особи, суспільних організацій та держа�
ви. Все це є підставою і вагомими аргументами для виділення предме�
та і відносин, пов’язаних з інформацією та інформаційною діяль�
ністю, в окрему самостійну галузь правового регулювання. Таким має
стати інформаційне право — основа інформаційного суспільства.
Необхідність прискорення формування нової самостійної галузі
права зумовлена стрімко зростаючою значущістю процесів розвит�
ку можливостей і суперечностей інформаційних технологій і потре�
бою адаптувати їх інститутами держави і права, враховуючи націо�
нальні інтереси.

Сьогодні Україна перебуває на порозі інформаційного суспільства

і тому не можна зволікати з розробленням його правового фундамен�

ту, оскільки це, певна річ, призведе до негативних наслідків. Безумов�

но, враховуючи наукові досягнення світової науки, юридична наука

України має пройти свій шлях і базуватися на конституційній основі. 

ДЕЯКІ ШЛЯХИ УСУНЕННЯ ПЕРЕШКОД 
ДЛЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

В. М. Абрамова,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, м. Київ, пр. Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 (вн. 25)
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Реалізація конституційного права на працю осіб з особливими

потребами є реалізацією можливості підвищення їх соціального ста�

тусу та рівня добробуту. Державні гарантії щодо реалізації цього права
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забезпечують цілу низку нормативних документів. Проте потрібен

час для з’ясування ефективності дії їх норм на практиці. А тому сьо�

годні ми маємо говорити про наявність цілої низки проблем, які за�

важають реалізувати особам з обмеженими можливостями таке жит�

тєво необхідне право — право на працю.

Актуальність цих проблем полягає у тому, що сьогодні в сус�

пільстві Української держави є певні протиріччя між формальним

конституційним правом, що забороняє дискримінацію за станом

здоров’я, і реальними можливостями працевлаштування.

Метою нашого дослідження є спроба визначення деяких шляхів

щодо вирішення проблеми реалізації права на працю людей із фі�

зичними обмеженнями на підставі аналізу чинного законодавства

і наявних у літературі досліджень.

Практика показує, що інваліди не можуть конкурувати зі здоро�

вими людьми на ринку праці, особливо в сучасних економічних

умовах, і тому проблема їхнього працевлаштування є сьогодні однією

із найгостріших. На жаль, її не можна вирішити лише законодавчим

закріпленням норм квотування робочих місць для працевлашту�

вання інвалідів на підприємствах та в організаціях усіх форм влас�

ності [2, с. 16], потрібно визначати й інші шляхи усунення переш�

код для працевлаштування осіб з обмеженими можливостями. На

нашу думку, одним із таких шляхів може стати створення в Україні

єдиної державної організаційної структури, яка безпосередньо зай�

малася б і відповідала за працевлаштування та зайнятість інвалідів.

Проте, як свідчить практика, центри зайнятості працюють з інваліда�

ми у звичайному порядку. Для вирішення цієї проблеми на підставі

аналізу відповідних пропозицій та стану чинного законодавства,

можна запропонувати: 1) чітко визначити функції центрів зайня�

тості з працевлаштування інвалідів; 2) відкоригувати Положення про

робоче місце інваліда; 3) визначити конкретного суб’єкта працев�

лаштування (власник підприємства або уповноважений ним орган)

та суб’єктів сприяння працевлаштуванню (за компетенцією це від�

повідна служба зайнятості) [1, с. 29].

Безумовно, крім названих проблем, що стосуються безпосередньо

забезпечення рівності реалізації права на працю, не можна залиши�

ти поза увагою проблему іншого роду, однак таку, що суттєво впли�

ває на можливості самореалізації інваліда — це психологічна проб�

лема самого інваліда. Тому ми всі маємо зрозуміти, що такі члени
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нашого суспільства мають право на особливе піклування і допомо�

гу, чуйне ставлення, доброзичливість, всіляку підтримку.

Таким чином, з огляду на викладене можна дійти висновку, що

реалізація права на працю осіб з обмеженими можливостями пот�

ребує постійного аналізу практики працевлаштування й удоскона�

лення чинного законодавства, а також створення для цих осіб ком�

фортної психологічної атмосфери у суспільстві. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

С. А. Долгий, 
студент групи ПЗ�61
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права 
02225, Київ, пр�т. Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
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Актуальність даної теми випливає з того, що до недавнього ча�

су для більшості громадян правові аспекти благодійної діяльності

були невідомі і відповідно мало досліджувались.

Об’єктом дослідження даної наукової роботи є суспільні відно�

сини у сфері добровільного подання фізичними та юридичними

особами набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої

благодійної допомоги. Предметом дослідження в цій науковій ро�

боті виступає правове регулювання відносин у суспільстві, спрямо�

ваних на розвиток благодійної діяльності, утвердження гуманізму

і милосердя, створення умов для діяльності благодійних організацій
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відповідно до законодавства України. Метою написання цієї роботи є

показ історичного розвитку правового регулювання благодійної

діяльності; розгляд законодавчих актів, що регулюють надання бла�

годійної допомоги й аналізу проблем, з якими стикаються благодійні

організації, пропонування способів розв’язання цих проблем.
Історія благодійності, спонсорства і меценатства сягає сивої дав�

нини. Н. А. Колосова вважає, що чинне законодавче визначення
благодійництва слід викласти таким чином «Благодійництво — це
добровільна соціальна діяльність, пов’язана з безплатною передачею
матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допо�
моги та спрямована на досягнення більшого соціального добробуту».

На нашу думку, юридично коректним є доповнення ст. 1 Закону
України «Про благодійництво та благодійні організації» терміном
«державна благодійність», під яким слід розуміти добровільну безко�
рисливу пожертву у поданні набувачам матеріальної, фінансової,
організаційної та іншої благодійної допомоги, яке здійснюється з бо�
ку Президента України, депутатів всіх рівнів, посадових і службових
осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування,
а також членів їх сімей в межах отриманих і задекларованих доходів.

Варто звернути увагу на відсутність у Законі України «Про бла�
годійництво та благодійні організації» визначення поняття «благодійна
допомога». На нашу думку, це поняття слід викласти у ст. 1 Закону
в такій редакції: «Благодійна допомога — це сприяння нужденним, що
може виражатись у матеріальній, фінансовій, організаційній та іншій
формах, яке полегшує функціонування нужденних. 

Розгляд питання благодійної діяльності буде неповним без розг�
ляду проблем, з якими зіштовхуються благодійні організації в сучас�
ному суспільстві. Ось ті сфери, які вимагають особливої уваги.

Керівні органи та управління. Часто благодійні організації не ма�
ють чіткого уявлення про те, як найкраще обрати й організувати
наглядові та дорадчі органи, а також розподілити між ними повно�
важення.

Благодійні організації часто створюються ентузіастами, які є фа�
хівцями у своїй галузі, але не в управлінні організацією. Щоб виріши�
ти це питання, керівникам організацій потрібно пройти спеціальну
підготовку в галузі управління людськими ресурсами та грантами.
Благодійний фонд Рокфеллера проводить освітні курси для меце�
натів (де їх вчать робити правильні пожертви), здійснює ретельний
відбір абітурієнтів. При цьому місячне навчання обходиться кож�
ному студенту в 20 тис. дол. 

– 460 –

Секція V Правові та організаційні засади навчання, 
людей з особливими  



– 461 –

Інформування громадськості про свою діяльність. Необхідним є

створення прозорої інформаційної моделі завдяки Web�сайту, де по�

даватимуться звіти щодо використаних коштів набувачами благо�

дійної допомоги, підкріплені фотокартками поліпшеної матеріаль�

ної бази. 

Наразі відмічається підміна поняття «спонсорство» поняттям

«благодійництво». Аналізуючи дані соціологічних досліджень,

можна зробити висновок, що це вдалий маркетинговий хід, який

працює на підвищення продажу та зміцнення іміджу компанії. Ав�

тор пропонує піти західним шляхом і зменшити податки на суму

відрахувань для благодійництва. Окрім перелічених проб�

лем, слід зазначити й те, що благодійництво виховує у набу�

вачів благодійної допомоги споживання. Благодійництво повин�

но втілювати в життя принцип «не тільки нагодуй рибою, а й

дай вудку і навчи рибалити».

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ ЗАХИСТУ 
ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРАВ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

К. І. Пономаренко,
Сумський гуманітарний інститут ВНЗ ВМУРоЛ «Україна»
40000, Суми, вул. Гамалія, 31 а
e�mail: aks2002@ukr.net

Конституції України гарантує усім громадянам рівні права і сво�

боди. Не може бути привілеїв або обмежень за будь�якими ознака�

ми. Рівність людей з особливими потребами закріплена Законом

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»,

за яким вони володіють усією повнотою соціально�економічних,

політичних, особистих прав і свобод, закріплених Конституцією

України та іншими законодавчими актами. Дискримінація інвалідів

забороняється і переслідується за законом. Таким чином, усі інфор�

маційні гарантії та права забезпечені Законом України «Про інфор�

мацію» поширюються і на людей з особливими потребами, але

особливість полягає в тому, що механізм реалізації інформаційних

прав для всіх однаковий, хоча й потребує вдосконалення з огляду

на нестандартні потреби інвалідів [1].
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Президент України за своїм Указом «Про проведення у 2009 р.

в Україні Року молоді» передбачає забезпечити активізацію роботи

із залучення молоді, зокрема й осіб з особливими потребами та об�

меженими фізичними можливостями, до участі у громадському та

суспільному житті [2].

На думку соціологів, інвалідність несе в собі загрозу ізоляції, що

пов’язана з певною дискримінацією, відособленістю від суспільства.

Ізольованість від повноцінного життя має особистісний характер,

звідси небажання розголошувати певну інформацію про себе, що зава�

жає повноцінній активній участі означеної категорії населення навіть

у спеціально передбачених проектах. Важливо допомогти людині з фі�

зичними вадами почуватися повноцінним членом суспільства. Звичай�

но, немалу роль відіграє підтримка інформаційної доступності з ураху�

ванням особливих потреб, наприклад, шляхом сурдоперекладу на

телебаченні, створення мультимедійної бібліотеки та ресурсного цент�

ру для незрячих, запровадження альтернативних засобів дублювання

важливої інформації на вокзалах, в установах та в разі небезпеки.

Також необхідно згадати про одне з ключових інформаційних

прав особи, право на приватність, яке передбачає законодавчо гаран�

товану можливість тримати свій інформаційний портрет у таємниці.

Інформація про стан здоров’я віднесена Законом України «Про ін�

формацію» до категорії конфіденційної інформації про особу, доступ

до якої обмежений, як і про її розповсюдження [3]. 

Неодноразово наголошувалося на необхідності чіткого законо�

давчого вирізнення серед масиву персональних даних вразливої

інформації про особу, яка вимагає особливого захисту (як то, в нашо�

му випадку, стан здоров’я), та ідентифікаційних даних, як то прізви�

ще, ім’я, по батькові, посаду, які були б загальнодоступними. Розголо�

шення вразливих даних може завдати суттєву шкоду носію цих даних. 

Таким чином, чим швидше розглядувана проблема дістане зако�

нодавчого врегулювання, тим безпечніше відбуватиметься процес

соціалізації людей з особливими потребами в інформаційне суспільс�

тво, що розвивається й на теренах України.
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Розглядається генезис соціальних прав людей з обмеженими мож�
ливостями і демонструється їх непересічне значення. Розглядаються й
аналізуються принципи, процеси та дії, які лежать в основі детермінації
самого поняття «людина з обмеженими можливостями» у законодав�
чому просторі. Значну увагу приділено метонімії значення слова
«інвалід» у психологічному, історичному та соціальному значенні. На�
голошено на тому, що на сьогодні як на міжнародному рівні, так
і у більшості цивілізованих країн світу використання терміна «інвалід»
є неактуальним, оскільки він має досить принизливий характер. Поза
тим, в українському законодавстві, як свідчить проаналізований зміст
нормативно�правових актів щодо людей з обмеженими можливостя�
ми, переважає, на жаль, використання саме цього терміна.

Належну увагу приділено поняттю діалога як такого — фундації
комунікаційного процесу, що лежить в основі зміни соціальних
цінностей щодо людей з обмеженими можливостями. Обумовлені
також переваги новітнього підходу, який базується на реалізації
соціальних прав, а також негативи внаслідок зволікання з його
втіленням. Основними рисами соціальної держави є здійснення прог�
ресу в інтересах усіх членів суспільства, забезпечення рівності і свобо�
ди громадян, підтримка малозабезпечених осіб і здатність суспільства
забезпечити загальне благо для всіх. Така держава повинна
приділяти одній із «найвразливіших» категорій населення — осо�
бам з фізичними вадами, певні переваги.

Сучасна політика щодо людей з обмеженими можливостями

у цивілізованому світі є результатом поступу за останні двісті років.
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Багато в чому вона відображає загальні умови життя, соціальну й

економічну політику в українському суспільстві. На жаль, інваліди

й досі зустрічають у ставленні до себе необізнаність, зневагу, забо�

бони й страх, які впродовж історії людства стримували соціальний

розвиток цієї категорії членів суспільства та ізолювали від нього.

Світовий досвід показує, що політика стосовно інвалідів розвива�

лася поступово. Останні півріччя ознаменувалися формуванням

концепції інтеграції та нормалізації, що відображає зростання

усвідомлення потреб і можливостей інвалідів. Це стосується

й трансформації правових принципів, які повинні мати місце при

здійсненні нормотворчого процесу, зокрема в царині законодавчих

актів щодо людей з обмеженими можливостями.

В умовах «законодавчого буму», на жаль, недостатньо уваги приді�

ляється розробленню цієї актуальної теми. Тому міркування, які наве�

дені нижче, ґрунтуватимуться на таких близьких за змістом філософсь�

ко�правових категоріях: як — «етика права» і «мораль права».

Пропонуються особливий погляд на цю безумовно важливу проблема�

тику, спроба надати їй практичного значення, пов’язати з реаліями,

етичним забезпеченням нормотворчості. У світлі цього доречно навести

слова видатного українського вченого�юриста Богдана Кістяківського:

«Відносне значення права дає привід деяким теоретикам визначати дуже

низько його цінність. Одні вбачають у праві тільки етичний мінімум,

інші вважають невід’ємним елементом його примус, тобто насильство…

Головний і найсуттєвіший зміст права складають справедливість і свобо�

да». Тому на законодавчому рівні на часі стоїть питання чітко визначити�

ся стосовно статусу «людини з обмеженими можливостями».

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

С. І. Мирвода,
Університет «Україна», кафедра менеджменту організацій
м. Київ, вул. Львівська, 23; тел: (044)409�24�15
e�mail: myrvoda@mail.ru

Усі люди з особливими потребами, що є громадянами України,
мають всю повноту соціально�економічних, політичних, особистих
прав і свобод, закріплених Конституцією України та іншими законо�
давчими актами — такими, як Закон України «Про основи соціальної
захищеності інвалідів в Україні», Закон України «Про пенсійне забез�
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печення», Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам
з дитинства та дітям�інвалідам», Закон України «Про соціальні послу�
ги». Діяльність держави щодо інвалідів виявляється у створенні право�
вих, політичних, соціально�побутових і соціально�психологічних умов
для задоволення їхніх потреб у відновленні свого здоров’я, матеріаль�
ному забезпеченні, навчанні, посильній трудовій та громадській діяль�
ності. Держава бере на себе конкретні зобов’язання щодо матеріально�
го забезпечення інвалідів та надання їм пільг, гарантує рівні з іншими
громадянами можливості в освіті, участі в економічній, політичній та
інших сферах життя суспільства.

Головне право дітей з особливими потребами — право на родин�

не виховання — висвітлено як у міжнародному, так і в українському

законодавствах. Наприклад, у Конвенції про права дитини ООН,

в її преамбулі, сказано, що «Дитині для повного та гармонійного роз�

витку необхідно зростати в сімейному оточенні, в атмосфері щастя,

любові та розуміння» [1].

У статті 11 Закону України «Про охорону дитинства» сказано:

«Сім’я є природним середовищем для фізичного, духовоного, інтелек�

туального, культурного, соціального розвитку дитини, її матеріаль�

ного забезпечення і несе відповідальність за створення належних

умов для цього. Кожна дитина має право на проживання в сім’ї ра�

зом з батьками або в сім’ї одного з них та на піклування батьків» [1].

І жодний, нехай найкращий, інтернат, притулок, дитячий будинок не

замінить благодатної для розвитку особистості родинної атмосфери.

У багатьох країнах особи з інвалідністю користуються підтримкою

держави з тим, щоб мати можливість проживати в громаді. Чимало

міжнародних і національних документів скеровані на забезпечення

права всіх людей з особливими потребами бути повноправними члена�

ми суспільства. [2, с. 18] Навіть у разі значних вад європейським зако�

нодавством передбачено надання освітніх послуг усім без винятку

дітям. Поняття «ненаучуваності» в Європі відсутнє. У нашій країні

батьки часто борються хоча б за рівну частку освітніх ресурсів для своїх

дітей�інвалідів. Ідея інтегрованого навчання на практиці означає ство�

рення спеціальних класів у звичайних школах, тобто фізичне включен�

ня дітей у шкільний простір. Проте останнім часом дедалі більшої по�

пулярності набуває ідея інклюзивного навчання (від англ. inklusive —

включене, тобто спільне з іншими), яка забезпечує можливість кожної

дитини навчатися в загальноосвітньому закладі за місцем проживання

зі створенням усіх відповідних для цього умов. При цьому оцінюють�

ся конкретні досягнення дітей, незалежно від їх інтелектуального,
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фізичного, соціального чи емоційного стану. Всі діти у повному обсязі

беруть участь у житті колективу. Тобто йдеться про те, що діти з будь�

якими розладами здоров’я повинні бути в звичайному шкільному сере�

довищі, яке, своєю чергою, теж має прилаштовуватись до того, що

в ньому перебувають учні з фізичними вадами здоров’я [2, с. 19] Здо�

буття освіти у вищому навчальному закладі для молодих людей з особ�

ливими потребами повинно відтворюватись за подібною схемою. Най�

важливіший аспект у цій ситуації полягає в тому, що студенти�інваліди

здобувають освіту серед здорових людей і є повноправними особами

у молодому товаристві, а всі інші вчаться їх сприймати, як таких і, та�

ким чином, виховують в собі риси гуманізму, співчуття, бажання стати

у пригоді, допомоги ближньому.
Соціальна політика України щодо осіб з особливими потребами

у багатьох важливих аспектах є ще незадовільною: є неузгодження та
протиріччя між законодавчими та відомчими нормативно�правовими
актами, які повинні забезпечувати дотримання прав цих громадян.
Розв’язати проблему сповна може і вдосконалення законів, і належне
дотримання норм законодавства виконавчою владою на місцях.
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студентка другого курсу факультету «Фізична реабілітація»,
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Кіровоград, вул. Куйбишева, 1, кв. 45; тел. (097) 885–19–24
П. І. Терновський, науковий керівник

В Україні життєвими реаліями сьогодення знівельовано деклара�

тивне право «належної підтримки підготовки фахівців з числа інва�

лідів на основі спеціальних освітніх технологій» (ст. 3 Закону України
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«Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради. — 2001. — № 20. —

С. 134) у здобутті ними вищої освіти в державних навчальних закла�

дах. Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Украї�

на» — єдиний вищий навчальний заклад інтегрованого типу, який

забезпечує реалізацію цього паперового права.

Обравши предметом діяльності створення цілісної системи про�

фесійної реабілітації людей з обмеженими фізичними можливостя�

ми, Університет «Україна» передусім має інтегрувати свої зусилля

з центрами соціально�трудової реабілітації інвалідів, накресливши

програму спільних дій, яка могла бути реалізована як база дову�

зівської підготовки та початкової професійної орієнтації. Перспек�

тивною вбачається також співпраця з Фондом України соціального

захисту інвалідів та центрами трудової реабілітації з питань органі�

зації дистанційної форми навчання інвалідів, зокрема у сільській

місцевості.

Вивчення особливостей мотиваційної сфери особистості студен�

тів з особливими потребами є надзвичайно важливою проблемою

сьогодення. Навчання у вищих закладах освіти є тією сферою діяль�

ності, де молодь із фізичними вадами може не лише набути професії

та поповнити свій життєвий досвід, а й реалізуватись як людина,

особистість. В умовах оптимальної й організованої навчальної ді�

яльності відбувається становлення студента як творчої особистості.

Проблемою також є формування спеціалізованих служб пра�

цевлаштування, реалізація завдань яких вбачається у:

– створенні сприятливих умов для співпраці університету з робо�

тодавцями, органами виконавчої влади у сфері професійної реабі�

літації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями;

– проведенні інформаційних кампаній з формування позитивно�

го ставлення до працівника�інваліда, як це передбачено міжнарод�

ними нормами.

Показовим у цьому плані є не декларування набору гарантій,

а встановлення процедур реалізації цілей та контролю за їх вико�

нанням.

У наш час постають питання, що вельми хвилюють людей. Зок�

рема, це такі питання:

1) які особливі потреби студентів�інвалідів мають враховуватись?

2) які компоненти змісту форми навчальної програми можуть бу�

ти ресурсними для її орієнтації на окремі групи студентів�інвалідів,

в умовах їхньої інтегрованої освіти у ВНЗ?
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Розглядаючи навчальну працю як засіб діагностики потреб сту�

дентів�інвалідів у психологічній підтримці їхньої інтелектуальної

праці, передусім відмітимо важливу роль вступної частини, а саме

визначення можливостей і подолання труднощів.

Із викладеного випливає необхідність розвитку того, що вже

зроблено, а також урахування в процесі роботи всіх питань, що вини�

кають у сучасному стані проблеми.

ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЬ СОЦІАЛЬНО:ЕКОНОМІЧНИМИ
ГАРАНТІЯМИ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
У ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ Й ОПЛАТІ ПРАЦІ

О. А. Кириленко,
бухгалтер, ДП «УБК» ВАТ «Будмеханізація»

Держава надає людям з особливими потребами значні соціаль�

но�економічні гарантії щодо їхнього працевлаштування та гідної

оплати праці. Для задоволення матеріальних потреб цієї категорії

населення в Україні створено спеціальний Фонд соціального захис�

ту інвалідів, бюджет якого формується за рахунок коштів Держав�

ного бюджету. Проте наявна низка проблем із працевлаштуванням

людей із фізичними вадами, а також із рівнем забезпечення еконо�

мічних гарантій державою.

Незважаючи на те, що відповідно до п. 7.12.1 ст. 7 Закону Ук�

раїни «Про оподаткування прибутку підприємств» (334/94�ВР), від

оподаткування звільняється прибуток підприємств та громадських

організацій інвалідів (майно яких є їх власністю), отриманий від

продажу товарів, де протягом попереднього звітного (податкового)

періоду кількість інвалідів, які працюють в даній установі (основне

місце роботи), не менша від 50% загальної чисельності працюючих

за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом

звітного періоду не менше 25% суми загальних витрат на оплату пра�

ці. Така норма закону є важливим мотивувальним чинником щодо

працевлаштування людей з особливими потребами.

Іншими умовами при працевлаштуванні користуються інваліди,

направлені на роботу відповідно до рекомендації СЕК. При цьому

слід враховувати, що більшість не проходять випробувального

терміну. До того ж особливості надання людині з особливими по�
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требами щорічної обов’язкової відпустки відповідно до чинного за�

конодавства вона надається в розмірі більшої кількості днів, а також

до такої відпустки додається ще й відпустки без збереження заро�

бітної плати. 

Особливу увагу потрібно звернути й на такий момент, що робо�

тодавець не має права звільнити інваліда за ініціативою адміністра�

ції, а також відмовити в укладенні трудового договору або перевести

на іншу роботу без його згоди за винятком випадків, коли, за виснов�

ком медико�соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає

виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці

праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна

її характеру й обсягу загрожує погіршенню здоров’я самого інваліда.

Іншою соціальною гарантією є право на пенсію за інвалідністю.

Розмір пенсій залежить від групи інвалідності: інвалідам I групи

встановлюється 100%, II групи — 90%, III групи — 50% пенсії за

віком, обчисленої відповідно до статей 27 і 28 означеного Закону.

Аналіз статистичних даних по Україні та деяким республікам

СНД (Арменія, Молдова, Росія) за останні десять років показує, що

збільшення виплат пенсій людям з особливими потребами зростає.

При чому найбільший приріст припадає на останні чотири роки.

В Україні розмір пенсії за інвалідністю підвищився до 70%, тоді як

в Арменії, Молдові цей показник підвищився лиш до 40% і 60%

відповідно. Найкращі показники в Росії, де в 2004 р. пенсія переви�

щила 100% прожиткового мінімуму. 

Серед негативних явищ є те, що в Україні спостерігаються тенден�

ції до зниження показників економічного забезпечення осіб із фі�

зичними вадами, про що було вже сказано. Тим часом у Російській

Федерації ці показники майже не змінюються, а в Молдові й Ар�

менії, навпаки, спостерігається приріст показника рівня пенсійних

виплат для розглядуваної категорії населення.

Підсумовуючи викладене, можна дійти таких висновків:

1. Рівень матеріального забезпечення пенсіонерів по інвалід�

ності доволі низький — він нижчий від прожиткового мінімуму для

працездатної особи.

2. За останні роки спостерігається тенденція до зниження рівня

економічного забезпечення виплат, гарантованих державою.

3. Чинне законодавство України захищає права людини�інвалі�

да на працевлаштування, гарантує додаткові відпустки та «захист»

при звільненні та скороченні.
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4. На практиці лишилися такі проблеми, як працевлаштування

людей з фізичними вадами на низькокваліфіковану та низькоопла�

чувану, «непрестижну» роботу.

5. Іншою проблемою є недостатня дія фіскального важеля, як

засобу гарантування працевлаштування працівника�інваліда,

оскільки багато компаній згодні сплачувати всі штрафі санкції аби

тільки не брати в штат працівника з фізичними вадами.

ВЛИЯНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
НА ТРУДОУСТРОЙСТВО ИНВАЛИДОВ

Т. Н. Данильченко,
студентка ІІ курса, 
Кировоградский институт развития человека «Украина», факультет
«Физическая реабилитация»
Кировоградский р�он, с. Бережинка, ул. Боженко 35, 
тел.: (098) 983�89�35
Е. В. Зимненко,

По данным ООН, в мире насчитывается примерно 450 млн лю�

дей с нарушениями психического и физического развития. Это

составляет десятую часть населения нашей планеты. 

Инвалидность представляет собой социальный феномен, избе�

жать которого не может ни одно общество, и каждое государство

сообразно уровню своего развития, приоритетам и возможностям

формирует социальную и экономическую политику в отношении

инвалидов. 

Масштаб инвалидности зависит от множества факторов, как�то:

состояние здоровья нации, развитие системы здравоохранения, со�

циально�экономическое развитие, состояние экологической сре�

ды, исторические и политические причины, в частности, участие

в войнах и военных конфликтах, и пр. 

Комитетом ВОЗ (1980 г.) дал определение физической реабили�

тации: реабилитация — это активный процесс, целью которого яв�

ляется достижение полного восстановления нарушенных вслед�

ствие заболевания или травмы функций, либо, если это нереально,

оптимальная реализация физического, психического и социально�

го потенциала инвалида, наиболее адекватная интеграция его в об�

щество. Таким образом, реабилитация включает мероприятия по
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предотвращению инвалидности в период заболевания и помощь

индивиду в достижении максимальной физической, психичес�

кой, социальной, профессиональной и экономической полно�

ценности, на которую он будет способен в пределах существую�

щего заболевания.

Идеология реабилитации за последние годы претерпела значи�

тельную эволюцию. Если в 40�е годы прошлого столетия основой

политики в отношении хронически больных и инвалидов были их

защита и уход за ними, то с 50�х годов начала развиваться концеп�

ция интеграции больных и инвалидов в обычное общество; особый

упор сделан на их обучении.

Исторически понятия «инвалидность» и «инвалид» в Украине

связывались с понятиями «нетрудоспособность» и «больной».

И нередко методические подходы к анализу инвалидности заим�

ствовались из здравоохранения, по аналогии с анализом заболева�

емости. Представления о происхождении инвалидности уклады�

вались в традиционные схемы «здоровье — заболеваемость» (хотя,

если быть точным, заболеваемость — показатель нездоровья) и «боль�

ной — инвалид». Последствия таких подходов создавали иллюзию

мнимого благополучия.

Для инвалидов, желающих трудиться, очень важна занятость.

Работающий инвалид перестает ощущать свою неполноценность,

вызванную физическими и иными недостатками в здоровье, чувству�

ет себя полноправным членом общества и, что немаловажно, имеет

дополнительные материальные средства.

Прослеживается четкая связь уровня образования и отношения

к важности трудоустройства, то есть с повышением уровня образо�

вания усиливается желание трудоустроиться.

Итак, с повышением уровня образования возрастает самооцен�

ка, возникает готовность получить новую профессию, продолжив

обучение, формируется положительное отношение к профконсуль�

тациям, позитивное отношение к трудоустройству, уверенность в его

реализации, и безработные в результате в конечном итоге прилагают

большие усилия для своего трудоустройства.
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО:ПРАВОВОЇ БАЗИ 
У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ 

АРХІВНОЮ СПРАВОЮ УКРАЇНИ

О. В. Шевченко,
аспірант
Е. Ф. Демський,
науковий керівник, доцент, канд. юрид. наук,
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в, тел. (044) 547�77�83

Згідно з реформами, проведених у сфері архівної справи у 90�х рр.

ХХ ст. у законодавчій базі України накопичено низку нормативно�

правових актів, які визначають повноваження органів щодо управ�

ління архівною справою в Україні. 

Законом України «Про національний архівний фонд та архівні

установи» передбачено систему архівних установ і визначені їх пов�

новаження, підзвітність і підконтрольність іншим органам. З питань

визначення переліку установ, які мають право здійснювати управ�

ління у згаданій сфері, крім зазначених вище законів, грунтовних

досліджень не проводилось. Тому ця проблема стала метою нашого

дослідження. Завдання, що постають перед нами: 1) визначення нор�

мативно�правової бази з питань управління у сфері архівної справи;

2) визначення органів державної влади, підприємств, установ, які мають

право здійснювати управління у сфері архівної справи; 3) визначення

ступеня повноважень органів управління у сфері архівної справи.

У своїй суті управління містить три елементи: прийняття рішень,

їх виконання та контроль за їх реалізацією. Серед основних норма�

тивно�правових актів, які визначають органи управління архівною

справою в Україні та їх повноваження, можна назвати такі: Закон

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» [1];

Закон України «Про місцеві державні адміністрації» [3]; Закон Ук�

раїни «Про страховий фонд документації України» [4]; Закон Ук�

раїни «Про вивезення, ввезення та повернення культурних ціннос�

тей» [2]; Положення «Про Раду директорів центральних державних

архівних установ України» [5]; накази Державного комітету архівів

України; Положення про центральні, галузеві, обласні державні ар�

хіви; Розпорядження обласної державної адміністрації про затвер�

дження Положення про Державний обласний архів. 
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Перелічені документи до суб’єктів управління архівною спра�

вою в Україні відносять Державний комітет архівів України (далі —

Держкомархів), міністерства, центральні органи виконавчої влади,

Центральний орган виконавчої влади з питань надзвичайних ситу�

ацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської

катастрофи, місцеві державні адміністрації, Раду директорів цент�

ральних державних архівних установ України, Державну службу

контролю за переміщенням культурних цінностей через державний

кордон України при Міністерстві культури і мистецтв України (далі —

Державна служба контролю), Міжвідомчу раду з питань вивезення,

ввезення та повернення культурних цінностей, директорів Цент�

ральних та обласних державних архівів України.

За результатами огляду нормативно�правової бази можна назва�

ти такі функції управління у сфері архівної справи: внесення про�

позицій до органів виконавчої та законодавчої влади; визначення

перспектив та пріоритетних напрямів розвитку архівної справи

і діловодства; забезпечення реалізації державних та інших програм

розвитку; контроль за додержання законодавства, за виконанням

державних та інших програм; здійснення нормативно�правового регу�

лювання відносин у сфері архівної справи і діловодства; організація

нормативно�правового, науково�методичного та інформаційного за�

безпечення діяльності архівних установ і служб діловодства; контроль

за діяльністю архівних установ і служб діловодства; забезпечення

фінансування; призначення та погодження на посади та звільнення

з посад керівників архівних установ; координація та контроль за фор�

муванням архівного документального комплексу; контроль за пе�

реміщенням архівних документів, дотриманням правил торгівлі антик�

варними речами; забезпечення збереженості архівних документів.
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МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ФІНАНСОВО:ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Т. А. Яюк,
Київський національний університет внутрішніх справ, 
кафедра економіко�правових дисциплін
03035, Київ, пл. Солом’янська, 1; тел.: (044) 576 50 57  
e�mail: 17071982@mail.ru

Скоєння фінансового правопорушення породжує неминучу ре�

акцію з боку держави, що виражається в реалізації фінансово�пра�

вової відповідальності, шляхом застосування до правопорушника

фінансової санкції. Фінансова санкція в разі скоєння фінансового

правопорушення застосовується через особливе охоронне правовід�

ношення, що має юридичний склад, який включає три елементи:

1) нормативну основу, тобто систему норм, що його регулює;

2) фактичну основу, тобто діяння певного суб’єкта, що порушує

правові приписи, які закріплені в актах фінансового законодавства,

і тим самим заподіює шкоду фінансовій системі України;

3) процесуальну основу, тобто правовий акт компетентного ор�

гану державної влади або місцевого самоврядування щодо застосу�

вання конкретної фінансової санкції за конкретне фінансове пра�

вопорушення.

Між фінансовою санкцією і фінансовою відповідальністю є ви�

значальна пряма (без встановленої санкції немає відповідальності;

нормативна конструкція останньої зумовлена видом санкції) і жорст�

кий зворотний зв’язок: якщо правопорушники не притягаються до

відповідальності (до них не застосовуються певні санкції), санкція

стає декларативною, абстрактною погрозою. Немає сенсу і навіть

зашкоджує справі встановлення фінансових санкцій, якщо не ви�

значено порядок їх застосування або коли вони не застосовуються.

У свідомості правопорушника, якого оминула відповідальність,

складається враження, що даний закон (а можливо, й інші закони)
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можна безкарно порушувати; більшість правопорушень, при яких

правопорушники не зазнавали на собі застосування санкцій, стає

предметом розголосу і не лише може стати поганим прикладом для

осіб, схильних до антисуспільних вчинків, але й викликати спра�

ведливе обурення суспільної думки. Все це негативно позначається

на авторитеті і закону, і правоохоронних органів. Як справедливо

відмічав О.Е. Лейст, «якщо головна проблема санкцій — їх відпо�

відність, домірність правопорушенню, то одна з центральних проб�

лем відповідальності — її невідворотність» [1].

Невідворотність реалізації фінансово�правової відповідальності

забезпечується, по�перше, точним нормативно�правовим визначен�

ням порядку (процесу, процедури) її здійснення: від виявлення фактів

фінансових правопорушень і осіб, які їх скоїли (що, як правило,

відбувається у межах фінансового контролю), до застосування до

правопорушника правообмежень, що є сутністю фінансової санкції.

По�друге, вона забезпечується відповідністю самої фінансової санкції

характеру того виду правопорушення, за яке вона застосовується.

Невідворотність реалізації фінансово�правової відповідальності

найчастіше розуміється як необхідність виявлення фінансових пра�

вопорушень. Таке розуміння правильне, але недостатньо. Недос�

татньо лише виявити фінансове правопорушення, необхідно також

нівелювати наслідки шкоди, яка була спричинена ними фінансовій

системі. У такій постановці невідворотність реалізації фінансово�

правової відповідальності означає дещо більше, ніж тільки обов’яз�

ковість притягнення до неї: якщо фінансова санкція призначена,

вона повинна бути виконана. Інакше какжучи, принцип невідворот�

ності реалізації фінансово�правової відповідальності включає фак�

тичне виконання правообмежень, накладених на правопорушника

відповідно до застосованої до нього фінансової санкції, від яких пра�

вопорушник може бути звільнений лише на підставі, передбаченої

законом. Тому невідворотність відповідальності — це її реалізація

від початку до кінця — від виявлення фінансового правопорушення

до реалізації тих правообмежень (мір примусу), застосування яких

до правопорушника (або їх дострокового припинення, якщо мета

відповідальності досягнута) становить зміст призначеної фінансо�

вої санкції.

Порядок (процес, процедура) реалізації фінансових санкцій ви�

магає докладної нормативної регламентації, без якої багато право�

обмежень, визначені такою санкцією, практично нездійсненні. 
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ПОДАТКОВІ СОЦІАЛЬНІ ПІЛЬГИ
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
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02225, м. Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Звертаю вашу увагу, що податковим законодавством не визна�

чено поняття податкової пільги, цей інститут податкового права не

є систематизованим, кожен окремий податковий закон містить

своє трактування та механізм надання пільг. Законом України «про

податок з доходів фізичних осіб» передбачено право фізичних осіб

на податкові соціальні пільги. Тому я триматимусь визначення, що

податкове пільга — це повне або часткове звільнення платника по�

датків від їх сплати через особливості платника або ж через вид йо�

го діяльності, що визначені чинним законодавством, а пільга — це

повне, або часткове звільнення від дотримання встановлених законом

загальних правил, виконання яких�небудь обов’язків. Проте, реалі�

зуючи своє право на податкову пільгу, платник не повинен сприй�

мати її як повне звільнення від податкового обов’язку, адже пільга

лише звільняє особу від обов’язку сплачувати податки. Відповідно

до статті 6 Закону України від 22 травня 2003 року № 889 «Про по�

даток з доходів фізичних осіб» (далі — Закон), податкова соціальна

пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника

податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата

виключно за одним місцем його нарахування (виплати), якщо його

розмір не перевищує суми місячного прожиткового мінімуму для

працездатної особи, встановленої на 1 січня звітного податкового ро�

ку, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 грн.

Податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших

доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного подат�

кового періоду одночасно доходи, перелічені у пп. 6.3.3 п. 6.3 ст. 6

Закону. До цього переліку (частина «е») належать доходи суб’єктів
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підприємницької діяльності, одержувані ними від здійснення такої

діяльності. При цьому не має значення фактичний результат діяль�

ності підприємця за відповідний податковий період (прибутки чи

збитки), оскільки ст. 42 Господарського кодексу України визначено,

що підприємництво — це систематична, ініціативна на власний ризик
господарська діяльність, що здійснюється з метою одержання прибутку.

Оскільки звітний період у суб’єкта підприємницької діяльності —

квартал, а податкова соціальна пільга застосовується до місячного

доходу у вигляді заробітної плати, факт одержання (відсутності) до�

ходів від провадження підприємницької діяльності в такому разі

може бути підтверджений підприємцем лише після того, як йому

вже буде фактично безпідставно надано податкову соціальну пільгу

за попередні три місяці. 

Висновок: податкові соціальні пільги та інші заохочення необхід�

ні для стимулювання суб’єктів підприємницької діяльності та підви�

щення їх конкурентоспроможності.

УДК 331.5�056.24 (477) 

ДО ПИТАННЯ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

Л. П. Чорногуз,
асистент,
університет «Україна», кафедра менеджменту ЗЕД

Майже в кожному суспільстві інваліди не мають можливостей для

належного працевлаштування. Згідно з оцінками ООН, не менше по�

ловини усіх інвалідів у розвинутих країнах і абсолютна більшість інва�

лідів у країнах, що розвиваються, не мають роботи. Решта інвалідів

зайняті лише частково чи ніколи не зможуть отримати повний доступ

до ринку праці. Така ситуація не може не викликати занепокоєння. 

Люди з інвалідністю спроможні зробити важливий внесок у доб�

робут суспільства як робітники, підприємці та роботодавці. Проте

вони наштовхуються на багато перепон, які не дають їм змоги реалі�

зувати свій потенціал. На початку свого життя вони наражаються

на певні утруднення, коли намагаються здобути освіту чи спеціаль�

ні навички, на які є попит на ринку праці. Потім страхи й забобо�

ни щодо власних можливостей позбавляють їх можливостей для
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працевлаштування нарівні з іншими. Додаткові проблеми для них

створюють ускладнений доступ до місця роботи, часом дискриміна�

ційне законодавство та практика, а також несприятливі умови праці.

Згідно з офіційною статистикою, кількість людей з обмеженими

можливостями в Україні становить 2.67 млн, що дорівнює близько

5,2% чисельності всього населення. Поза тим, з оцінками деяких

експертів, офіційні статистичні дані не відповідають реальному

стану речей. Невідповідність офіційної статистики України зумовле�

на відсутністю адекватного моніторингу стану людей з інвалідністю

в державі, а також браком можливості або навіть небажанням людей

з обмеженими фізичними можливостями отримати інвалідність.

Це пояснюється складністю проходження медичних комісій, необіз�

наністю людей з інвалідністю щодо власних прав та ін. Ще однією

із вагомих причин невідповідності офіційної статистики є те, що

ціла низка медичних діагнозів, пов’язаних з обмеженням життєді�

яльності людини, не дає право на отримання статусу інваліда. Крім

того, багато людей за власним переконанням не хочуть отримувати

статус інваліда, хоча така потреба у них існує. Це пов’язано з висо�

кою «ментальною» бар’єрністю суспільства стосовно до людей з ін�

валідністю — в отриманні освіти (в Україні, наприклад, хворі на

епілепсію не мають змоги навчатись у ВНЗ), працевлаштуванні то�

що. Відтак статус інваліда в Україні досить часто є специфічним

тавром, яке зачиняє перед ними двері до повноцінного життя. 

Переконаємось, як дбає держава насправді про соціальну захи�

щеність і працевлаштування людей з особливими потребами на та�

ких фактах.

Як відомо, у березні 1991 р. в Україні було ухвалено найголов�

ніший у цій сфері відносин Закон «Про основи соціальної захище�

ності інвалідів».

Цей Закон визначає основи соціальної захищеності інвалідів

в Україні і гарантує їм рівні з усіма іншими громадянами можливос�

ті для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя

суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість ін�

валідам додержувати повноцінний спосіб життя згідно з індивідуаль�

ними здібностями й інтересами.

Згідно зі ст. 19 вищезгаданого Закону, для підприємств, установ,

організацій, зокрема підприємств, організацій громадських органі�

зацій інвалідів, фізичних осіб, які використовують найману працю,

встановлюється норматив робочих місць для працевлаштування
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інвалідів у розмірі 4% середньооблікової чисельності штатних праців�

ників облікового складу за рік, а якщо їх тут працює від 8 (раніше

було 15) до 25 осіб, — у кількості одного робочого місця.

Але підприємства, установи, організації, зокрема підприємства,

організації громадських організацій інвалідів, фізичні особи, які ви�

користовують найману працю, самостійно розраховують кількість

робочих місць для працевлаштування інвалідів відповідно до нор�

мативу [1].

Тож, висновки, як кажуть, лежать на поверхні.

ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ 

ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ЇХНЬОГО ДОЗВІЛЛЯ

А. М. Сотник, 
Університет «Україна», Дубенська філія
35600, Рівненська обл., м. Дубно, вул Шевченка, 14;тел. (036) 563�25�52

Ми обрали тему працевлаштування людей з інвалідністю

оскільки наразі вона є вельми актуальною. В Україні сьогодні існу�

ють проблеми на ринку праці. Здорова людина може знайти шляхи

заробити собі на життя. Якщо ж говорити про інвалідів, то їх мож�

ливості суттєво обмежені.

В Україні нині 2,6 млн осіб з обмеженими можливостями, а це

5,5% усього населення. Кожен 18�й наш співвітчизник — особа

з обмеженими можливостями. Вони потребують допомоги від

держави не лише в грошовому еквіваленті, а й особливого житла,

облаштування під’їздів, громадського транспорту, сприяння в от�

римані освіти, медичних і культурних послуг. Завдання, що сто�

ять перед нами, — це дослідження умов праці, ставлення робото�

давця до інваліда як до працівника, санкції щодо порушення прав

інваліда.

23 лютого 2006 р. до Закону України «Про основи соціального за�

хисту» були внесені зміни, відповідно до яких інвалід має право бу�

ти на обліку в Державній службі зайнятості як безробітний. Середнь�

ооблікова частина працевлаштування інвалідів близько 4% на

організацію. Міністерство праці кожного року забеспечує працев�

лашгтування близько 7 тис інвалідів.
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Громадяни з інвалідністю, які звертаються до Державної служби

зайнятості за сприянням у працевлаштуванні, мають право на одер�

жання всіх соціальних послуг, в тому числі на встановлення статусу

безробітного. Крім того, їм забезпечено вільний доступ до інфор�

мації про можливості одержання професії до загальнодержавної ба�

зи актуальних вакансій.

За рішенням Генеральної асамблеї ООН, 3 грудня оголошено

Міжнародним днем інваліда. Це саме той день, коли ми, оцінюючи

означену проблему, звертаємо особливу увагу на потреби інвалідів,

складаємо плани про забезпечення інвалідам рівних з усіма грома�

дянами прав участі в політичній, економічній та соціальній сферах

життя згідно з їх здібностями та інтересами. Водночас це і гарна на�

года, підсумовуючи, спрогнозувати нові орієнтири на найближчий

час. Ставлення до людей з інвалідністю, постійна турбота про них

з боку держави — це знак цивілізованості та моральності.

В Україні працює понад 500 тис. осіб з обмеженими можливос�

тями, що становить 20% загальної чисельності інвалідів або 38% чи�

сельності осіб працездатного віку. Проблема зайнятості інвалідів на

сьогодні є не лише актуальною, а й критично гострою. Закон України

«Про основи соціальної захищеності» гарантує всім їм рівні права

з усіма іншими громадянами та можливості участі у політичному

житті країни. Статтею 18 цього закону передбачено, що питання

працевлаштування інвалідів здійснюються органами праці та

соціальної політики, місцевими радами, іншими організаціями.

Служби зайнятості населення ведуть облік інвалідів, за допомогою

у працевлаштуванні направляють їх на професійне навчання. За

аналізом, проведеним у Дубенському районі, впродовж 2007 року

до органів праці та соціальної політики по Дубенському району

звернулися 60 інвалідів, з тим щоб працевлаштуватись. З них пра�

цевлаштовано лише 23 інваліди і 9 пройшли навчання з перек�

валіфікації.

Тож видно, що ця робота у повному обсязі не проводиться.

У своїх листах громадяни скаржаться на те, що їм часто доводиться

ходити від однієї державної установи до іншої в пошуках сприяння

знайти роботу. Дана інформація міститься на сайті: // http:

nain.org.ua. 

Отже, в Україні закони існують тільки на папері. На виконання

Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні» у Мінпраці

створюється Централізований банк даних з проблем інвалідності, з
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тим, щоб мати чітке уявлення про потреби інвалідів, а також

інформацію про те, скільки вони працюють, чи бажають працюва�

ти, яке пройшли професійне навчання. Сподіваємося, що це

змінить становище в країні, запрацюють закони і ми повернемось

обличчям до інвалідів.

МОЛОДЬ УКРАЇНИ У ДЕМОГРАФІЧНОМУ ВИМІРІ

Л. В. Сенченко,
А. І. Берлач,
д�р юрид. наук, професор,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83
e�mail: hurma@bigmir.net

Кожен добре розуміє й усвідомлює, що майбутнє залежить від

молоді. У сучасних демографічних процесах молодь визначає демо�

графічні перспективи держави, а відносні й абсолютні показники

її чисельності мають значний вплив на суспільно�політичну ситуацію

в країні, на структурні зміни в економіці та перспективи продовжен�

ня і закріплення системних соціально�економічних перетворень.

Частка молоді у складі постійного населення України становить

третину. Отож, актуальність дослідження зумовлена не лише знач�

ною часткою молодого покоління в суспільному житті, а й важли�

вим її суспільним призначенням.

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному ста�

новленню та розвитку молоді в Україні» від 5 лютого 1993 р. молоддю

(молодими громадянами) є громадяни України віком від 14 до 35 ро�

ків, а молода сім’я — це подружжя, в якому вік чоловіка та дружини

не перевищує 35 років, або неповна сім’я, в якій мати (батько) віком

до 35 років [1]. Отож молодь — це громадяни віком від 14 до 35 років.

Сприятливі демографічні передумови майбутнього кожної нації

полягають передусім в її спроможності відтворювати себе в нових

поколіннях. Тому збереження і збагачення шлюбно�сімейних тра�

дицій є важливою передумовою для подолання демографічної кри�

зи, що було відмічено у Стратегії демографічного розвитку України

на 2006–2015 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів Ук�

раїни від 24 червня 2006 р. [2].
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На жаль, несприятливі тенденції щодо шлюбності ускладнили

демографічну ситуацію, загострюючи проблему надто низької наро�

джуваності в Україні. З року в рік зростає в Україні кількість консен�

суальних (незареєстрованих) шлюбів, а також залишається невтіш�

ним показник розлучуваності в Україні, особливо серед молоді.

Говорячи про народжуваність молоді в Україні, фактично говорять

про народжуваність узагалі, оскільки модель народжуваності за віком

жінки в Україні характеризується раннім початком і раннім закін�

ченням репродуктивної діяльності. У 2007 р. на вікову групу жінок

14–35 років в Україні припадало приблизно 95,5% всіх народжень [3].

Демографічна ситуація в Україні останнім часом характеризуєть�

ся і підвищенням смертності населення. Відмітимо, що протягом

усього періоду молодого життя українців рівень смертності з віком

зростає, на відміну від зарубіжних держав (така тенденція у них збе�

рігається лише на проміжку 14–20 років) [4, с.45]. У нас же основні

втрати припадають на вікові групи, старші 25 років. Особливо від�

бувається зростання смертності від хвороб, зумовлених погіршен�

ням соціального середовища (туберкульоз, ВІЛ/СНІД).

Слід відмітити, що молодь характеризується підвищеним ступенем

участі в міграційних процесах, що також позначається на загальній де�

мографічній ситуації в країні. Якщо стосовно зовнішньої міграції

можна сьогодні говорити про зменшення різниці між вибулою та при�

булою молоддю до України, то внутрішня міграція характеризується

досить негативною тенденцією вибуття молоді з сільської місцевості.

Відповідно до постанови Верховної Ради України «Про перелік,

кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України

шостого скликання» від 4 грудня 2007 року, профільним комітетом

щодо підтримки молоді є Комітет Верховної Ради України з питань

сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму, який тісно співпра�

цює з іншими комітетами задля досягнення найкращого результату

в цій сфері [5].

Проблемами молоді опікуються різні Міністерства: Міністерство

освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Мі�

ністерство культури і туризму України та інші, але координаційну роль

відповідно до Положення «Про Міністерство у справах сім’ї, молоді

і спорту», затвердженого Указом Президента України від 18 серпня

2005 року, покладено на Міністерство у справах сім’ї, молоді і спорту [6].

На сьогодні ми маємо багато програм, інших нормативно�пра�

вових актів, що торкаються окремих проблем молоді, але не маємо
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системи, яка могла б вивести молоду сім’ю зі скрути, поставити мо�

лодь на ноги. Якщо розглядати молодіжну політику, яка є частиною

демографічної політики, як набір законів про молодь, то ми пере�

конані, вона не буде працювати.
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

А. А. Облякова,
Полтавський інститут економіки і права 
Університет «Україна»
36000, Полтава, вул. Котляревського, 1/27

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває

у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рівнем

зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві, оскільки

для інвалідів мати роботу — це можливість підвищити соціальний

статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для суспільства пра�

цюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціальних проблем.

На сьогодні в Україні не сформовано державну політику з питань

реалізації активних заходів інтеграції інвалідів у суспільне життя, а саме:

– брак створюваних робочих місць для працевлаштування інва�

лідів;

– низький рівень працевлаштування інвалідів;

– незначні масштаби залучення інвалідів до підприємницької

діяльності;
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– тільки початок формування безбар’єрного середовища для ін�

валідів як головного засобу прискорення їхньої інтеграції в суспіль�

не життя;

– незабезпечення дотримання стандартів рівня життя для лю�

дей з інвалідністю через відсутність умов для ефективної реалізації

їхнього права на трудову діяльність.

Подолання перелічених проблем повинно ґрунтуватися на ство�

ренні сприятливих соціально�економічних, організаційних і право�

вих умов для реалізації права осіб з обмеженими фізичними та ро�

зумовими можливостями на добровільну і посильну працю.

Є потреба у створенні Єдиної інформаційної бази даних інвалі�

дів, яка складалася б із трьох взаємопов’язаних складових:

1) єдиного банку даних інвалідів, що містить кількісні і якісні

характеристики контингенту інвалідів, які воліють працювати;

2) банку даних робочих місць для працевлаштування інвалідів,

що акумулює інформацію про кількісний та якісний склад робочих

місць, на яких можна використовувати працю інвалідів;

3) системи постійного моніторингу процесів зайнятості та пра�

цевлаштування інвалідів з метою інформаційного й аналітичного

обслуговування вказаних процесів. Крім того, слід:

– посилити співпрацю при вирішенні питань професійної реабі�

літації інвалідів та їхнього працевлаштування між МСЕК, органами

праці та соціального захисту населення, Фондом соціального захисту

інвалідів, службою зайнятості, громадськими організаціями інвалідів,

роботодавцями з метою координації та консолідування спільних зу�

силь на вирішення завдань щодо створення дієвої системи сприяння

працевлаштуванню інвалідів, особливо випускників навчальних за�

кладів з числа інвалідів;

– збільшити відповідно до установленого нормативу кількість

робочих місць фахівців із вищою освітою та кваліфікованих робіт�

ників для працевлаштування інвалідів;

– розмежувати розмір установленого нормативу для працевлаш�

тування інвалідів окремо для державних підприємств та приватно�

го бізнесу;

– надавати інвалідам, які бажають відкрити власну справу, кон�

сультативну, організаційну допомогу, розробити механізм надання

інвалідам безвідсоткових позик із Фонду соціального захисту

інвалідів на відкриття ними власної справи та підтримку власного

бізнесу;
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– передбачати надалі створення і збереження робочих місць для

працевлаштування інвалідів на спеціалізованих підприємствах, збіль�

шивши їхню кількість, удосконалити механізм державної підтримки

підприємств громадських організацій інвалідів шляхом збільшення

державної допомоги у вигляді кредитування та розміщення держав�

ного замовлення.

ПРАВОВІ ГАРАНТІЇ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Л. Нескреба,
студент, група МЗЕД�81
Університет «Україна», 

1. До основної мети державної політики у сфері допомоги лю�

дям з особливими потребами належать:

– забезпечення умов для реалізації права громадян на працю;

– підтримка найменш захищених і найбільш уразливих громадян;

– забезпечення прав і соціальних гарантій інвалідів.

2. Трудова діяльність для інваліда — це не лише поліпшення доб�

робуту своєї родини, а й також можливість особистісного самоствер�

дження.

3. До центру зайнятості за пошуком роботи звертається дедалі

більше людей з обмеженими фізичними можливостями, і причиною

цього є:

– інваліди не хочуть бути обузою для суспільства;

– прагнення людей з особливими потребами до праці;

– держава з розумінням ставиться до цих людей і допомагає їм

у працевлаштуванні.

4. Професійне навчання:

– підтримка професійного навчання, перекваліфікації і працев�

лаштування підлітків;

– надання підтримки у проведенні заходів духовної опіки;

– організація заходів з рекреаційного спорту, проведення дозвілля,

відпочинку, туризму, а також змагань і таборів для неповносправних;

– організація проведення культурно�мистецьких заходів та за�

безпечення підтримки творчості неповносправних.

5. Реабілітація та інтеграція дітей, молоді та дорослих з особливи�

ми потребами:
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– координація діяльності щодо раннього виявлення інвалідності

та створення бази даних дітей з особливими потребами;

– розвиток та налагодження системи раннього втручання у спів�

праці державних і недержавних структур, яка б надавала послуги всім

дітям з груп ризику виникнення інвалідності;

– ініціювання створення служби підтримки неповносправних

студентів;

– створення ресурсного центру інформаційної, юридичної, пси�

хологічної та методичної підтримки інтеграції.

6. Проблема проживання у громаді, альтернативних форм опіки

й деінституціалізації охоплює такі аспекти:

– організація державою служби тимчасового/кризового перебу�

вання;

– розвиток послуг щодо домашньої опіки й обслуговування

одиноких, старих і немічних людей та всіх потребуючих допомоги

категорій інвалідів;

– забезпечення державою проїзду у громадському транспорті та

умов пересування інвалідів по місту;

– забезпечення прокату, ремонту і технічного обслуговування

інвалідних візків та іншого допоміжного обладнання;

– розширення мережі озвучених світлофорів, ліквідація переш�

код у вигляді яток, рекламних щитів, недопущення паркування ав�

томобілів на тротуарах;

– запровадження альтернативних засобів дублювання важливої

інформації на вокзалах, в установах та за умов небезпеки.

7. Підтримка ініціатив громадських організацій неповносправ�

них, благодійних і батьківських товариств:

– ініціювання розробки стандартів інноваційних послуг для лю�

дей з особливими потребами;

– проведення серії тренінгів і навчань для громадських активістів;

– ініціювання створення фонду для фінансування програм для

інвалідів за рахунок штрафних санкцій, спонсорської допомоги та

благодійних внесків;

– налагодження постійного аналітичного, інформаційно�мето�

дичного, організаційного і кадрового забезпечення соціальних про�

ектів та програм на користь людей з неповносправністю;

– вироблення чітких і довготривалих правил щодо пільг на оренду

приміщень та комунальні послуги соціально активним організаціям

неповносправних.
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ПОРУШЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ 
З ОСОБЛИВИМИ ВАДАМИ

Т. М. Мосьпан,
студентка Ш курсу, група ПР�6, 
спеціальність «Правознавство»,
Сумський гуманітарний інститут 
Університет «Україна», 
юридичний факультет
О. Г. Федотенко

Одним із гуманістичних завдань усіх країн міжнародної спільноти

вважається соціальна підтримка людей із інвалідністю. Необхідність

у такій підтримці відображена в найважливіших міжнародних пра�

вових документах. 

В Україні зберігається тенденція до зростання кількості людей

з інвалідністю: у 2006 р. ця цифра становила близько 2,5 млн осіб,

зокрема 122,6 тис. дітей�інвалідів. Щороку кількість дітей�інвалідів

збільшується більш ніж на 10 тис. осіб. Частка осіб цієї категорії

у загальній структурі населення становить близько 5%.

Люди з інвалідністю суттєво обмежені у своїй життєдіяльності,

і це спричинює їхню соціальну дезадаптацію, ускладнює процес

самообслуговування, навчання, набуття професійних навичок.

Засвоєння соціального досвіду такими людьми, включення їх

у чинну систему суспільних відносин вимагають від держави та

суспільства значних зусиль і конкретних заходів. Такими заходами є

розроблення спеціальних соціальних і навчальних програм, ство�

рення спеціальних реабілітаційних центрів за місцем проживання,

спеціальних навчальних закладів, видання підручників, книжок

шрифтом Брайля та ін. 

На сьогодні в Україні за рахунок коштів державного бюджету

здійснюється реалізація низки програм соціального захисту інвалідів.

Серед них такі, як забезпечення протезно�ортопедичними вироба�

ми та спеціальним автотранспортом, санаторно�курортне оздоров�

лення, виплата грошових компенсацій на бензин, ремонт, технічне

обслуговування автомобілів, транспортне обслуговування інвалі�

дів, безкоштовне та пільгове встановлення інвалідам 1�ї та 2�ї груп

телефонів, надання матеріальної допомоги, соціальна, трудова та

професійна реабілітація інвалідів тощо.
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Із кожним роком із держбюджету надходить дедалі більше коштів,

спрямованих на виконання програм і заходів соціального захисту

інвалідів. Проте таке збільшення непомітне через інфляцію та зрос�

тання цін, відтак розмір призначених допомог і пенсій людям з ін�

валідністю є неадекватним їхнім потребам.

На жаль, не досягається очікуваних результатів від роботи

служб у справах дітей, на які законом покладено функції захисту

прав дітей, координації цих питань з органами, установами,

підприємствами. Як наслідок, діти, що потребують державної до�

помоги, залишаються тривалий період поза увагою цих державних

служб.

Висновок. Щодо людей з інвалідністю в Україні все ще зали�

шається велика кількість невирішених життєво важливих питань,

які не дають їм змоги відчувати себе повноцінними громадянами

суспільства. На жаль, останнім часом у цій сфері виникають нові

проблеми, тоді як колишні проблеми так і залишилися не

вирішиними.

Серед людей з інвалідністю в Україні і дотепер мають місце такі

негативні явища:

1. Низька соціальна активність людей з інвалідністю. 

2. Низький рівень обізнаності про права людей з інвалідністю та

членів їх сімей.

3. Споживацький підхід до діяльності державних і громадських

об’єднань. 

4. Відсутність спілкування між людьми з інвалідністю, що про�

живають у сільській місцевості.

5. Родина, один із членів якої є людиною з інвалідністю, спри�

чиняється суспільством як «родина другого сорту»; 

6. Невміння обстоювати та захищати свої права у державних

структурах різного рівня.

7. Поширення серед людей з інвалідністю негативних звичок:

тютюнова, алкогольна та наркотична залежності.

8. І як наслідок вказаних семи пунктів — зневіра у житті.

Створення належних умов для життєдіяльності дасть змогу лю�

дям з особливими потребами повніше реалізувати свій особистіс�

ний потенціал з тим, щоб брати посильну участь у державному

будівництві й інтегруватись у суспільство.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ 
ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ЩОДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

М. В. Левченко,
Інститут права та суспільних відносин 
Університет «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

1. Адаптація законодавства України до права Європейського Сою�

зу є ключовим моментом в реалізації пріоритетів зовнішньої політики

України, а саме інтеграції України до Європейського економічного,

політичного і культурного простору. Програма інтеграції України

до Європейського Союзу [1] підкреслює, що успіх процесу збли�

ження України та ЄС передбачає не лише перегляд українського за�

конодавства відповідно до вимог права ЄС, але й рецепцію цілого

комплексу правових принципів, концепцій, доктрин і понять, що

складають «cquis communautaire» (смислове значення перекладу —

діюче право, що досягнуто в межах співтовариства). Узгодженість

національного законодавства з «acquis communautaire» є обумовлена

насамперед необхідністю доступу на ринок ЄС української сільсь�

когосподарської продукції, забезпечення вільної та рівноправної

торгівлі з країнами ЄС, отримання економічної вигоди, які забез�

печать проведення внутрішніх економічних реформ і сприятимуть

поліпшенню інвестиційного клімату.

2. Сьогодні існує багато проблем, пов’язаних з доступом до рин�

ку ЄС, які виникають внаслідок того, що законодавство ЄС імпле�

ментується або виконується недостатньо. На даному етапі адаптація

законодавства здійснюється у двох формах: внесення змін до чинних

нормативно�правових актів та розроблення нових нормативно�пра�

вових актів з урахуванням положень нормативно�правових актів

ЄС. Елементом адаптації законодавства України є також перевірка

(експертиза) проектів законів України та інших нормативно�право�

вих актів щодо відповідності предмета правового регулювання зако�

нодавчих актів «acquis communautaire». При цьому, нормативно�пра�

вові акти, що суперечать  «acquis communautaire», можуть прийматися

із урахуванням принципів доцільності та корисності для регулю�
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вання екстраординарних правовідносин та за наявності достатньо�

го обґрунтування для цього і на чітко визначений у самому норма�

тивно�правовому акті термін.

3. З огляду на важливість посилення механізму адаптації зако�

нодавства України до «acquis communautaire» доцільно:

3.1. Посилити участь центральних органів виконавчої влади в про�

цесі адаптації законодавства шляхом збільшення кількості та вдос�

коналення відповідних навчальних програм, обов’язкових для

фахівців, які безпосередньо працюють у сфері адаптації законодав�

ства та займаються розробленням проектів нормативно�правових

актів, що за предметом правового регулювання належать до пріори�

тетних сфер адаптації законодавства. Це дасть змогу підвищити рівень

якості підготовки проектів нормативно�правових актів.

3.2. Запровадити дієвий контроль за механізмом перевірки відом�

чих нормативно�правових актів на їх відповідність «acquis commu2
nautaire», що дасть змогу запобігти прийняттю актів, що суперечать

законодавству ЄС.

3.3. Передбачити на законодавчому рівні процедуру розроблен�

ня у Верховній Раді України проектів законів, що за предметом пра�

вового регулювання належать до пріоритетних сфер адаптації,

з урахуванням «acquis communautaire».
3.4. Запровадити механізм, що дасть змогу відстежувати рівень

урахування головним розробником проекту нормативно�правово�

го акту, що за предметом правового регулювання належить до пріори�

тетних сфер адаптації законодавства, пропозицій, наданих Департа�

ментом з питань адаптації законодавства Міністерства юстиції

в експертному висновку щодо відповідності проекту «acquis commu2
nautaire» з метою приведення проекту у відповідність до «acquis
communautaire».

3.5. Адаптація законодавства України до законодавства ЄС, крім

імплементації законодавчих актів, повинна включати і технічні пра�

вила, умови та стандарти.
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72316, Мелітополь, вул. Дзержинського, 380; тел. (06192) 6�94�80 р
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Ринок праці інвалідів почав розвиватись в Україні в середині
2000�х рр. і великих досягнень поки не має. Процес розпочався зі сто�
лиці, де стали створюватись спеціальні агенції з працевлаштування
інвалідів і паралельно почали проводитися соціологічні дослідження
щодо ситуації на ринку праці людей з обмеженими можливостями. До
регіонів цей досвід поки що не дійшов і питання щодо зайнятості та
працевлаштування інвалідів в регіонах залишається невивченим. 

Виникає негайна потреба в моніторингу місцевих ринків праці
інвалідів, а також можливостей самих працездатних інвалідів, надан�
ня рекомендацій державним і муніципальним органам, які працю�
ють у сфері зайнятості населення. З цих причин наше дослідження
набуває неабиякої актуальності та новизни. Воно розраховане на
практичне використання висновків з метою поліпщення ситуації
з працевлаштуванням інвалідів на конкретній території, що сьо�
годні, з погляду на соціальну інтеграцію, дуже важливо. 

Показовими є дані Мелітопольського відділення Пенсійного фон�
ду. Станом на 25.09.2008 р. у місті зареєстровано 6276 осіб з інвалідніс�
тю, що становить приблизно 4% загальної чисельності населення
міста (приблизно 160 тис. чол.). З них 4446 осіб — інваліди загаль�
ного захворювання, зокрема інвалідів 1�ї групи 465 чол., інвалідів
2�ї групи — 2100 чол., 3�ї групи — 1881 людина. Нас насамперед
цікавить кількість інвалідів 2�ї та 3�ї груп, які можуть бути працев�
лаштовані. Загальна їх кількість — 3981 людина.

За даними управління праці, соціального захисту та житлових
субсидій Мелітопольської міської ради, в період 2007–2008 рр. лише
368 інвалідів отримали програми реабілітації, на підставі яких можна
робити висновки щодо можливостей працевлаштування інвалідів.
Проаналізувавши зміст індивідуальних програм реабілітації, спеціа�
лістами управління було виявлено, що 70 інвалідів мають, за ви�
сновками медико�соціальної експертної комісії (МСЕК), показання
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до працевлаштування. І хоча ці дані неможливо вважати повними,
оскільки процес масового надходження довідок МСЕК до соціальної
установи тільки розпочався, попередній висновок все�таки можна зро�
бити. Отже, майже кожен п’ятий інвалід у Мелітополі може працювати. 

У Мелітополі пошуком робочих місць, працевлаштуванням та
організацією професійного навчанні інвалідів займається міський
центр зайнятості, який виокремив указану роботу в самостійний на�
прямок у 2006 р. Відтоді тут систематично ведеться облікова доку�
ментація стосовно чисельності інвалідів, які не досягли пенсійного
віку та звернулися за сприянням у працевлаштуванні. 

Із січня по серпень 2008 р. включно послугами служби зайнятості
скористалося 45 осіб указаної категорії. За даний період за допомо�
гою служби зайнятості працевлаштувалося 10 інвалідів, що стано�
вить приблизно 22% загальної кількості зареєстрованих у центрі зай�
нятості інвалідів, 7% — кількості інвалідів, які за довідками МСЕК
мають показання до працевлаштування, і лише 0,25% — загальної
кількості інвалідів 2�ї і 3�ї груп, які мешкають у Мелітополі. 

Головна причина низької ефективності працевлаштування людей
з обмеженими можливостями, зокрема через службу зайнятості, є
невідповідність індивідуальних рекомендацій МСЕК, на підставі яких
здійснюється направлення на роботу, вимогам до заявлених роботодав�
цями вакансій. Крім того, працевлаштування залежить від наявних в
інваліда кваліфікації і знань, яких часто не вистачає. Але і за наявності
кваліфікації і знань, які інваліди отримують у численних центрах ре�
абілітації, центрі зайнятості та різних навчальних закладах міста, робо�
тодавці часто відмовляють у працевлаштуванні інвалідам через те, що
останнім потрібні особливі умови праці. Проблема формування ринку
інвалідів у Мелітополі має комплексний характер, який й дотепер ще
не вивчався і тому становить предмет нашого дослідження. 

ПРАВОВІ Й ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ФІНАНСОВОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В США

Я. М. Буздуган, 
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044)�547�77�83

Однією з форм фінансування охорони здоров’я США є приватна

форма, коли оплата медичних послуг здійснюється головним чи�
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ном за рахунок населення. Близько 90% американців користуються

послугами приватних страхових компаній, витрачаючи на внесок

понад 10% сімейного доходу. Обсяг медичної допомоги за таких умов

залежить від розміру внеску. Більшість американців страхуються

своїми роботодавцями або через такі організації, як професійні то�

вариства або об’єднання малих підприємств. Ця система існує вже

кілька десятиліть. Вона підтримується всередині штатів організацією

Синього хреста і Синього щита. Ці некомерційні організації зобо�

в’язані застрахувати всіх бажаючих. Але вони також можуть відстро�

чити виплату за лікування на 2–3 роки. Страхові внески можуть бу�

ти дуже високими. 

Існують також альтернативні системи страхування. Це приватні

комерційні компанії й організації підтримки здоров’я. Вони більш

вибагливі у виборі тих, кого страхують, і можуть відмовити у страху�

ванні особам із захворюваннями, лікування яких потребує значних

витрат. Пропонуючи страхування відносно здоровим людям, вони

призначають їм значно менші страхові внески, ніж Синій хрест і Си�

ній щит, і можуть обмежити вибір лікаря.

Оскільки страхові внески, які встановлюються Синім хрестом

і Синім щитом, приватними страховими компаніями й організаціями

підтримки здоров’я, за останній час швидко зростають, роботодавці

намагаються перекласти частину зобов’язань по внесках на самих

працюючих. У 1990 р. це призвело до тривалого страйку праців�

ників телефонної служби в Новій Англії.

Для медичного обслуговування малозабезпечених соціальних груп

створені державні програми медичної допомоги для осіб із низьким

рівнем доходів і безробітних «Медикейд», а для осіб похилого віку —

«Медикер».

У системі «Медикейд» основні витрати покладаються на штати

і місцеві органи, федеральний уряд відшкодовує їм половину витрат

на госпіталізацію й амбулаторну допомогу.

Система «Медикер», створена для пенсіонерів віком старше 65 ро�

ків, фінансується за рахунок податків на підприємців і на працю�

ючих. За своїми витратами, «Медикер» — величезне підприємство.

Витрати «Медикер», оцінені в 1992 р. у 130,6 млрд дол., перевищили

бюджети всіх приватних корпорацій США і більшості інших країн. 

«Медикер» складається з двох частин. Частина А — лікарняне

страхування, що покриває стаціонарну допомогу при гострих зах�

ворюваннях, хоспісні послуги, послуги у будинках сестринського
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догляду та деякі медичні послуги, що надаються пацієнтам вдома.

Частина В — медичне страхування, яке покриває послуги лікарів�

спеціалістів, амбулаторну допомогу та деякі інші медичні послуги,

які не входять до частини А.

Особлива увага надається здоров’ю дітей. Для цього створені

центри «Хелп» і «Хедстарт», а також медичні установи спеціального

типу. Програми центрів направлені на допомогу хворим дітям з бід�

них сімей, що відстають у розвитку, та дітям�інвалідам.

За різними оцінками, від 10 до 15% американців не мають ніяко�

го медичного страхування. 

До недоліків американської приватної системи медичного стра�

хування варто віднести те, що вона залишає значну частину населен�

ня без страхування здоров’я. Серед незастрахованих багато молоді,

а також осіб, що працюють на малих підприємствах, і членів їх сімей. 

Іншою проблемою американської охорони здоров’я є різке по�

дорожчання медичних послуг, яке призводить до того, що невеликі

фірми вже не завжди можуть страхувати своїх працівників.

Фінансова ситуація в США є такою, що при зростанні загаль�

них витрат на охорону здоров’я реальний обсяг медичного обслуго�

вування загалом скорочується. 

Досвід США доводить, що запроваджувати комерційне страху�

вання у соціальній сфері, як основне джерело фінансування, не�

доцільно, оскільки можливі серйозні фінансові диспропорції в охо�

роні здоров’я.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ В УКРАЇНІ

В. І. Агапов,
Університет «Україна», 
04071, Київ вул. Хорива, 1г; тел. (044)510�93�57
e�mail: victorbiznes@bigmir.net

Доповідь підготовлена з метою висвітлення актуального питання

з яким в Україні практично стикається кожен працедавець — йдеть�

ся про обов’язок працевлаштування та забезпечення соціального

захисту інвалідів. Незалежно від галузі чи сфери економіки, в якій

функціонує те чи інше підприємство, законодавство визначає за�

– 494 –

Секція V Правові та організаційні засади навчання, 
людей з особливими  



– 495 –

гальний принцип, відповідно до якого працедавець має сприяти за�

безпеченню соціального захисту інваліда працевлаштуванням. До�

повідь має на меті стислий огляд історії походження цього питання,

аналіз суті проблем, що постають перед працедавцями, напрацюван�

ня можливих пропозицій щодо поліпшення функціонування озна�

ченої системи та вирішення нагальних питань, що турбують праце�

давців але не сприяють розвитку трудових відносин українських

підприємств.

Розглядаються шляхи реалізації творчих і виробничих здібностей

інвалідів, їх індивідуальних програм реабілітації та праці на підпри�

ємствах. З цією метою їм забезпечується право працювати на під�

приємствах (об’єднаннях), в установах і організаціях із звичайними

умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця інва�

лідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою діяльніс�

тю, яка не заборонена законом. Відмова в укладенні трудового дого�

вору або просуванні по службі, звільнення ініціативи адміністрації,

переведення інваліда на іншу роботу без його згоди з мотивів інва�

лідності не допускаються, за винятком випадків, коли за висновком

медико�соціальної експертизи стан його здоров’я перешкоджає ви�

конанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю та безпеці пра�

ці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її ха�

рактеру й обсягу загрожує погіршенню здоров’я інвалідів. 

Працевлаштування інвалідів здійснюється органами Міністерства

праці України, Міністерства соціального захисту населення України,

місцевими Радами народних депутатів, громадськими організаціями

інвалідів. При відмові у прийнятті на роботу, ненаданні роботи за

спеціальністю інваліду, направленому за розподілом після закінчен�

ня навчального закладу, або при недодержанні інших умов трудово�

го договору і законодавства про працю адміністрація підприємства

(об’єднання), установи і організації відшкодовує витрати на його

проїзд до місця роботи і назад до місця постійного проживання, а та�

кож витрати на проїзд супровідника, якщо він є необхідним. Адмі�

ністрація підприємств (об’єднань), установ й організацій (незалеж�

но від форм власності і господарювання) зобов’язана створювати

безпечні і не шкідливі для здоров’я умови праці, вживати заходів,

спрямованих на запобігання інвалідності, на відновлення працез�

датності інвалідів.

Доповідь містить і розгляд політики, побудованої на принципі

рівності можливостей інвалідів і працівників у цілому, дотримання
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рівності можливостей і ставлення до працюючих чоловіків і жінок,

котрі працюють і є інвалідами. Компетентні органи влади вживають

заходів з метою забезпечення й оцінки служб професійної орієнта�

ції, професійного навчання, працевлаштування, зайнятості, а також

інших пов’язаних із ними служб з тим, щоб інваліди мали можли�

вість отримувати, зберігати роботу та просуватись по службі. Означе�

на політика спрямована на забезпечення того, щоб відповідні заходи

професійної реабілітації поширювались на всі категорії інвалідів,

а також на сприяння реалізації можливостей зайнятості інвалідів на

відкритому ринку праці.

ДО ПИТАННЯ ПРО МІСЦЕ І РОЛЬ КОНСТИТУЦІЇ
У ПРАВОВІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ

А. П. Кириченко, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра теорії та історії держави і права 
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 5477783

Останнє десятиріччя характеризуються в багатьох державах поси�
ленням ролі конституцій як одного з основних чинників перетворень.
Ця тенденція властива і для України, де розвиток конституційної
доктрини і практики в минулі роки стримувався ідеєю одержавлен�
ня суспільства та багатьох сфер його життя. Нині ж Основний Закон
стає свого роду нормативною програмою розвитку і держави, і су�
спільства. Це пояснюється широкою популярністю ідей конститу�
ціоналізму, що насичують конституційну практику. Але й в розумінні
конституціоналізму виявилися однобічні підходи, що не сприяють
його гармонічному впливу на суспільну свідомість і поведінку.

Проблема реалізації положень конституції актуальна для всіх дер�
жав, особливо для тих, у яких здійснюються значні перетворення.
До їх числа належить і Україна. В останні роки в ній відбувається
масштабне відновлення законодавства. Діють Конституція України
1996 року, Конституція Автономної Республіки Крим 1998 року, но�
вий Кримінальний Кодекс України 2001 року, значно оновлені Кри�
мінально�процесуальний і Цивільно�процесуальний кодекси і т.д.
Проте як і раніше залишаються гострими питання підвищення ролі
Конституції в правовій сфері держави і суспільства. Їх вирішення
передбачає аналіз місця і реальної ролі конституції в правовій сис�
темі країни і виявлення можливостей її більш ефективного впливу. 
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Актуальним є завдання забезпечення реального верховенства

Конституції в кожній із галузей законодавства. 

Конституція слугує головним нормативно�правовим критерієм

тлумачення і застосування всіх юридичних актів і вчинення юри�

дичних дій. 

Межі прямої дії Конституції певною мірою визначаються і рівнем

конституційної свідомості, культури громадян, посадових і службо�

вих осіб.

Аналіз суспільної практики дає змогу виявити проблему консти�

туционализації як чинника подолання юридичних протиріч. Право�

ва сфера держави розвивається дуже суперечливо. Однією з причин

цього є прямі або непрямі відступи від Конституції, її ігнорування

або довільне тлумачення. 

Звідси актуальність питання про критерії конституційності пра�

вових актів. Адже не тільки Конституційному Суду, але й іншим ор�

ганам, організаціям і громадянам припадає оцінювати відповідність

Конституції актів, що готуються, прийнятих і таких, що реалізують�

ся. Таку аналітико�інформаційну, зіставлену діяльність в більшому

або меншому ступені здійснюють усі суб’єкти права.

У структурі правового порядку варто виділяти поведінковий ас�

пект. З ним пов’язано реальне дотримання і виконання консти�

туційних та інших правових норм всіма громадянами і посадовими

особами. Правомірне поводження і реальний рівень законності ба�

гато в чому визначаються мірою реалізації положень Конституції

і заснованих на ній актів. Правопорушення, злочини є негативним

індикатором конституціоналізації.

Загалом процес взаємовпливу Конституції і правової системи

повинен бути більш гармонічним.

ФІНАНСУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ

Т. Зорич,
студентка, група ЗМЗЕД�ЗІ 
Університет  «Україна», 

Стаття 19 закону про охорону праці встановлює, що фінансу�

вання охорони праці на підприємстві здійснюється роботодавцем. 

Для підприємств незалежно від форм власності або фізичних осіб,

які використовують найману працю, витрати на охорону праці мають

становити не менш як 0,5% суми реалізованої продукції.
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На підприємствах, що утримуються за рахунок бюджету, виграти

на охорону праці передбачаються в державному або місцевих бюд�

жетах і мають становити не менш як 0,2% фонду оплати праці.

Суми витрат на охорону праці, що належать до валових витрат

юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства ви�

користовує найману працю, визначаються згідно з Переліком заходів

і засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів

України.

Фінансування профілактичних заходів з охорони праці, виконан�

ня загальнодержавної, галузевих та регіональних програм поліпшен�

ня стану безпеки, гігієни праці і виробничого середовища, інших

державних програм, спрямованих на запобігання нещасним випад�

кам та професійним захворюванням, передбачається, поряд з інши�

ми джерелами фінансування, визначеними законодавством, у дер�

жавному і місцевих бюджетах, що виділяються окремим рядком.

Одним із джерел фінансування заходів, спрямованих на запобіган�

ня нещасним випадкам, усунення загрози здоров’ю працівників,

викликаної умовами праці, є ФССНВ. Згідно зі ст. 22 Закону Ук�

раїни «Про загальнообов’язкове державне страхування від нещас�

ного випадку на виробництві та професійного захворювання, які

спричинили втраіу працездатності» фонд:

– надає страхувальникам необхідні консультації, сприяє у ство�

ренні ними та реалізації ефективної системи управління охороною

праці;

– бере участь у розробленні національної та галузевих програм

поліпшення стану безпеки, умов праці і виробничого середовища

та їх реалізації; у навчанні, підвищенні рівня знань працівників, які

вирішують питання охорони праці; в організації розроблення га ви�

робництва засобів індивідуального захисту працівників; у здійсненні

наукових досліджень у сфері охорони праці;

– перевіряє стан профілактичної роботи і охорони праці на під�

приємствах, бере участь у розслідуванні групових нещасних випад�

ків, нещасних випадків зі смертельними наслідками та з можливою

інвалідністю, а також професійних захворювань;

– веде пропаганду безпечних та нешкідливих умов праці, орга�

нізує створення тематичних кінофільмів, радіо� і телепередач, видає

та розповсюджує нормативні акти, підручники, журнали, іншу спе�

ціальну літературу, плакати, пам’ятки тощо з питань соціального стра�

хування від нещасного випадку та охорони праці;
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– бере участь у розробленні законодавчих та інших норматив�

них актів про охорону праці;

– вивчає та поширює позитивний досвід створення безпечних і

нешкідливих умов виробиицтва;

– надає підприємствам на безповоротній основі фінансову до�

помогу для розв’язання особливо гострих проблем з охорони праці; 

– виконує інші профілактичні роботи. 

Фінансування заходів з охорони праці системою страхування

є ефективним методом економічного вплив) на стан безпеки, гігієни

праці та виробничого середовища в ринкових умовах, але, як пока�

зує досвід країн, що давно застосовують цю систему, за умови, що

на такі цілі буде спрямовуватись не менш як 3% річного бюджету

системи страхування.

КОНСТИТУЦІЙНО:ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ 

У ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

О. Ш. Чомахашвілі, 
Інститут права та суспільних відносин ВМУРоЛ «Україна»,
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Політична партія — це активна і організована частина суспільства,

об’єднана спільними інтересами, цілями або ідеалами, котра прагне

оволодіти державною владою або вирішальним чином впливати на

її здійснення. Слово «партія» має латинське походження (part — озна�

чає частина).

Політичні партії відрізняються від інших організацій і рухів тим,

що відкрито борються за владу, за місце в представницьких органах.

Соціальні прошарки, до яких належить основна маса електорату (ви�

борці, прихильники партій, котрі голосують за висунутих нею канди�

датів на вибори до державних органів), становлять соціальну базу пар�

тії. 

Суть політичних партій виявляється в їх цілях і функціях. Головна

мета політичної партії (демократичної) — забезпечити функціонуван�

ня всієї політичної системи країни. За будь�якого випадку політич�

на партія оформлює владно значущі групові потреби і надає їх ви�

щим державним інститутам і владним структурам. Через політичні

партії населення може заявляти владі свої групові вимоги, критику�

виховання і працевлаштування Секція V
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вати керівництво суспільством, державою, добиватися реалізації

наміченого курсу і самої влади. При цьому жодна політична партія

не може претендувати на вираження волі всього народу. 

Цілі і завдання політичних партій зуумовлюють характер і зміст

їх функцій. 

Основними функціями політичних партій є: 

1) розроблення політичною курсу, спрямованого на вирішення

наявних у суспільстві проблем; 

2) рекрутування (поповнення) нових членів, виховання активіс�

тів, мобілізація виборців на підтримку партійних кандидатів, підбір

лідерів та їх просування на керівні посади в органах держави; 

3) участь партії у формуванні і діяльності всіх ланок державною

апарату; 

4) політичні партії дозволяють мирно вирішувати соціальні конф�

лікти; 

5) здійснюють в умовах становлення національних держав функ�

ції національної інтеграції; 

6) ідеологічна функція, тобто розповсюдження ідейного впливу

на своїх членів і прихильників у пропаганді своїх цінностей, свого

світогляду; 

7) комунікативна функція, тобто встановлення і підтримка ефек�

тивного зворотного зв’язку між правлячими верхами і суспільством

загалом. 

Особливо цікавою є організаційна класифікація політичних пар�

тій. Партії за організаційною ознакою поділяються на оформлені

(кадрові) і неоформлені. Оформлені партії невеликі, але мають чіт�

ку організацію і партійну дисципліну. 

Вирізняють такі ознаки оформлених партій: 

1) керівний апарат рекрутується з числа партійних функціонерів; 

2) наявний організаційний зв’язок між партією та її членами; 

3) член партії має квиток партії, сплачує членські внески; 

4) наявність партійної дисципліни. 

До числа оформлених партій, зокрема, відносяться Христи�

янсько�демократичний союз (Німеччина), Ліберально�демократич�

на партія Японії, Індійський національний конгрес, Народна

партія Австрії. 

Тим часом в організаційно�неоформлених партіях відсутнє член�

ство і безпосередній зв’язок з електоратом, іх апарат складається

з малої кількості професіоналів, які працюють у період виборчих
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кампаній. Яскравим прикладом вказаних партій є дві партії США —

республіканська і демократична. Але саме виборці є соціальною ба�

зою таких партій. 

Виділяють такі ознаки організаційно�неоформлених партій: 

1) їх члени не мають партійних документів; 

2) вони не платять партійних внесків; 

3) не зобов’язані порядкуватись партійній дисципліні. 

Отже, незалежно від структури політичних партій, їх цілей і зав�

дань, саме політичні партії надають специфічний контекст і забарв�

леність політичному життю суспільства, узагальнюючи та засвою�

ючи конкретний історичний і культурний досвід нації, особливості

її соціального устрою, традиції політичної культури. 

ПРАВОВА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ НАДАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ

С. М. Хромова,
аспірант
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

1. Формування та розвиток ринкових відносин в Україні на засадах

рівності суб’єктів господарювання всіх форм власності, вільної кон�

куренції, обмеження впливу держави, зміни пріоритетів та принципів

податкової політики, сприяння розвитку зовнішньоекономічних

зв’язків, а також вирішення питань інтеграції України до світових

економічних організацій та союзів передбачають необхідність біль�

ше приділяти уваги розвитку окремих, суспільно значимих, видів та

напрямів економічної діяльності, зокрема й розвитку такого значу�

щого інституту в господарській діяльності, як транспортна галузь.

2. Транспорт, із урахуванням юридичних і економічних чин�

ників, становить єдину цілісну систему, що покликана задовольни�

ти потреби населення та суспільного виробництва у перевезеннях.

При цьому слід зазначити, що надання транспортних послуг як са�

мостійного виду діяльності можливе лише за умови врахування

транспортними організаціями, незалежно від форм власності, на яких

ґрунтується їх діяльність, потреб держави, суб’єктів господарюван�

виховання і працевлаштування Секція V
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ня та громадян у перевезенні вантажів, пасажирів та їхнього багажу.

Водночас підкреслимо, що питання надання транспортних послуг

окремими видами транспорту на сьогодні залишаються здебільшого

теоретично нерозробленими, а чинне законодавче та нормативно�

правове регулювання є досить складним, суперечливим, неузго�

дженим, що створює певні труднощі у вирішенні окремих практичних

питань надання транспортних послуг окремими суб’єктами транс�

портної діяльності, на чому неодноразово наголошували та що під�

креслювали у своїх наукових роботах такі знані вчені�юристи, як

І. В. Булгаков, В. В. Гіжевський, Е. Ф. Демський, О. В. Клепікова,

А. В. Мілашевич, В. Й. Розвадовський, Н. І. Шелухін та деякі інші.

3. На нашу думку, вдосконалення регулювання надання транс�

портних послуг в Україні потребує проведення ґрунтовних наукових

досліджень цієї проблеми із урахуванням таких положень і прин�

ципів:

3.1. Приведення чинного національного законодавства щодо на�

дання транспортних послуг у відповідність до чинних міжнародних

договорів, міждержавних угод та інших міждержавних нормативно�

правових документів.

3.2. Створення уніфікованої системи законодавчих і нормативно�

правових актів, що регулюють правовідносини у сфері надання транс�

портних послуг різними видами транспорту та відповідно суб’єкта�

ми різної форми власності, які здійснюють такого роду діяльність.

3.3. Узгодження між собою положень окремих профільних зако�

нодавчих актів, що визначають діяльність транспортних організа�

цій щодо надання транспортних послуг (ліцензування, податкова,

платіжна та тарифна політика, страхування, взаємовідносини суб’єкта

надання транспортних послуг та їх споживачів, а також посеред�

ників тощо).

3.4. Здійснення розмежування функції державного регулюван�

ня транспортної діяльності (загальні нормативно�правові засади та

функція контролю) та організаційними засадами діяльності суб’єктів

господарювання (транспортних організацій) щодо надання транс�

портних послуг, тобто заборона втручання держави у господарську

діяльність суб’єктів надання транспортних послуг.

3.5. Прийняття державної програми щодо роздержавлення за�

собів надання транспортних послуг, створення акціонерних това�

риств, приватних підприємств, інших транспортних організацій,
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яким надано право використовувати діючу інфраструктуру держав�

ного транспорту.

3.6. Поетапне визначення певних і конкретних заходів щодо ре�

структуризації й уніфікації транспортного законодавства.

ЗАКОННІСТЬ ТА ДИСЦИПЛІНА 
У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Р. М. Хорольський, 
А. І. Берлач,
науковий керівник, професор, д�р юрид. наук, 
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Законність і дисципліна — основні умови існування будь�якої

демократичної держави, її обов’язкові риси. Вони невід’ємні одна від

одної. Законність можлива тільки при суворому дотриманні дисцип�

ліни усіма фізичними і юридичними особами, а дисципліна, своєю

чергою, обумовлюється межами закону. Словник визначає закон�

ність як «загальноприйняте, усталене правило співжиття, норму

поведінки» що охороняється законами, а дисципліну — як «твердо

встановлений порядок, дотримання якого є обов’язковим для всіх

членів даного колективу; розпорядок». 

В юридичній науці під законністю розуміють «неухильне вико�

нання законів і відповідних їм інших нормативних актів органами

держави, посадовими особами, громадянами та громадськими орга�

нізаціями». Це означає, що законність обов’язкова для всіх елементів

держави (органів законодавчої, виконавчої, судової влади, інших

державних і недержавних утворень, громадян). Вона також є обов’яз�

ковою умовою, що забезпечує безперешкодну реалізацію прав грома�

дян, громадських утворень на самовираження і вільний розвиток. 

Ззовні законність виражена у законодавстві, під яким прийнято

розуміти систему правових актів, в яких норми права знаходять

своє зовнішнє відображення. «Законність — це перш за все наявність

достатньої кількості юридичних норм високої якості, а потім їх су�

воре дотримання усіма суб’єктами права». 

Законність — багатогранне поняття, яке визначається по�різно�

му. Її можна розглядати як принцип діяльності держави, сутність

виховання і працевлаштування Секція V
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якого полягає в обов’язку державних органів, інших фізичних і юри�

дичних осіб діяти відповідно до вимог законів. «Матеріальний зміст

законності — у сукупності правил, обов’язків, дозволів, заборон,

що регламентуються державою. Вони створюють стан, при якому

суспільне життя, всі види державної діяльності підпорядковані не�

ухильній дії права. Законністю досягаються узгодженість дій, орга�

нізованість і порядок, тобто дисципліна у загальнодержавному

масштабі». 

Якщо розглядати принцип законності щодо її практичного засто�

сування, то законність означає, що всяке рішення державних і не�

державних органів, уповноважених на те осіб не повинно суперечи�

ти чинному законодавству; має бути прийняте в межах компетенції

органу або посадової особи, що його приймає; з додержанням необ�

хідної процедури; мусить сприяти створенню, закріпленню або роз�

витку корисних для суспільства відносин. 

Законність можна розглядати і як метод державного управління,

тобто як сукупність прийомів, способів, за допомогою яких держа�

ва забезпечує належну поведінку своїх суб’єктів. 

Законність — це також режим системи відносин громадян, гро�

мадських та інших недержавних утворень, органів місцевого самов�

рядування з органами, що представляють різні гілки державної влади

Такий режим має сприяти забезпеченню прав і законних інтересів

особи, її всебічному розвитку, формуванню і розвитку громадянсь�

кого суспільства, ефективній діяльності державного механізму. 

Для того щоб забезпечити режим законності, держава повинна

створити основу для цього. Основою (або гарантіями) законності

в державному управлінні слід визнати наявність: 1) певних економіч�

них умов; 2) розвинутої політичної системи; 3) механізму соціаль�

ного захисту населення; 4) науково обґрунтованої системи норм

права, що відповідає вимогам часу і доступна для розуміння всіма

суб’єктами державного управління; 5) механізму примусу, який чітко

працює в межах закону. 

Важливою умовою законності та дисципліни в державному

управлінні слід визнати також високу правову культуру громадян

і апарату виконавчої влади, яка, своєю чергою, є наслідком загаль�

ного рівня освіти і культури суспільства. 

Таким чином, законність і дисципліна — обов’язкові риси пра�

вової держави, сукупність форм і методів державного управління,

які знаходять своє відображення в чинному законодавстві і за допо�
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могою яких держава регулює взаємовідносини в суспільстві, а також

досягається стан законослухняної поведінки об’єктів управління.

МЕДИЧНЕ СТРАХУВАННЯ

А. В. Хлищова,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, м. Київ, пр�т Маяковського 21в; тел. (044) 547�77�83 (вн. 25)
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Бідкатися на тему, чому в нас медичне страхування поширене

менше, ніж у них, можна дуже довго. Однією з вагомих причин ць�

ого можна назвати невпевненість учасників страхового процесу

(страхової компанії, страхувальника — фізичної особи або юридич�

ної, лікувального закладу) у правильності сплати податків.

Медичне страхування полягає в тому, що страхові організації

укладають із закладами охорони здоров’я договори про співпрацю що�

до надання медичної допомоги й лікування застрахованих осіб за

умовами договорів добровільного медичного страхування.

Добровільне медичне страхування провадиться в межах створених

страховою компанією правил страхування та за тарифами i може

бути індивідуальним або колективним. Відповідальність страхової

компанії настає в разі звернення фізичної особи (застрахованого) до

закладів охорони здоров’я за одержанням медичної допомоги або по�

слуг відповідно до умов договору страхування, тобто виплата має ви�

гляд компенсації вартості необхідного лікування або медичних послуг.

Однією з галузей страхування є особисте страхування, здійсню�

ване з метою надання певних послуг як фізичним, так i юридичним

особам (на думку автора, медичне страхування можна прирівняти

до страхування життя). Ці послуги передбачають страховий захист

страхувальників (застрахованих) у разі настання несприятливих по�

дій для їхнього життя та здоров’я. Об’єктом медичного страхування

є майнові інтереси страхувальника або застрахованого, пов’язані

з витратами на одержання медичної допомоги (встановлення діагнозу

захворювання, захворювання у зв’язку із травмою тощо) та на ліку�

вання (перебування в лікарні, хірургічні витрати, витрати на після�

операційний догляд тощо). Страховою сумою в добровільному ме�

дичному страхуванні є граничний рівень страхового забезпечення,
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який визначається згідно з переліком i вартістю медичних послуг,

передбачених договором страхування.
Страхові виплати здійснюються в разі: смерті застрахованої осо�

би; дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору
страхування; досягнення застрахованою особою пенсійного віку
(страхування додаткової пенсії) або віку, визначеного в договорі
страхування; настання події в житті застрахованої особи, обумовле�
ної в договорі страхування (укладення шлюбу, народження дитини,
вступ до навчального закладу, смерть близького родича застрахова�
ної особи — дружини, чоловіка, дітей, батьків).

Крім того, умови договору страхування життя можуть додатково
передбачати обов’язок страховика здійснити страхові виплати в разі:
хвороби застрахованої особи; тимчасової непрацездатності застра�
хованої особи внаслідок нещасного випадку; стійкої непрацездат�
ності (інвалідності) застрахованої особи внаслідок нещасного ви�
падку.

Для колективної форми страхування характерним є те, що стра�
хові платежі сплачуються за рахунок коштів підприємств та органі�
зацій з прибутку, який залишається в їх розпорядженні, що вста�
новлено податковим законодавством. Як наслідок, фізична особа,
наприклад працівник підприємства, отримує додаткові соціальні бла�
га і сума страхового внеску додатково підлягає оподаткуванню при�
бутковим податком При індивідуальній формі страхування джере�
лом сплати страхових внесків є доходи окремих громадян.

Для закладів охорони здоров’я здійснення послуг з медичного
обслуговування застрахованих громадян є однією з форм надання
платних медичних послуг населенню, які виконуються на підставі
договорів надання медичної допомоги та лікування застрахованих
осіб, за що медичні заклади одержують грошову компенсацію від
страхової компанії в розмірі суми страхового відшкодування, виз�
наченої відповідно до договорів страхування, укладених між стра�
ховиком i підприємством або фізичною особою.

Враховуючи викладене, одержані закладами охорони здоров’я
доходи за надання платних медичних послуг застрахованим грома�
дянам оподатковуються на загальних підставах відповідно до Зако�
ну України «Про оподаткування прибутку підприємств».

Наразі питання: страхуватися чи ні? належить до риторичних.
Дозволити розкіш медичного страхування своїх співробітників мо�
жуть тільки великі та багаті підприємства. Усім іншим залишається
очікування сприятливих змін у системі оподаткування.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ, НАУКОВО:ТЕОРЕТИЧНІ 
ОСНОВИ ТА КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ 

ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ 

С. В. Толкач,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Актуальність певної теми дослідження випливає з того, що на

сьогодні українське земельне законодавство важко назвати послі�

довним і цілісним з огляду на досить велику кількість протиріч між

окремими законодавчими та нормативними актами. 

Можливість неоднозначного трактування тих чи інших норм

законодавства, ускладненість рiзноманiтних процедур, значна три�

валість процесу оформлення прав на землю призводять до того, що

інтереси місцевих громад і окремих громадян повною мірою не за�

безпечуються. 

Таким чином, досить важливим є вдосконалення регулювання

питань реалізації громадянами, юридичними особами, територіаль�

ними громадами сіл, селищ і міст права власності на землю, необхід�

ність розроблення відповідних законопроектів, зокрема про ринок

землі, про визначення правових засад вилучення земель, права при�

ватної власності тощо.

Право власності на землю завжди було і залишається одним із

найгостріших питань соціального розвитку суспільства та держави.

Недарма ст. 13 Конституції України встановлено, що земля, яка

знаходиться в межах території України, є об’єктом права власності

Українського народу. Статтею 14 Конституції України також пе�

редбачено, що земля є національним багатством і перебуває під

особливою охороною держави, право власності на землю гаран�

тується державою, набувається і реалізується громадянами, юри�

дичними особами та державою виключно відповідно до закону. Ці

конституційні положення непослідовно втілені в Земельному ко�

дексі України.

Досить помітною в наш час проблемою можна назвати й те, що

за радянських часів вагомих досліджень за вказаною тематикою не

виховання і працевлаштування Секція V
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було, що не могло не залишити негативний відбиток на сучасному

етапі розвитку земельного законодавства. Це зумовлювалось низ�

кою політичних, правових й ідеологічних причин. Найголовніша

з яких — монополія держави на землю, яка не передбачала винятків

із цього правила. 
Не випадково в сучасній літературі зазначається, що правові

основи земельних відносин, які склались у минулому, на сучасно�
му етапі певною мірою стали перешкодою у вирішенні низки най�
важливіших питань ефективного і раціонального використання
земель в умовах формування ринкових відносин. Тому багато
принципових положень, які вироблені раніше наукою земельного
права, складають її концептуальні основи та закріплені в законо�
давстві, наразі втрачають своє значення або потребують істотного
коригування.

Саме тому й актуалізується питання приведення у вiдповiднiсть
усіх законів та решти нормативних актiв у сферi земельних вiдно�
син, а також докорiнна змiна пiдходу до встановлення норм i
процедур, аби забезпечення державних iнтересiв не вступало
в протирiччя з інтересами громадян та мiсцевих громад. Iнтереси
держави повиннi ототожнюватися не з iнтересами чиновника,
який має мiнiмум вiдповiдальностi i максимум повноважень при
вирiшеннi будь�якого питання, а з iнтересами народу, який
згiдно з Основним Законом України i є власником землi.
Вiдповiдно функцiї держави мають полягати не тiльки у встанов�
леннi заборон та обмежень, а й у створеннi нормальних умов
у сферi земельних вiдносин та сприяннi їхньому ефективному
розвитковi.

Метою нашої роботи є аналіз актуальних теоретичних і прак�
тичних проблем здійснення права власності на землю українського
народу відповідно до Конституції України, пропонування способів
вирішення цих проблем.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, врегульовані нор�
мами права, що пов’язані зі здійсненням права власності на землю
народом України, а також тенденції розвитку цієї сфери в сучасних
умовах реформування земельного законодавства.

Предметом дослідження виступають вітчизняні нормативні ак�
ти, які регулюють гарантії права власності на землю в Україні, а та�
кож наукові дослідження з означених питань.
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ПРАВОВИЙ СТАТУС 
СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: 

ТЕОРЕТИКО:ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ

С. А. Стадник,
студента групи ПЗ — 61 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, пр�т. Маяковського, 21в, тел. 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

На сьогодні і в теорії, і в практиці не існує єдиного визначення

суб’єктів малого підприємництва. Так, для позначення цієї кате�

горії використовується ціла низка назв, а саме: суб’єкти малого

підприємництва, малий бізнес, малі підприємства, підприємці,

приватні підприємці. Незважаючи на значну кількість праць в цьо�

му напрямку, на жаль, і дотепер чіткого, базованого на науковій те�

орії, однозначного визначення цих суб’єктів не сформульовано.

Фактично суб’єкти малого підприємництва — це господарюючі

суб’єкти, які здійснюють підприємницьку діяльність у межах пев�

них критеріїв, які характеризують малий розмір господарської

діяльності такої категорії суб’єктів.

Безумовно, фактично визначення суб’єктів малого підприємництва

залежить від встановлених законодавцем певних критеріїв, які харак�

теризують насамперед розмір їх господарської діяльності. Слід зазна�

чити, що у світовій практиці склались досить різні підходи до критеріїв

визначення малого підприємництва. В одних країнах із ринковою еко�

номікою таким критерієм є чисельність працівників малого підпри�

ємства, в інших — обсяги виробництва товарів, робіт, послуг, третіх —

розмір статутного капіталу, в четвертих — вказані критерії в комплексі.

Слід звернути увагу на те, що українське законодавство не містить

єдиного визначення суб’єктів малого підприємництва. Саме тому

при розгляді сучасної практики закріплення цієї категорії суб’єктів

необхідно проводити розмежування означеного поняття залежно

від мети його застосування.

З метою ж оподаткування таке визначення застосовується з ураху�

ванням саме податкових норм — спеціальних. Так, Указ Президента

України «Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

суб’єктів малого підприємництва» конкретно встановлює вимоги, не�
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обхідні для виконання суб’єктами, які мають бажання перейти на спла�

ту єдиного податку. Тобто мова йде, по�перше, про кількість найманих

працівників (для фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності

не більше 10 осіб, а для юридичних осіб — не більше 50 протягом кален�

дарного року). По�друге, встановлено й обмеження щодо обсягу вируч�

ки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а саме: для фізичних

осіб — суб’єктів підприємницької діяльності не більше 500 тис. грн за

календарний рік, а для юридичних осіб — не більше 1 млн грн. По�

третє, — це одержання доходів від здійснення видів підприємницької

діяльності, дозволених законодавством цим суб’єктам (наприклад, при�

ватні підприємці, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями, тю�

тюновими виробами чи топливо�пальними матеріалами, не мають пра�

во застосовувати спрощену систему оподаткування).

Доцільність застосування єдиного визначення суб’єктів малого

підприємництва насамперед можна обґрунтувати з точки зору самих

цих суб’єктів. Тобто в разі застосування в оподаткуванні уніфікова�

ного їх визначення спрощується розуміння суб’єктами малого підпри�

ємництва податкового законодавства, яке закріплює за ними статус

платників податків. Єдине визначення полегшить порядок застосу�

вання пільг для такої категорії суб’єктів, їх взаємозв’язок зі спе�

ціальними податковими режимами..

Таким чином, на підставі проведеного аналізу вбачається мож�

ливим сформулювати визначення суб’єктів малого підприємництва.

Це фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність без

реєстрації в якості юридичної особи, та юридичні особи будь�якої

організаційно�правової форми та форми власності, у яких за поперед�

ні 12 календарних місяців доходи від реалізації продукції (товарів,

робіт, послуг) не перевищили встановленої певної суми.

РЕЙДЕРСТВО В УКРАЇНІ

А. А. Сидоренко,
Інститут права та суспільних відносин
Київ, вул. Марини Цвєтаєвої, 16в; тел. (044) 533�03�06
e�mail: sidriks@list.ru

Останнім часом у засобах масової інформації дедалі частіше з’яв�

ляються публікації про факти рейдерського захоплення власності. Рей�

дерське захоплення власності пов’язано з діяльністю рейдерів. Рейдер —
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фізична або юридична особа, спеціаліст з перехоплення оперативного

керівництва або власності фірми за допомогою спеціально інсценова�

ного бізнес�конфлікту. Тобто під рейдерством слід розуміти ланцюжок

операцій, за допомогою якого один суб’єкт господарювання захоплює

іншого шляхом поглинання чи захоплення. При цьому йдеться насам�

перед про діяльність організованих злочинних угруповань, які при�

власнюють чуже майно шляхом шахрайства з використанням неза�

конних судових рішень і співучастю корумпованих працівників

правоохоронних, контролюючих та інших органів державної влади.

Є три види рейдерства:

– біле — коли рейдер діє у межах закону;

– сіре — коли дії рейдерів на межі закону чи коли навіть сам суд

не може розібратись що до чого;

– чорне — насильницьке захоплення підприємства.

«Білі» рейдери зазвичай використовують метод корпоративного

шантажу — в межах чинного законодавства. Після того, як до рук

корпоративного шантажиста потрапляє 10�відсотковий пакет акцій

компанії, до неї досить часто пред’являються вимоги про проведен�

ня позачергових зборів акціонерів, де на порядок денний виносять,

наприклад питання про зміну керівництва. Найчастіше директори

компаній не йдуть на перемовини, і тоді рейдери застосовують «сірі»

та «чорні» прийоми.

«Чорне» й «сіре» рейдерства ґрунтуються на використані незакон�

них методів, підробних документів, силових захоплень тощо. В Україні

рейдерство здійснюється зазвичай не у виробничих цілях, а у спекуля�

тивних: підприємства захоплюють переважно заради дорогої нерухо�

мості, землі.

Є три основні способи захоплення підприємства: через акціонерний

капітал (1), кредиторську заборгованість (2), органи управління (3).

1. Захоплення через акціонерний капітал. Початком атаки є скуп�

ка 10–15% акцій. Ця кількість є достатньою, щоб ініціювати прове�

дення зборів акціонерів з «потрібним» порядком денним, наприклад,

як вже було зазначено, зі зміною керівництва підприємства. Акціо�

нерне товариство, власником якого є трудовий колектив, — най�

привабливіший об’єкт для рейдера. Одержуючи невисокі зарплати,

працівники без особливих коливань продають свої цінні папери то�

му, хто пропонує ціну в 5–10 разів більшу за їх номінальну вартість

(однак все�одно менше того, що вони реально коштують).
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2. Захоплення через кредиторську заборгованість. Суть цього мето�

ду полягає в тому, що прострочені борги підприємства скуповуються

у дрібних кредиторів за низькими цінами, потім консолідуються

й пред’являються до одночасної виплати. Нездатність підприємства

розрахуватися за своїми обов’язками дає підстави для початку процеду�

ри банкрутства або санації з усіма наслідками, що випливають із цих

процедур. 

3. Захоплення через органи управління. Суть цього методу по�

лягає в тому, що рейдери звичайним шляхом підкуповують високо�

посадовців на підприємстві. Наприклад, наділений значними пов�

новаженнями директор може сприяти швидкому виведенню майна

з підприємства на підконтрольні рейдеру структури. У результаті влас�

ник підприємства може залишитися з акціями, які нічого не варті.

Покарання за більшість протиправних дій, що вчиняються під

час рейдерського захоплення, передбачено чинним Кримінальним

кодексом України. Отже, це статті:

– 206 «Протидія законній господарській діяльності»;

– 219 «Доведення до банкрутства»;

– 223 «Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів»;

– 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосуд�

ного вироку, рішення, ухвали або постанови»;

– 358 «Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх

збут, використання підроблених документів».

Таким чином, ніщо не заважає правоохоронним органам притя�

гати до кримінальної відповідальності рейдерів — навіть за відсутнос�

ті спеціальної «рейдерської» статті.

ДО ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ПРАВОВИХ ЗАСАД РЕГУЛЮВАННЯ 

ВИБОРЧИХ ПРАВ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Є. В. Сердюк, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
e�mail: Serdukev@ukr.net

Від дня незалежності в Україні проводяться реформи, в тому

числі й постійне вдосконалення виборчого законодавства. Так, на�

справді є проблеми формування гілки законодавчої влади, а також
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органів місцевого самоврядування, які полягають у вдосконаленні

виборчого законодавства, а саме: неякісне подання списків вибор�

ців; недосконала пропорційна система обрання депутатів; закрите

(таємне) складання списків кандидатів в депутати; фальсифікація

результатів голосування тощо. 

Нині законодавча гілка влади України формується прямими

всенародними виборами за пропорційною системою, коли депу�

тати обираються за партійними списками, тобто за сучасним за�

конодавством політичні партії є основними суб’єктами виборчо�

го процесу як народних депутатів України, так і депутатів

Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних та

районних рад.

Згідно зі ст. 38 Конституції України, громадяни мають право бра�

ти участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та

місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів

державної влади та органів місцевого самоврядування. Але ця конс�

титуційна норма не може бути реалізована пропорційною системою

виборів депутатів, згідно з якої громадянин має бути в списку полі�

тичної партії. Мінусом пропорційної системи є також те, що до пар�

тійних списків можуть потрапити люди зовсім не за ідеологічнни�

ми переконаннями та за підтримкою програми політичних партій,

а за іншими меркантильними інтересами.

Змішана виборча система, що діяла в Україні до прийняття За�

кону України «Про вибори народних депутатів України» в редакції

від 07.07.2005 р., є поширеною в розвинутих країнах. Вона, зокрема,

реалізовує право громадянина бути обраним без політичної партії,

а шляхом самовисування і більш повно відображає права громадян

в Україні.

Тому, на нашу думку, доцільно: по�перше здійснити перехід до

змішаної виборчої системи обрання депутатів; по�друге, на зако�

нодавчому рівні визначити конкретні органи та посадових осіб,

відповідальних за складання списків виборців, а не як зазначене

на цей час в Законі України «Про державний реєстр виборців» —

віртуальне «державний реєстратор»; по�третє, підвищити

адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення

виборчого законодавства.
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СПАДКОВИЙ ДОГОВІР

Є. Ю. Свобода,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Однією з новел Цивільного кодексу є запровадження поняття

«спадковий договір», якого раніше не існувало в нашому законо�

давстві. 

Згідно зі ст. 1302 ЦК України, за спадковим договором одна сторо�

на (набувач) зобов’язується виконувати розпорядження другої сторо�

ни (відчужувача) і в разі його смерті набуває право власності на майно

відчужувача. 

Таким чином, відчужувачем у спадковому договорі є власник май�

на, а набувачем — інша фізична чи юридична особа, яка зобов’я�

зується виконувати передбачені в договорі розпорядження відчужу�

вача і набуває право власності на це майно після смерті відчужувача

(ст. 1303 ЦК України).

Спадковим договором на набувача може бути покладено обов’я�

зок вчинити будь�які дії майнового і немайнового характеру за ви�

нятком тих, що принижують честь і гідність набувача чи обмежують

його цивільну правоздатність. 

Відчужувач, зокрема, може зобов’язати набувача періодично спла�

чувати йому певну грошову суму, обробляти земельну ділянку, ре�

монтувати жилий будинок чи квартиру, сплачувати вартість кому�

нальних послуг чи податки, поховати його в конкретному місці, за

тим чи іншим обрядом, встановити надгробок на могилі або іншим

чином увічнити його пам’ять та ін. 

Водночас на набувача не може покладатись обов’язок проживати

в певному місці, закінчити певний навчальний заклад, одружитися

з певною особою, відмовитись у подальшому часі відчужувати май�

но, яке перейде в його власність за спадковим договором, тощо. 

Набувач у спадковому договорі може бути зобов’язаний вчинити

певну дію майнового або немайнового характеру як до смерті відчу�

жувача, так і після його смерті, тому ця умова має бути чітко кон�

кретизована в договорі (наприклад, зобов’язання надавати певне ма�

теріальне утримання онуці відчужувача до її повноліття). 
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Спадковий договір має певні схожі риси з договором довічного

утримання (догляду), однак суттєва відмінність між ними полягає

в тому, що на відміну від договору довічного утримання (догляду)

при укладенні спадкового договору право власності на майно, що

є його предметом, переходить до набувача лише після смерті відчу�

жувача. 

Слід зазначити, що чинним законодавством не врегульовані

питання щодо того, яке саме майно може бути предметом спадко�

вого договору та співвідношення вартості цього майна до вартості

послуг, що надаватимуться набувачем, тому вважається, що пред�

метом договору може бути будь�яке коштовне майно, а адекватність

його вартості та вартості послуг не є обов’язковою умовою дого�

вору. 

Відчужувачем у спадковому договорі може бути подружжя чи

один із подружжя (ст. 1306 ЦК України). У цьому разі предметом

договору можуть бути як особисті речі кожного з них у сукупності,

так і їх спільне майно, а також зобов’язання набувача щодо кожного

з них або щодо обох з подружжя. В останньому випадку в договорі

окремо мають бути регламентовані зобов’язання набувача в разі смер�

ті одного з подружжя, оскільки той із подружжя, хто залишиться

живим, контролюватиме виконання умов договору і матиме право

вимагати його розірвання. 

При укладенні спадкового договору одним із подружжя предме�

том договору може бути майно, яке належить йому особисто. У разі,

якщо цій особі належить частка в спільній сумісній власності под�

ружжя, при посвідченні договору обов’язково вимагається згода ін�

шого з подружжя. 

Спадковим договором за участю подружжя може бути передба�

чено, що в разі смерті одного з подружжя майно, яке входить до пред�

мета договору і внесено подружжям, вважається таким, що належить

(успадковується) тому з подружжя, хто залишився живим, а в разі йо�

го смерті це майно переходить до набувача за договором. 

Спадковий договір укладається в письмовій формі і підлягає

нотаріальному посвідченню. У разі недотримання цих умов договір

вважається недійсним (ст. 1304 ЦК України). 

З метою забезпечення належного виконання своїх обов’язків від�

чужувачем нотаріус, який посвідчує спадковий договір, обмежує його

право розпоряджатися майном, яке є предметом договору, наклада�

ючи заборону відчуження цього майна. 
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Якщо відчужувач за спадковим договором складе заповіт щодо

майна, вказаного в договорі, цей заповіт буде вважатися нікчемним

(ч.2 ст. 1307 ЦК України).

Водночас відчужувач має право призначити особу, яка контро�

люватиме виконання умов спадкового договору після його смерті.

У разі, якщо така особа не буде призначена, контроль за виконан�

ням договору здійснює нотаріус. 

Спадковий договір може бути розірваний судом на вимогу відчу�

жувача (у разі невиконання набувачем його зобов’язань) або на ви�

могу набувача (у разі неможливості виконання ним розпоряджень

відчужувача) (ст. 1308 ЦК України).

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

УКРАЇНИ

В. В. Пушкар,
А. І. Берлач, 
Науковий керівник, д�р. юрид.наук, професор 
Університету «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

В умовах перебудови економіки України, створення нових соці�

альних та економічних відносин у суспільстві важлива роль відво�

диться податковій системі, як матеріальній основі функціонування

держави. Так, у ст. 67 Конституції України закріплено положення про

те, що кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку

і розмірах, встановлених законом.

Податкова система — це основа фінансово�кредитного механізму

державного регулювання та один із найважливіших важелів впливу

на економіку.

Однією зі складних проблем, що постали в процесі становлення

ринкових відносин, закладання підвалин для економічного зрос�

тання України та інтегрування української економіки в світовий

ринок є проблема побудови ефективної податкової системи.

Порушення податкового законодавства на сьогодні є однією з ак�

туальних проблем економічної політики нашої держави.
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Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює необ�

хідність у формуванні нових правових відносин у сфері оподаткуван�

ня. Прийняття і дія великої кількості законодавчих актів, що регу�

люють відносини у сфері оподаткування, часті зміни,

неоднозначність тлумачення їх норм створюють значні перешкоди

в практичній діяльності як для суб’єктів оподаткування, так і для

органів контролю. Непідготовленість значної частини працівників

державної податкової адміністрації та органів внутрішніх справ не�

гативно позначається на превенції зловживань у сфері оподатку�

вання. За таких умов зростають значення та роль права як інстру�

менту державного управління економікою. Але право може

успішно виконувати свою функцію лише за умови жорсткого дот�

римання його вимог в усіх сферах діяльності, зокрема і в подат�

ковій. 

Кримінальна відповідальність у сфері оподаткування — це різ�

новид ретроспективної відповідальності, що полягає у застосуванні

до винної у вчиненні злочину фізичної особи виду і міри криміналь�

ного покарання.

Адміністративна відповідальність у податковій сфері — це накла�

дення на винних фізичних або юридичних осіб, які порушили прави�

ла поведінки, адміністративних стягнень, що створюють для цих осіб

або колективів несприятливі наслідки особистого, майнового, мо�

рального та іншого характеру передбачених чинним законодавством.

Податкова система України як об’єкт адміністративно�правової

та кримінально�правової охорони — це закріплення чинним зако�

нодавством сукупність таких взаємопов’язаних компонентів: податків

і зборів, що справляються на території держави; порядку встановлен�

ня, скасування і справляння податків і зборів до бюджетів та держав�

них цільових фондів; прав і обов’язків учасників податкових право�

відносин; порядку здійснення податкового контролю і притягнення

до відповідальності за порушення вимог податкового законодавства.

Перед Україною стоїть завдання досягти відповідного рівня роз�

витку податкової системи, який би забезпечив стабільні і достатні

доходи бюджету, не стримував процес накопичення капіталу та тем�

пи зростання виробництва, а також в процесі проведення реформи

щоб не відбувалося перекосів у структурі суспільного господарства, не

деформувалися ринкові перетворення та, головне, не порушувався

принцип соціальної справедливості стосовно платників податків.

виховання і працевлаштування Секція V
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Податкова система України потребує реформування у напрямку:

а) забезпечення стабільності податкового законодавства; б) суттє�

вого спрощення податкового законодавства; в) виключення дублю�

вання одних податків іншими.

А також необхідно: а) ввести до закону поняття податкового про�

ступку, повністю сформулювати всі склади податкових правопору�

шень; б) визначити види та умови, при яких настає чи припиняється

податкова відповідальність; в) дати чіткі і вичерпні визначення всіх

елементів оподаткування; г) закріпити принцип одноразовості по�

даткового покарання і процедуру відшкодування платнику збитків,

які він поніс по вині працівників податкових інспекцій; ґ) посили�

ти відповідальність працівників податкових інспекцій, контроль�

но�ревізійних апаратів за необ’єктивне проведення перевірок, нав�

мисне приховування виявлених порушень.

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

С. Передній,
студент, група МЗЕД�81
Університет «Україна»

Забезпечення права на освіту людей з інвалідністю, є одним з най�

актуальніших проблем сьогодення. Без належної освіти вони будучи

не в змозі забезпечити себе самостійно, приречені залежати від со�

ціальної допомоги та захисту держави. Результати досліджень дають

змогу зробити висновок, що у питанні права на працю і зайнятість

спостерігається чи не найбільша розбіжність між думками посадо�

вих осіб місцевої влади, представників недержавних організацій та

самих людей з інвалідністю. Така тенденція є доволі проблемним

явищем. Тимчасом як посадові особи не бачать основних проблем

у цих питаннях, люди з інвалідністю наводять приклади, що вказують

на значні обмеження в можливості заробляти собі на життя вільно

обраною працею.

Учасники загального маніторингу вказували на проблеми, пов’я�

зані з неможливістю працевлаштуватись, на порушення законодавст�

ва про працю щодо людей з інвалідністю. Наголошувалось на тому,

що відсутня жодна охорона надомноі праці інвалідів (постійні ви�
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падки невиплати зарплати інвалідам приватними роботодавцями).

До речі середня зарплата інвалідів становить 60–200 грн на місяць.

Якщо роботодавець не віддав інвалідові зарплату, не має сенсу звер�

татись до міліції, адже ця мінімальна сума не є складом злочину для

порушення справи кримінальної відповідальності. Але турбота про

інвалідів має передбачати не лише різного роду пільги, доплати та

пенсії. «Головна мета — дати цій категорії суспільства можливість

самореалізуватися», — наголосили учасники слухань. Отже, від само�

го лише соціального захисту інвалідів слід переходити до реального

забезпечення їхніх прав. І тут, як повідомив Валерій Сушкевич, великі

надії покладаються на підписання Україною Конвенції ООН про

права інвалідів та Факультативного протоколу до неї. Від імені Уряду

це доручено зробити Міністру праці та соціальної політики України

Людмилі Денісовій. Подія запланована на вересень цього року. Від�

повідне звернення вже надіслано до ООН. Віктор Онищук поінфор�

мував, що в Україні нині 2,6 млн осіб з обмеженими можливостями,

а це становить 5,5% усього населення. Кожен 18�й наш співвітчизник

є інвалідом, тобто людиною, яка потребує допомоги та підтримки

від держави не лише в грошовому еквіваленті, а й особливого пла�

нування житла, облаштування під’їздів, громадського транспорту,

забезпечення відповідними засобами та виробами, сприяння в от�

риманні освіти, професійних знань, медичних і культурних послуг

у працевлаштуванні. У зв’язку зі значною чисельністю осіб з обме�

женими можливостями, Уряд приділяє особливу увагу фінансовому

забезпеченню відповідних соціальних програм. 

ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ

І. В. Падій,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

1. Джерела трудового права України мають велике значення,

оскільки в них відображені матеріальні умови життя нашого суспільс�

тва і з їхньою зміною міняються і джерела трудового права. Нині це

відбувається у зв’язку зі зміною виробничих відносин, трансформа�

цією форм власності, роздержавленням державних і муніципальних

підприємств, змінюються і трудові відносини в них разом із трудовим

виховання і працевлаштування Секція V
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законодавством і його джерела в напрямку більшої їх відповідності

виникаючим ринковим відносинам.

2. Джерела трудового права України можна визначити як спосіб

вираження норм права, що приймаються компетентними на те орга�

нами держави і призначені регулювати трудові відносини в процесі

застосування праці і суспільного захисту людей у цій сфері. Вони

мають вигляд нормативних актів, що належать до трудового права

України і складають визначену систему.

3. Джерела трудового права численні і різноманітні, їх можна

по�різному класифікувати. Класифікація потрібна для того, щоб упо�

рядкувати та розрізнити їх ступінь важливості. За ступенем їх важ�

ливості та ієрархією джерела трудового права поділяють на закони

та підзаконні акти трудового законодавства.

За сферою дії джерела трудового права поділяються на загально�

державні, галузеві, міжгалузеві, місцеві, локальні. За ступенем узагаль�

нення джерела трудового права можуть бути кодифіковані, комп�

лексні і поточні. За формою джерела трудового права поділяються

на закони та підзаконні акти.

4. Як основне джерело трудового права виступає Конституція

України.

Вона закріплює найважливіші трудові права людини і громадя�

нина, гарантії їх реалізації. Ці положення відображені у багатьох

її статтях.

5. Велике значення, як джерело трудового права має кодекс за�

конів про працю (далі — КЗпП), який складається з 18 глав, в яких

об’єднані 265 статей. За роки, що пройшли після прийняття КЗпП,

було змінені і доповнені 267 статей КЗпП. Але не зважаючи на таку

велику кількість змін і доповнень, все ще діє чимало трудових відно�

син норми яких залишаються неврегульованими. Тому є нагальна

потреба у прийнятті нового Кодексу законів про працю України як

гаранта захисту трудових прав громадян.

6. Поряд із КЗпП діють інші закони України, як джерела трудо�

вого права, які мають не менш важливе значення для регулювання

трудових відносин.

7. Джерела права, у вигляді нормативно�правових актів, можуть

існувати і мати чинність у часі, у просторі та за колом осіб.

Закон України набирає чинності через десять днів із дня його офі�

ційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом,

але не раніше дня його опублікування (ст. 94 Конституції України).
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Закони й інші нормативні правові акти про працю України по�

ширюються на трудові та пов’язані з ними відносини, що виникають

на всій території України, якщо в цих актах не передбачено інше.

8. Міжнародне правове регулювання трудових відносин також має

місце бути. Воно виражається у Міжнародно�правових актах про пра�

цю і має на меті: встановити міжнародними договорами (актами) сис�

тему стандартів щодо регулювання праці, яку держави, що приєд�

налися до відповідного міжнародного договору (ратифікували

його), використовують в національному трудовому законодавстві.

АДМІНІСТРАТИВНО:ПРАВОВИЙ СТАТУС
ПРАЦІВНИКІВ МІЛІЦІЇ

О. В. Пігусова,
Е. Ф. Демський,
канд. юрид. наук, доцент, професор
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, м. Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Згідно із Законом України «Про міліцію», міліція України — це
державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає жит�
тя, здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середо�
вище, інтереси суспільства і держави від протиправних посягань.

Правовою основою діяльності міліції є Конституція України, цей
Закон та інші законодавчі акти України, постанови Верховної Ради
України, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів
України, нормативні акти Міністерства внутрішніх справ України,
Загальна декларація прав людини, міжнародні правові норми, рати�
фіковані у встановленому порядку.

Законодавством України встановлено загальні для усіх працівни�
ків міліції обов’язки, згідно з якими працівник міліції на території
України незалежно від посади, яку він обіймає, місця перебування
і часу в разі звернення до нього громадян або службових осіб із заявою
чи повідомленням про події, які загрожують особистій чи громадській
безпеці, або в разі беспосередньго виявлення таких зобов’язаний
вжити заходів щодо запобігання і припинення правопорушень, ряту�
вання людей, надання допомоги особам, які її потребують, встанов�
лення та затримання осіб, які вчинили правопорушення, охорони
місця події, а також повідомити про це в найближчий підрозділ міліції.

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



Основні права працівників міліції передбачені ст. 11 Закону Украї�

ни «Про міліцію». Міліції для виконання покладених на неї обов’язків

надається право:

1) вимагати від громадян і службових осіб, які порушують гро�

мадський порядок, припинення правопорушень та дій, що перешко�

джають здійсненню повноважень міліції, виносити на місці усне попере�

дження особам, які допустили малозначні адміністративні порушення,

а в разі невиконання зазначених вимог застосовувати заходи примусу;

2) перевіряти у громадян при підозрі у вчиненні правопорушень

документи, що посвідчують їх особу, а також інші документи, необ�

хідні для з’ясування питання щодо додержання правил, нагляд і конт�

роль за виконанням яких покладено на міліцію;

3) викликати громадян і службових осіб у справах про злочини

та у зв’язку з матеріалами, що перебувають в її провадженні, в разі

ухилення без поважних причин від явки за викликом піддавати їх

приводу у встановленому законом порядку;

4) виявляти і вести облік осіб, які підлягають профілактичному

впливу на підставі та в порядку, встановлених законодавством, ви�

носити їм офіційне застереження про неприпустимість протиправ�

ної поведінки;

5) складати протоколи про адміністративні правопорушення,

провадити особистий огляд, огляд речей, вилучення речей і доку�

ментів, застосовувати інші передбачені законом заходи забезпечен�

ня провадження у справах про адміністративні правопорушення;

6) у випадках, передбачених Кодексом України про адміністратив�

ні правопорушення, накладати адміністративні стягнення або пере�

давати матеріали про адміністративні правопорушення на розгляд

інших державних органів, товариських судів, громадських об’єднань

або трудових колективів;

7) проводити в порядку провадження дізнання і за дорученням слід�

чих органів у кримінальних справах обшуки, вилучення, допити та ін�

ші слідчі дії відповідно до кримінально�процесуального законодавства;

8) здійснювати на підставах і в порядку, встановлених законом,

гласні та негласні оперативно�розшукові заходи, фото�, кіно�, відео�

зйомку і звукозапис, прослухування телефонних розмов з метою розк�

риття злочинів;

9) проводити кіно�, фото� і звукофіксацію як допоміжний засіб

запобігання протиправним діям та розкриття правопорушень.
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Таким чином, адміністративно�правовий статус працівників мі�

ліції — це встановлені законом права, обов’язки та відповідальність

щодо забезпечення діяльності у сфері охорони громадського поряд�

ку, боротьби зі злочинністю та виховання громадян в дусі поваги до

законів та дотримання правил суспільного співжиття в державі.

ПОНЯТТЯ, СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ 
АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ 

І. М. Микитась, 
Е. Ф. Демський,
канд. юрид. наук, доцент, професор
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Нерідко в науковій літературі ототожнюються поняття «адмі�

ністративний процес» і «адміністративно�процесуальне право».

Адміністративний процес — складне явище, системний харак�

тер якого зумовлюється значним обсягом предметної регламента�

ції, що охоплює найрізноманітніші сфери діяльності публічної ад�

міністрації та численні категорії індивідуальних справ. 

Адміністративний процес — це вид юридичного процесу, який

регламентує порядок і умови визнання та забезпечення реалізації

прав та інтересів громадян, юридичних осіб і держави, їх захисту,

розгляду та вирішення конкретних справ у публічній сфері органами

владних повноважень, їх посадовими особами й адміністративни�

ми судами відповідно до чинного законодавства [1, с. 112]. 

Е.Ф. Демський переконливо доводить відсутність в юридичний

літературі одностайного підходу до визначення поняття і сутності

адміністративного процесу. Історія розвитку теорії адміністратив�

ного права сформувала два його підходи до його розуміння, залеж�

но від яких визначаються його місце в теорії права, обсяг і зміст. Ці

підходи дістали такі назви: а) широке розуміння адміністративного

процесу та б) вузьке розуміння адміністративного процесу [2, с. 3].

Широке розуміння адміністративного процесу висвітлює

В.К. Колпаков, який зазначає, що «найширше розуміння адмініст�

ративного процесу відповідає сучасним напрямам розвитку правової

науки, втілення Концепції адміністративної реформи, принципам
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трансформації державного управління в дієвий інструмент реалізації

громадянами своїх прав і свобод, захисту людини від неправомір�

них дій і адміністративних актів з боку органів управління і їхніх

службовців [ 3, с.268 ]. 

Е.Ф. Демський зазначає, що адміністративний процес на сучас�

ному етапі не можна розглядати ані в «широкому», ані у «вузькому»

розумінні. Це недоліки методологічного характеру. Адміністратив�

ний процес має розглядатись у контексті адміністративного проце�

суального права, що розглядається як галузь права; як галузь зако�

нодавства; як галузь юридичної науки; як навчальна дисципліна.

Адміністративне процесуальне право як галузь права становить

систему правових норм, інститутів, принципів, методів і форм діяль�

ності, за допомогою яких забезпечуються визнання, реалізація та за�

хист прав і законних інтересів фізичних чи юридичних осіб у сфері

публічних відносин.

Адміністративне процесуальне право як галузь законодавства —

це система нормативно�правових актів, що містять норми адмініст�

ративного процесуального права, викладені у формі кодифікованих

і поточних законів, указів Президента України, постанов Кабінету

Міністрів України, інструкцій, правил, методик та інших підзаконних

нормативних актів, які видані на підставі законів та на їх розвиток.

Адміністративне процесуальне право як галузь юридичної науки —

це сукупність теоретичних понять, тлумачень і уявлень про адмініст�

ративне процесуальне право, адміністративний процес, адміністра�

тивні провадження, адміністративні процедури, розгляди і вирішен�

ня індивідуальних адміністративних справ; його правові інститути,

історичні аспекти становлення та перспективи розгляду, предмет

і метод правового регулювання та сфера застосування. 

Адміністративне процесуальне право як навчальна дисципліна

являє собою системне викладення теоретичного і прикладного ма�

теріалу відповідно до навчальної програми з курсу цієї галузі права

[1, с. 52].

Отже, якщо адміністративне процесуальне право — це система

юридичних норм, якими регламентуються державно�владні повнова�

ження, організуючі суспільні відносини, то адміністративний процес

розглядається як урегульована адміністративно процесуальними

нормами діяльність уповноважених суб’єктів, спрямована на реалі�

зацію норм відповідних матеріальних галузей права в ході розгляду

і вирішення індивідуально�конкретних справ. 
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О. В. Лопушанська,
А. І. Берлач,
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Аксіомою державотворення, як вважає О. Ю. Оболенський,

є обов’язковість формування кадрового складу державного апарату

професійно підготовленими фахівцями, які відповідають цілям, зав�

данням і функціям держави [1; 9].

Відповідно до Рішення Конституційного Суду України №10�рп

від 14.12.1999 р. у справі за конституційним поданням 51 народного

депутата України про офіційне тлумачення положень статті 10 Конс�

титуції України щодо застосування державної мови органами дер�

жавної влади, органами місцевого самоврядування та використан�

ня її у навчальному процесі в навчальних закладах України (справа

про застосування української мови) «положення частини першої

статті 10 Конституції України, за яким державною мовою в Україні

є українська мова», треба розуміти так, що українська мова як дер�

жавна є обов’язковим засобом спілкування на всій території України

при здійсненні повноважень органами державної влади та органами

місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, доку�

ментації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного жит�

тя, які визначаються законом (ч. 5 ст. 10 Конституції України)» [2].

Варто наголосити, що деякі статті Конституції України, а також

окремі нормативно�правові акти закріплюють за державними служ�
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бовцями вимогу на обов’язкове володіння та користування при вико�

нанні покладених на них завдань державною мовою, зокрема: ст. 103

Конституції України [3]; п. 1 ст. 7 Закону України «Про статус суддів»

[4], ст. 16 Закону України «Про Конституційний суд України» [5] та ін.

Дуже прикро, що згадана вимога до кандидатів у державні служ�

бовці відсутня у статті 76 Конституції України, яка закріплює вимоги

до народного депутата України. Виникає питання: чи то депутатам не

треба знати мови народу, інтереси якого вони представляють, як при

законотворчості, так і визначаючи засади внутрішньої і зовнішньої

політики?

Зважаючи на той чинник, що законодавча діяльність в Україні

провадиться українською мовою, вважається дивним, що народні

обранці дозволяють собі брати участь в обговоренні важливих питань

для Українського народу недержавною мовою.

Можливо, це й є однією з причин того, що впродовж багатьох

років Верховна Рада України не приймає Закону України, який би

регулював статус державної мови, адже прийнятий у 1989 р. Закон

Української РСР «Про мови в Українській РСР» [6] наразі, на жаль,

вже не в змозі врегулювати якісно нові суспільні відносини, що бе�

руть свій початок зі здобуття Україною у 1991 р. своєї незалежності.

Державна мова — це, як визначено в юридичному словнику, офі�

ційно визнана обов’язкова мова законодавства, судочинства, діло�

водства, навчання, офіційних засобів масової інформації [7].

Проаналізувавши цю дефініцію, зникають будь�які сумніви щодо

того, якою мовою мають здійснювати свою діяльність державні слу�

жбовці в Україні.

На нашу думку, для ефективнішого вивчення української мови

державними службовцями варто внести зміни до деяких нормативно�

правових актів, що встановлюють вимоги до службовців й серед ін�

ших громадян закріпити вимогу на вільне володіння та використання

на державній службі державної мови, а також передбачити юридичну

відповідальність за порушення цієї вимоги. Ми вважаємо, що було

б доцільно запровадити ще один критерій атестації державних слу�

жбовців — мовний.

Отже, ставши на шлях розбудови міцної країни з високим рівнем

культури наших громадян, прагнучи зробити Україну українською,

варто першочергово закріпити ценз українськості для тих, хто без�

посередньо закладатиме кожну цеглину у фундамент національної

держави.
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НЕОБХІДНІСТЬ ПІДВИЩЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ
ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Л. В. Ломачинська,
студентка
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ст. викладач, Університет «Україна», 
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Як не прикро це визнавати, але статистика говорить сама за себе:
нині відбувається зростання адміністративних правопорушень. При�
чин, цього вистачає. Утім, запобігти вказаному явищу можливо за
допомогою адміністративних стягнень.

Адміністративні стягнення, що є запобіжним заходом на шляху
вчинення злочинів, як правило, полягає у позбавленні або обмеженні
правопорушника прав чи благ. 

Стягнення є мірою адміністративної відповідальності як форма
реагування держави на порушення встановленого порядку державно�
управлінських відносин. Стаття 24 КУпАП встановлює перелік адмі�
ністративних стягнень, серед яких: попередження, штраф, оплатне
вилучення предмета, конфіскація, позбавлення спеціального права,
виправні роботи, адміністративний арешт.

Зосередимо увагу на такому виді адміністративних стягнень, як

штраф. Наразі одним із найактуальніших питань, яке турбує громадян —
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власників автомобільного транспорту (та й не тільки їх), це питан�

ня про збільшення розмірів штрафів за порушення правил дорожнь�

ого руху. Комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечен�

ня правоохоронної діяльності рекомендував парламенту прийняти

проект закону про внесення змін і доповнень до Кодексу України про

адміністративні правопорушення. Цим законопроектом передба�

чається внести низку змін з метою суттєвого підвищення штрафних

санкцій за порушення правил дорожнього руху, а також встановити

відповідальність за порушення правил проїзду великогабаритних

і великовагових автотранспортних засобів автомобільними дорога�

ми, вулицями та залізничними переїздами.

Зокрема, штраф за керування авто у стані алкогольного сп’яніння

пропонується підвищити з 255 до 2550 грн, а штраф за проїзд на забо�

ронений сигнал — з 8,5 до 204 грн. Посадовим особам органів

внутрішніх справ надається право самостійно накладати стягнення

(окрім позбавлення права керування автотранспортом, що залишаєть�

ся за судами), яким вони володіли до 2001 року, для ефективнішого ре�

агування на правопорушення. Також законопроектом запроваджується

механізм контролю за системними порушеннями правил дорожнього

руху. Законопроектом, окрім накладання основного штрафу, передба�

чається нарахування штрафних балів. У разі нарахування 30 балів осо�

ба в судовому порядку позбавлятиметься права керування транспорт�

ним засобом на певний період. Крім того, суттєвим є запровадження

права застосування технічних засобів аудіо� і відеофіксування та конт�

ролю за порушеннями ПДР для уникнення суб’єктивного фактора.

Поява такого документа викликала бурю негативних відгуків з боку ав�

товласників. Але з огляду на порушення, які відбуваються на дорогах,

розв’язувати проблему необхідно.

З�поміж причин великої кількості порушень можна назвати такі,

як накладення стягнення після рішення суду, керування транспортом

у стані сп’яніння, відсутність культури поведінки на дорогах, збільшен�

ня кількості автомобілів, відсутність достойної дорожньої інфраструк�

тури, неефективна робота паркувальних служб та евакуаторів,

безвідповідальність автомобільних шкіл, які готують некомпетентних

водіїв, та ін. Але є сенс вважати, що якби законодавство у цій сфері ста�

ло жорсткішим, це набагато поліпшило б ситуацію на столичних доро�

гах. Такий законопроект, про який йшлося вище, виступає одним із

варіантів вирішення означеної проблеми. Тут таке адміністративне

стягнення, як штраф, виступає «стоп�сигналом» для порушника. Адже,

з огляду на чималий розмір грошового стягнення, водій добре подумає,
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чи порушувати йому правила, чи ні. А від цього, певна річ, залежить

здоров’я та життя людини.

УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЄЮ

Ю. О. Логвинова,
О. Ш. Чомахашвілі,
ст. викладач Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 
02225, м. Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Термін «юстиція» у перекладі з латинської (justitia) означає спра�

ведливість, законність.

Юстиція є важливою сферою управління соціально�політично�

го характеру, в якій реалізуються важливі завдання щодо зміцнення

законності, організації захисту прав і законних інтересів громадян,

підприємств, організацій, установ, громадських об’єднань.

Правову основу діяльності органів юстиції становлять: Консти�

туція України, закони України «Про судоустрій», «Про державну ви�

конавчу службу», «Про нотаріат», «Про адвокатуру», «Про органи

реєстрації актів громадянського стану», Положення про Міністер�

ство юстиції України, Положення про Головне управління юстиції

Мін’юсту України в Автономній Республіці Крим, обласні, Київське

і Севастопольське міські управління юстиції, інші нормативні акти.

Актуальність обраної теми дослідження визначається необхід�

ністю в розробленні теоретичних проблем управління юстицією,

що дасть змогу остаточно визначити її роль і значення в нашій державі.

Метою і завданнями дослідження є з’ясування сутності управлін�

ня юстиції, її оцінка у світлі демократизації українського суспільства,

виявлення відповідності діяльності юстиції до сучасних вимог захис�

ту проголошених у Конституції України прав і свобод людини і грома�

дянина; аналіз законодавства, що регулює названі правові відносини. 

Реалізація поставленої мети зумовлює потребу у розв’язанні низ�

ки принципових завдань, а саме: 

– проаналізувати управління юстицією як однієї з головних ознак

демократичної, соціальної, правової держави і висвітлити її сутність; 
– розглянути діючі форми захисту прав і свобод громадян та юри�

дичних осіб, у загальному вигляді проаналізувати можливості їх прак�
тичного використання;
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– опрацювати рекомендації, спрямовані на вдосконалення чин�
ного законодавства у сфері захисту прав і свобод громадян у держав�
ному управлінні та стосовно управління юстицією. 

Під державним управлінням у галузі юстиції прийнято розуміти
виконавчо�розпорядчу діяльність суб’єктів державного управління,
яка полягає в організаційному забезпеченні функціонування судів,
державного нотаріату, органів запису актів громадянського стану,
судово�експертних установ і організацій адвокатів.

Міністерство юстиції України є центральним органом виконав�
чої влади, який утворює Президент України з метою організації здійс�
нення державної правової політики.

Стратегічним напрямом діяльності Міністерства юстиції є ство�
рення єдиного правового поля нормативно�правових актів, що про�
йшли експертизу, на відповідність Конституції України та іншим
актам законодавства.

До структури органів юстиції входять органи нотаріату, реєстрації
актів громадського стану, державна виконавча служба, служба гро�
мадянства та реєстрації фізичних осіб, науково�дослідні інститути
судових експертиз.

Реформування органів юстиції, створення і забезпечення належно�
го функціонування районних, районних у містах, міських (міст облас�
ного значення) управлінь юстиції є завданням державної ваги, що
спрямоване на забезпечення реалізації державної правової політики,
надання правових послуг населенню, а найголовніше — на ефек�
тивне здійснення функцій по захисту конституційних прав і свобод
людини та громадянина. Потрібно подолати правовий нігілізм, а це
якраз і можливо тоді, коли кожен громадянин реально відчує, що
його права і свободи непорушні і надійно захищаються.

ДОГОВІР ОРЕНДИ

Б. А. Левицька,
Інститут права та суспільних відносин Університет «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Основними різновидами договорів на користування чужим май�
ном є договір оренди та договір лізингу.

Найпоширенішим у сфері господарювання договором на корис�

тування чужим майном є договір оренди.
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За договором оренди одна сторона (орендодавець) передає другій

стороні (орендареві) за плату на певний строк у користування май�

но для здійснення господарської діяльності.

Оскільки майно, що передається в оренду, може використовува�

тися орендарем лише для здійснення господарської діяльності, таким

майном є індивідуально визначене майно виробничо�технічного при�

значення (або цілісний майновий комплекс), що не втрачає у про�

цесі використання своєї споживчої якості (неспоживна річ).

Якщо об’єктом оренди є структурні підрозділи державних і кому�

нальних підприємств, така оренда не повинна порушувати вироб�

ничо�господарську цілісність, технологічну єдність відповідного під�

приємства.

Це правило не стосується оренди структурних підрозділів під�

приємств, заснованих на приватній і колективній власності.

Орендар має переважне право перед іншими суб’єктами госпо�

дарювання на продовження строку дії договору оренди. 

Отже, якщо після закінчення строку дії договору оренди орен�

додавець передав спірне майно в оренду іншій особі, орендар за по�

переднім договором має право звернутися до господарського суду із

заявою про спонукання орендодавця продовжити дію цього договору

на новий строк та про визнання договору з новим орендарем не�

дійсним.

Також договором оренди може бути передбачено право орендаря

на викуп об’єкта оренди. У такому разі в договорі мають бути визна�

чені відповідно до закону умови викупу орендованого майна.
Викуп майна підприємств, зданих в оренду, проводиться з до�

держанням вимог, передбачених чинним законодавством України

про приватизацію.

Встановлено, що орендар за договором оренди може бути зо�

бов’язаний використовувати об’єкт оренди за цільовим призначен�

ням відповідно до профілю виробничої діяльності підприємства,

майно якого передано в оренду. Створення однієї тільки загрози

пошкодження майна внаслідок недбалої поведінки орендаря надає

орендодавцю право вимагати дострокового розірвання договору орен�

ди на підставі п. 3 ч. 1 ст. 783 ЦК.

За загальним правилом, встановленим ч. 1 ст. 188 ГК, зміна та ро�

зірвання господарських договорів в односторонньому порядку не до�

пускаються, якщо інше не передбачене законом або договором.

Договір оренди припиняється з певних підстав, а саме в разі:
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– закінчення строку, на який його було укладено;

– викупу (приватизації) об’єкта оренди;

– ліквідації суб’єкта господарюванні — орендаря. Припинення

договору оренди може мати місце лише в разі ліквідації суб’єкта гос�

подарювання — орендаря. Ліквідація орендодавця не може бути під�

ставою для припинення договору оренди, оскільки виконання йо�

го функцій і зобов’язань за договором оренди покладається на інші

органи або інших суб’єктів господарювання; 

– загибелі (знищення) об’єкта оренди.

СЦЕНАРІЇ ТА ДЖЕРЕЛА 
МОЛОДІЖНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ

Л. В. Бурлака, 
студентка ІV курсу, Університет «Україна», 
Київ, пр�т. Маяковського 21в тел. 547�77�83
Д. В. Кіслов, 
ст. викладач, Університет «Україна»,
кафедра міжнародної інформації

Сучасна ситуація в молодіжному середовищі [1] уможливлює
постановку питання та розроблення сценаріїв прогнозів розвитку
суспільства за такими варіантами:

1. Інерційний сценарій. Виходячи із сучасних світових і вітчизня�
них тенденцій щодо молодіжного середовища, очікується загальне
погіршення характеристик нових поколінь щодо стану здоров’я,
витривалості, можливості протидіяти негативним викликам і заг�
розам.

2. Зниження показників щодо громадянських позицій, патріо�
тизму, людської гідності.

3. Зростання екстремістських тенденцій у молодіжному сере�
довищі при поширенні загальної соціальної апатії та невпевне�
ності [2].

4. Зростання кількості право� та ліворадикальних угруповань і
поширення їх впливу на молодіжне середовище країни [2].

5. Формування тенденції гіпертрофії етнічних процесів зі зрос�
танням субетнічних і міжрегіональних суперечностей.
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6. Поява наступної хвилі еміграційних тенденцій найбільш

освіченої частини молоді при активній стимуляції цих процесів за�

кордонними фірмами, організаціями як Заходу, так і Росії та Сходу.
На цьому тлі поглиблюються протиріччя між батьками та мо�

лоддю, між різними поколіннями не тільки за ідеологічними й мен�
тальними ознаками.

Література
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ДУХОВНІ ПЕРЕДУМОВИ 
МОЛОДІЖНОГО ЕКСТРЕМІЗМУ

В. В. Кіслов,
професор, Університет «Україна»,
кафедра міжнародної інформації
В. В. Дабіжа, 
студентка ІV курсу 
Київ, вул. Маяковського, 21в; тел. 547�77�83

Духовними передумовами екстремізму серед молоді є духовний
розпад як соціуму, так і особистості, а також світоглядний вакуум.
В умовах духовного занепаду батьків, частини освітянського сере�
довища, невизначеності іншої її частини, учнівська та студентська
молодь поставлена перед необхідністю самостійного вибору між доб�
ром і злом. У наш час стрімких темпів набува процес знищення яких
завгодно ідеологічних імунітетів гуманітарного спрямування. Це
веде до зростання кількості неофашистських ксенофобських мо�
лодіжних угруповань.

Соціально�психологічні передумови відчуття відсутності способів
досягнення цілей, за переважної фантастичності самих цілей,
породжують послаблення внутрішньо�сімейних зв’язків, зростання
відчуттів соціальної відокремленості, позбутості, незрозумілості та
неясності перспектив щодо далекого майбутнього (відсутність
відчуття майбутнього), а зазначить, і зниження відповідальності за
свої особисті вчинки, що веде до приниження чи втрати багатьох
цінностей, зокрема й і людської гідності, честі, самого життя.
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Тому в молоді зростає відчуття страху перед майбутнім, виникає
надлишкова психічна напруга, тобто формуються ознаки анемічно�
го синдрому.

Надвелика та різка майнова диференціація посилюється психо�
логічно через значну кількість негативних факторів, зокрема:
нав’язливою рекламою товарів і послуг, які явно не в змозі отримати
значна кількість населення, засиллям поп�культури, що транслюєть�
ся субкримінальним шоу�бізнесом, та ін.

Вказані причини є характерними для виникнення право� і ліво�
радикального екстремізму. Однією з причин, крім того, можуть бу�
ти бойові дії на Кавказі, а також міграційні потоки, що посилюють,
так зване, етнопідприництво.

Зовнішня політична апатія основної частини молоді не є ви�
раженням того, що вона примирилася зі своєю нинішньою участю,
адаптувалась до неї й готова визнавати таку ситуацію нормою по�
дальшого життя. У країні сформувались усі ознаки зростання лате�
нтної складової соціальної напруги, що пов’язано з накопиченням
негативних емоцій.

Тільки ефективне впровадження та реалізація загальнонаціональ�
них програм і проектів для молоді типу «Доступне життя», а також
у сферах освіти та здоров’я, дієве й успішне здійснення молодіжної
політики, особливо її патріотичної складової, здатні спинити розви�
ток багатьох негативних тенденцій в українському соціумі.

ДОГОВІР КУПІВЛІ:ПРОДАЖУ 

Г. А. Дубінська,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Договір купівлі�продажу, безумовно, є одним з найефективні�
ших засобів взаємозв’язку виробництва і споживання, регулятором
нормального функціонування господарського комплексу країни. Він
може укладатися між громадянами, між організаціями (підприємст�
вами, установами), а також між організаціями і громадянами, що
свідчить про його універсальність. Однак у період існування СРСР
застосування такого універсального регулятора товарообігу було знач�
но обмеженим. Найбільшого поширення купівля�продаж набула
у внутрішньому товарообігу в сфері державної й кооперативної роз�
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дрібної торговельної мережі, за допомогою якої задовольнялася ос�
новна частина матеріальних і культурних потреб громадян у товарах
особистого споживання. Договір купівлі�продажу забезпечував також
деякі потреби матеріально�технічного постачання державних, коопе�
ративних та інших організацій, не набувши тут належного розвитку.
Більше того, впродовж кількох десятиліть під впливом організаційно�
правових обмежень обсяг торгівлі з використанням договору купівлі�
продажу за участю організацій був зведений до мінімуму. Такі угоди
могли укладатись, як правило, на продукцію (товари), яка не роз�
поділялася в плановому порядку (зокрема предметів канцелярсько�
го, культурно�побутового, спортивного призначення). У цей період
товарообіг між господарюючими суб’єктами (юридичними особа�
ми) здійснювався за допомогою договору поставки, що укладався
на підставі обов’язкового для сторін планово�адміністративного
акту розподілу продукції (товарів). В умовах планової економіки,
централізованого розподілу матеріальних ресурсів, панування
адміністративно�командних методів управління економічними від�
носинами договір поставки став домінуючим у товарообігу між гос�
подарюючими суб’єктами і сформувався в самостійний договір. 

Перебудовчі процеси в СРСР, започатковані в 1985 р., сприяли

реформуванню планової економіки і певному розширенню вільного

товарообігу. Розпад СРСР і проголошення Україною та іншими ко�

лишніми союзними республіками незалежності, усвідомлення необ�

хідності докорінних змін прискорили прийняття нових економічних

законів України («Про власність», «Про підприємництво», «Про

підприємства в Україні» тощо), направлених на зміну відносин влас�

ності, на розвиток підприємництва. Відтак разом із поступовим за�

родженням в Україні елементів ринкової економіки істотно зросла

роль договору купівлі�продажу. 

В умовах ринкової економіки договір купівлі�продажу є основ�

ним регулятором взаємовідносин між виробниками і споживачами,

відносин у сфері розподілу і перерозподілу матеріальних благ, за�

безпечуючи вільний і оптимальний розвиток усіх форм власності,

підприємництва і торгівлі. 

З огляду на викладене можна зробити висновок, що договір ку�

півлі продажу має дуже важливе значення і є не лише юридичною під�

ставою виникнення, зміни чи припинення цивільних прав і обов’яз�

ків. Його призначення значно ширше — він виконує важливу

праворегулюючу, а також правозахисну функцію, і це звичайно є ви�
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значальним моментом для характеристики призначення будь�яко�

го договору, а в даному разі — договору купівлі�продажу. 
Аналізуючи всі аспекти правового значення договору купівлі�

продажу в роздрібній торгівлі, їх можна узагальнити таким чином: 
1. Договір роздрібної купівлі�продажу, як і будь�який інший дого�

вір купівлі�продажу, служить похідним способом (правовою підста�
вою) набуття громадянами та іншими суб’єктами права власності; 

2. Він підтверджує наявність зобов’язального правовідношення
між торговельним підприємством і покупцем; 

3. Він служить належною правовою гарантією захисту поруше�
них прав громадян�споживачів; 

4. На продавця в договорі роздрібної купівлі�продажу покладають�
ся додаткові обов’язки, а покупцю надаються певні привілеєві права; 

5. Він має ознаки публічного і приватного договору. 
Кожна зі сторін договору купівлі�продажу повинна належним

чином виконувати всі обумовлені в ньому або передбачені законом
зобов’язання. У разі порушення їх продавець або покупець несуть
майнову відповідальність чи інші правові наслідки, які можуть і не
бути мірою цивільно�правової відповідальності, яка настає, зокрема,
за наявності умов, передбачених законом за порушення зобов’язань
(гл. 18 ЦК України). 

ДОСВІД ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 
З ПИТАНЬ ОПОДАТКУВАННЯ КОНТРОЛЮ 

ЗА СПРАВЛЯННЯМ ПОДАТКІВ

О. О. Дворська,
студентка
Л. І. Приходько,
канд. екон. наук, доцент
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Перехід України до економіки ринкового типу зумовлює потребу
нових правових відносин у сфері оподаткування Нині провадиться ак�
тивна робота з удосконалення податкового законодавства України.
При цьому скористатися значним досвідом у галузі оподаткування,
що набутий в таких розвинутих країнах, як США, Франція, Німеччи�
на, Великобританія. Оподаткування, як відомо — це не тільки джере�
ло чималих доходів держави, але й один з найважливіших важелів дер�
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жавного впливу на сферу бізнесу. Відтак оподаткування має не тільки
позитивні, а й негативні сторони навіть у таких розвинутих країнах.
Цікаво також було б дослідити і боротьбу зі злочинністю у цих країнах.

Отже, вивчення досвіду боротьби зі злочинами у сфері оподатку�

вання розвинутих країн показало, що система оподаткування є ос�

новним інструментом регулювання економіки.

Із збільшенням податкового тягаря у багатьох країнах світу потен�

ційні вигоди від ухилення від податків стають дедалі привабливі�

шими для платників податків. Щоб протистояти діям несумлінних

платників податків, порушення при оподаткуванні законодавством

багатьох країн віднесено до податкових злочинів і проступків.

Коло злочинних дій, пов’язаних зі сплатою податків, у кожній

конкретній країні має свої особливості.

Відповідальність за ці правопорушення настає за нормами ци�

вільного, адміністративного та кримінального права. Слід зазначити,

що кримінальні санкції злочинів у сфері оподаткування встанов�

люються не кримінальними кодексами, а нормами, що входять до

податкового законодавства. У США, наприклад, на рівні федерації

відповідальність за злочини у сфері оподаткування регулюється Ко�

дексом внутрішніх державних доходів 1954 р., у Франції — Загаль�

ним кодексом про податки 1950 р., в Німеччині — Положенням про

податки 1977 р., а у Великобританії та Італії — окремими спеціаль�

ними законодавчими актами про податки.

За обов’язковими платежами, які вилучає держава в юридичних

і фізичних осіб, у низці країн слідують податкові інспекції. У США діє

Служба внутрішніх доходів, в Італії розкриттям і розслідуванням

економічних злочинів у сфері оподаткування займається Генераль�

не командування фінансової гвардії.

НЕКОМЕРЦІЙНА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Ю. В. Давиденко,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 
e�mail: ctp_vmurol@ukr.net

Некомерційна господарська діяльність — самостійна система�

тична господарська діяльність, здійснювана суб’єктами господарю�

вання, спрямована на досягнення економічних, соціальних та інших
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результатів без мети одержання прибутку. Тобто це господарська

діяльність, що здійснюється суб’єктами господарювання, яка не має

на меті одержання прибутку. Некомерційна господарська діяльність

здійснюється суб’єктами господарювання державного або комуналь�

ного сектора економіки в певних галузях (видах діяльності), в яких

відповідно до Господарського Кодексу України, забороняється під�

приємництво, на основі рішення відповідного органу державної влади

чи органу місцевого самоврядування. Не можуть здійснювати неко�

мерційну господарську діяльність органи державної влади, органи

місцевого самоврядування та їх посадові особи.

Таким чином, встановлено, що основним критерієм розмежу�

вання господарської комерційної діяльності (підприємництва) і не�

комерційної господарської діяльності є наявність мети одержання

прибутку. Однак необхідно також врахувати те, що відсутність мети

одержання прибутку автоматично не означає її фактичного неотри�

мання некомерційними суб’єктами господарювання. У такому разі

додатковим відмінним критерієм для цих суб’єктів господарюван�

ня є порядок розподілу отриманого прибутку та його витрати.

Підприємства та організації, які здійснюють некомерційну гос�

подарську діяльність називаються некомерційними (неприбуткови�

ми). Метою неприбуткової (некомерційної) організації не є отри�

мання прибутку, тобто він не може перерозподілятися і має бути

спрямованим лише на цілі організації. Суспільству потрібні ор�

ганізації, що вирішували б проблеми, якими не опікуються

суб’єкти підприємницької діяльності, бо це не приносить прибут�

ку. Держава регулює створення неприбуткових організацій і декла�

рує їм свою підтримку.

Усіх юридичних осіб щодо отримання прибутку можна розподі�

лити на дві великі групи незалежно від форми власності — це при�

буткові організації, або суб’єкти підприємницької діяльності, та не�

прибуткові організації.

Статусу юридичних осіб неприбуткові організації набувають від�

повідно до законодавства, що регулює ставлення і діяльність таких не�

прибуткових організацій. Державна реєстрація благодійних організа�

цій провадиться відповідно до порядку, встановленого Положенням про

порядок державної реєстрації благодійних організацій, причому все�

українські і міжнародні реєструє Міністерство Юстицій України, а міс�

цеві, а також філії — органи Міністерства Юстицій України на місцях.
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Існують два способи легалізації некомерційних організацій — це

реєстрація і повідомлення. Тільки зареєстровані неприбуткові орга�

нізації можуть мати статус юридичної особи. Реєстрація відбувається

за ініціативою не менше трьох фізичних осіб. Засновниками та чле�

нами організації можуть бути як українські, так і іноземні фізичні

особи та особи без громадянства. Державна реєстрація релігійних

громад і організацій відбувається в обласній, Київській та Севасто�

польській міських державних адміністраціях, а в Автономної Рес�

публіці Крим в адміністрації уряду Республіки Крим.

Усі організації, що не мають на меті отримання прибутку, після на�

буття статусу юридичної особи мають бути внесені до Реєстру непри�

буткових організацій і установ, який ведеться Державною податковою

адміністрацією України. У противному разі їх діяльність податкові ор�

гани вважатимуть прибутковою і вимагатимуть подання звітності від�

повідної форми. Неприбуткові організації також зобов’язані зареєст�

руватися в органах Пенсійного фонду, будь�якій із профспілок з метою

сплати обов’язкових внесків на соціальне страхування, в службі зай�

нятості населення.

СВІТОВИЙ ДОСВІД 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Л. В. Глущенко, 
кафедра господарського права 
юридичний факультет Інституту права та суспільних відносин,
Університет «Україна», 
02225, Київ, пр�т Маяковського 21в, тел. 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

У наш час, розвиток інфраструктури, міжнародних торговельних

зв’язків та інформаційних мереж неухильна тягне за собою створен�

ня і розвиток величезних міжнаціональних компаній. Розмір обо�

роту найбільших з них залишає позаду навіть ВВП деяких країн.

Нічого дивного немає в тому, що такі компанії займають лідируючу

позицію на національному або й на міжнародному ринку, а деколи

навіть залишаються єдиними на ринку, викидаючи з нього конкурентів,

тобто стають монополістами. При цьому зауважимо, що компанія

не повинна бути величезною за розмірами, аби стати монополією,
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отримати монопольну владу. Навіть невеликим компаніям вдається

стати монополіями на місцевому ринку.

У зв’язку із бурхливим процесом виникнення та розвитку монопо�

лій і завзятим використанням ними монопольної влади виникло анти�

монопольне законодавство. Якщо ще у XIX ст. для врегулювання мо�

нопольних апетитів використовувались окремі норми господарського

права, або й окремі пункти у статтях про господарську відповідальність,

то наприкінці XIX ст., а саме 1890 р. у США був прийнятий перший

антимонопольний закон — Закон Шермана. Відтоді і розпочався

розвиток антимонопольного законодавства в багатьох країнах світу.

Наразі антимонопольне законодавство є актуальним, оскільки

чи не щодня порушуються справи про його недотримання, а деякі

з них набувають неабиякого розмаху. Для прикладу: справа про по�

рушення антимонопольного законодавства найбільшим у світі ви�

робником комп’ютерів ІВМ (International Business Machines) тривала

13 років, і за цей час було списано 60 млн сторінок паперу. Слід за�

уважити, що аналогічні справи порушуються проти більшості вели�

ких компаній (як названа вже ІВМ, Microsoft та ін.).

Важко не помітити й місця, яке займає антимонопольне законо�

давство у системі економічних наук. Глибокі економічні дослідження

й стали причиною його виникнення. Саме вони довели, що моно�

полія, переважно шкідлива для суспільства, оскільки спричиняє

збільшення суспільних витрат. Дослідження в галузі мікроекономіки

показали, що монополії, на противагу конкурентним фірмам, мають

значний вплив на ціну шляхом регулювання обсягу випуску продук�

ції, завдяки чому монополія може без зайвих для себе проблем вста�

новлювати оптимальний рівень випуску (при якому граничний дохід

дорівнює граничним витратам), виштовхувати при цьому конкурентів

з ринку (наприклад, встановлюючи занижені ціни на свою про�

дукцію). Також визначені причини існування монополії – як еко�

номічні, так і юридичні. На підставі всіх цих економічних дослід�

жень і створюється у країнах світу антимонопольне законодавство,

завданням якого є обмежувати монополії і водночас, не придушува�

ти природні монополії, при яких має місце економія від масштабу.

Антимонопольне законодавство тісно пов’язане з державним

регулюванням економіки, оскільки уповноважені державні органи

мають можливість безпосередньо впливати на процес утворення мо�

нополій, обмежувати монопольну владу та її прояви, забороняти ді�

яльність монополій тощо.
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Також антимонопольне законодавство тісно пов’язано із зако�

нодавством взагалі і з господарським (торговельним) правом зокрема.

При створенні, зміні або доповненні антимонопольного законода�

вства до уваги беруться як норми різних галузей права (наприклад

конституційного), так і міжнародні договори і угоди, що укладені

країною.

ДОГОВІР У ЦИВІЛЬНОМУ 
ТА ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРАВІ: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Д. В. Войцехович, 
Інститут права і суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

В сучасних умовах побудови економіки на ринкових засадах, від�

мови від адміністративно�командних методів її регулювання, впро�

вадження радикальних реформ у сфері власності, підприємництва

істотно підвищується роль договору як одного із найефективніших

методів опосередкування як сфери товарного обігу зокрема, так і сус�

пільних відносин загалом.

Перехід до ринкової економіки можливий лише за умови, що ос�

новна маса учасників товарно�грошових відносин — підприємств,

громадян — має можливість вільного здійснення підприємницької

діяльності. Саме тому з перших років існування незалежної України

почали відроджуватись деформовані за радянських часів принципи

рівності, свободи особистості та договору, які втілились у новоство�

рених нормативно�правових актах — таких, як Конституція Ук�

раїни, Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України та

законах України «Про господарські товариства», «Про зовнішньо�

економічну діяльність» тощо.

Застосування загальнодозвільного методу регулювання суспіль�

них відносин веде до значного поширення договірних відносин, які

прямо не передбачені законодавством і потребують особливого пра�

вового регулювання, яке виходить за межі цивільного законодавства.

Усе це сприяло розвитку договірних відносин: склалися нові ви�

ди договорів (лізингу, ренти, франчайзингу), а загальновідомі види
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набули нового змісту. За таких обставин стає надзвичайно актуаль�

ною проблема аналізу сутності, функцій договору, особливостей

укладення, зміни та припинення, а також різноманіття форм його

існування у просторі комерційного товарного обігу.

Зважаючи на проблеми, що постають у практиці правозастосу�

вання до договірних відносин різних галузей права, а саме: цивіль�

ного та/або господарського, наша робота покликана провести сис�

темний аналіз договору у вищезгаданих галузях права і як окремого

інституту, і як спільного предмета регулювання, розглянути договір

як основний вид створення, зміни чи припинення правовідносин,

а також як засіб реалізації його сторонами своїх прав і обов’язків

у світлі переходу законодавства України до ринкової економіки.

Оскільки інститут договору є одним із базових інститутів правової

системи України, а багаточисельність суспільних потреб і бажань не

має меж, викладене зумовлює величезну різноманість видів та спо�

собів укладення договорів. Проте якщо в цивільному праві диспо�

зитивність договірного носить абсолютний характер, то договірна

свобода в господарському праві обмежується державно�владнимим

приписами. Сучасна ж нормативно�правова база не в змозі охопи�

ти весь обсяг суспільних відносин, що потребують законодавчого

регулювання, тому в більшості випадків договір може стати слаб�

кою ланкою в системі майнового обороту, але неабияким засобом

для ошукування та шахрайства. Для виходу із такого становища

єдиним способом залишається якомога ретельніша правова регла�

ментація договірних відносин, впорядкування вже чинних законо�

давчих актів, нормотворчість з метою зменшення кількості правових

колізій (що особливо стосується питань регулювання одних і тих са�

мих видів договорів ГКУ і ЦКУ та ГКУ і спеціальними законами),

постійна співпраця різних державних органів щодо їх подальшого

уникнення, а також офіційне тлумачення положень договірного пра�

ва, зокрема як для впровадження обізнаності кожного у сфері ко�

мерційної діяльності, так і для підвищення рівня правосвідомості

населення в загалом [1].

Література

1. Науково2практичний коментар Господарського кодексу України /

Кол. авт.: О.І. Харитонова, Є.О. Харитонов, В.М. Косак та ін. — Х.: ТОВ

«Одісей», 2007. — 832 с.
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ОБСТАВИНИ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ 
АДМІНІСТРАТИВНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

ТА МОЖЛИВІСТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ 
ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

О. Ю. Вахович,
О. Ш. Чомахашвілі,
ст. викладач,
Університет  «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 
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Актуальність обраної теми зумовлена тим, що, охороняючи себе

й інтереси держави та суспільства, особа може вчинити правопору�

шення, але не нести за це відповідальності, оскільки самою державою

передбачений інститут захисту прав і свобод людини, державних

й громадських інтересів, приватної чи державної власності. Цим са�

мим держава, поза того, що сама захищає всі ці цінності, вона ще

й спонукає громадян до того, аби вони охороняли важливі для себе

та держави цінності. Утім, задля всебічного розкриття цієї теми до�

цільно розглянути поняття відповідальності. 

Отже, відповідальність — це обов’язок особи відповідати за свої

вчинки, тобто покладення на особу, яка порушила певне правило,

обов’язку зазнавати негативних наслідків своєї поведінки. 

У юридичній літературі розрізняють такі види відповідальності,

як моральна, політична та юридична. Поняття «юридична відпові�

дальність» включає два елементи: 1) державний осуд, тобто нега�

тивна оцінка державою як протиправного діяння, так і особи, яка

його скоїла, та 2) застосування до правопорушника примусових захо�

дів, передбачених санкцією статті закону, тобто покарання. Власне

до одного із видів юридичної відповідальності відносять і адміністра�

тивну відповідальність. 

Професор Д. М. Лук’янець визначав адміністративну відпові�

дальність як публічну відповідальність, що застосовується за скоєння

адміністративних проступків, які передбачені нормами адміністра�

тивного права і мають обов’язковий характер. Це передусім пору�

шення різних санітарних правил, правил громадського порядку,

військового обліку, паспортного режиму. Найпоширенішим видом
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адміністративного правопорушення є випадок, коли громадянин

порушує загальнообов’язкові правила. 

Адміністративну відповідальність слід розуміти як процесуаль�

но закріплене застосування правомочним суб’єктом заходів приму�

сового впливу щодо особи за вчинення нею адміністративного пра�

вопорушення. 

Зауважимо, що до цього виду відповідальності, як правило, при�

тягуються уповноважені органи виконавчо�розпорядчої влади безпо�

середньо (контролери, інспектори, начальники тощо) і лише в деяких

випадках — суди. Вона застосовується органами державного управ�

ління до винних осіб, які не підпорядковані їм по службі або в су�

довому порядку. 

Відомо, що адміністративна відповідальність ґрунтується на пре�

зумпції невинуватості особи. 

Питання про накладення чи звільнення від адміністративної

відповідальності стає дедалі актуальнішим у наш час. Особа, яка

скоїла правопорушення вперше, скоює його протягом певного часу,

або не притягалася до відповідальності взагалі, повинна мати уявлен�

ня про цей вид відповідальності. Адже адміністративна відповідаль�

ність накладається не лише з метою покарання правопорушника,

а й з метою виховання та запобігання надалі іншим правопору�

шенням. 

З’ясуємо обставини, що виключають адміністративну відповідаль�

ність. До таких обставин прийнято відносити необхідну оборону,

крайню необхідність, а також неосудність особи. 

Обставини, що виключають адміністративну відповідальність,

зазнали значного впливу з боку Конституції України, а саме ст. 3, де

зазначено, що людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недотор�

канність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінніс�

тю. Оскільки обов’язком держави є захищати права і свободи люди�

ни, вона (держава) надає право кожному самому захищати свої права

і свободи всіма способами, які не заборонені законом (ст. 55 Конс�

титуції України).

Саме можливості звільнення від адміністративної відповідальності

в Кодексі України про адміністративні правопорушення відведена пев�

на стаття, де зазначено, за яких умов особа, котра вчинила правопору�

шення, може бути звільнена від адміністративної відповідальності.

Джерелами для вивчення адміністративної відповідальності є Ко�

декс України про адміністративні правопорушення, Конституція
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України та Законодавство України про адміністративну відповідаль�

ність До законодавства про адміністративну відповідальність нале�

жать нормативно�правові акти, які регулюють суспільні відносини,

при порушенні яких за правилами настає адміністративна відпові�

дальність. Досліджуючи Кодекс України про адміністративні право�

порушення, а точніше, його Загальну частину, виникає можливість

з’ясувати такі питання.

Об’єктом досліджуваної теми виступають суспільні відносини,

при порушенні яких за правилами адміністративна відповідальність

повинна наставати, але за певних умов вона може виключатися.

Тобто особа, яка скоїла адміністративний проступок, за певних умов

звільняється від обов’язку нести відповідальність. 

Слід розмежовувати такі обставини, як крайня необхідність, не�

обхідна оборона і неосудність особи, яка скоїла проступок, що охо�

роняється адміністративно�правовими санкціями. Таке розмежування

необхідне через те, що у залежно від обставин скоєння правопору�

шення і стану психіки правопорушника його дії можуть бути квалі�

фіковані по�різному, що тягне за собою застосування різних мір по�

карання юридичного чи медичного характеру. Наприклад, у разі

скоєння діяння у стані необхідної оборони, особа, яка перебуває

в такому стані в момент скоєння правопорушення, звільняється від

адміністративної відповідальності. 

АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО В УКРАЇНІ:
СТАНОВЛЕННЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ

М. Л. Божко,
студентка
Е. Ф. Демський,
науковий керівник, канд. юрид. наук, професор
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

В юридичній літературі адміністративне судочинство ототож�

нюють з адміністративною юстицією. Однак в юридичних словниках

і енциклопедіях адміністративна юстиція визначається як система

спеціальних органів із контролю за дотриманням законності у сфері

державного управління як особливий порядок вирішення адмініст�
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ративно�правових спорів судами та іншими уповноваженими на те

державними органами. 
У наукових працях адміністративна юстиція розглядалася як су�

довий контроль за функціонуванням адміністрації. У сучасних умовах
І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда, Ю. С. Педько адміністративну юстицію
розглядають як форму судового розгляду прав і свобод громадян,
а адміністративне судочинство — як процесуальну складову адмі�
ністративної юстиції. 

Отже, із визначень, що містяться в у юридичних словниках та ен�
циклопедіях, а також у науковій літературі, можна припустити, що по�
няття адміністративної юстиції ширше, ніж поняття адміністративно�
го судочинства, що адміністративна юстиція — це розгляд і вирішення
публічно�правових спорів не тільки адміністративними судами і в по�
рядку адміністративного судочинства, а й іншими спеціально створе�
ними державними органами. З точки зору справедливості, захисту
інтересів держави, суспільства, громадян, суспільного ладу розгляд
справ про адміністративні правопорушення, скарг громадян теж є юс�
тицією. Якщо термін «юстиція» означає всю сукупність судових зак�
ладів, їх діяльність щодо здійснення правосуддя, то має бути кримі�
нальна юстиція, цивільна юстиція, господарська юстиція — терміни,
які в літературі не вживаються. Однак ці міркування перебувають рад�
ше в площині дискусійній, ніж практичній, і суттєвого значення для
характеристики адміністративного судочинства не мають.

Ю.С. Педько зазначає, що термін «адміністративна юстиція»
є неоднозначним, оскільки поєднує різні за своєю суттю явища —
адміністрацію (управлінська складова) і юстицію (судова складова).
Але таке поєднання є справедливим та буквально означає правосуддя
у сфері управління.

Кодекс адміністративного судочинства України визначає адмі�
ністративне судочинство як діяльність адміністративних судів що�
до розгляду і вирішення адміністративних справ.

Адміністративне судочинство створює правові засоби організації,
ефективного функціонування та контролю не лише в сфері вико�
навчої влади, а й у судовій, нормотворчій сферах. Контрольні пов�
новаження судової влади, що встановлюють і забезпечують режим
законності організації та діяльності органів публічного управління
та їх посадових осіб, що обмежують свавільне застосування правових
норм та виправляють юридичні помилки, застосовуються з метою
підтримання дії принципу поділу влади та відповідності адміністра�
тивної практики визнаним стандартам правової держави.
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ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ 
ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 

ПРО ПІДПРИЄМНИЦТВО

В. В. Батуринська 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права, ст. викладач
02225, Київ, пр�т. Маяковського, 21�в, тел. 547�77�83
e�mail: gp_profesor@ukr.net

Реалії сьогодення вказують на те, що ринкова економіка в Ук�

раїні стає реальністю повсякденного життя. Ефективною запорукою

розвитку економіки України є розвиток підприємницької діяль�

ності, що вимагає вдосконалення чинного господарського законо�

давства, яке повинно орієнтуватись на регулювання господарських

правовідносин, дотримуючись принципів підприємницької діяль�

ності, які прямо зазначені в Конституції України [1, ст. 42], тобто

самостійного формування підприємцем програм своєї діяльності,

вільного вибору видів господарської діяльності, вільного найму пра�

цівників, комерційного розрахунку та власного комерційного ри�

зику, вільного розпорядження прибутком і т. ін. Слід зазначити, що

чинний Господарський кодекс України містить багато норм і поло�

жень, які окреслюють лише загальні положення, а при з’ясуванні

конкретних ситуацій, що виникають в процесі здійснення підпри�

ємницької діяльності, відсилають до інших законодавчих актів Ук�

раїни, що створює можливість для різного тлумачення на практиці

зазначених норм. Усе це створює безладдя і брак організованості,

системності, налагодженості в регулюванні правовідносин у сфері

підприємництва та потребує певних матеріальних і розумових вит�

рат при вирішенні проблем, що виникають у практичній діяль�

ності. Крім цього, слід зауважити, що сьогодні, через недоско�

налість і суперечливість положень чинного законодавства, дедалі

частіше виникають гострі проблеми у відносинах суб’єктів під�

приємницької діяльності і державних контролюючих органів,  особ�

ливо стосовно питань утворення та припинення діяльності

суб’єктів підприємництва, отримання ними ліцензій на певні види

господарської діяльності, виконання господарських зобов’язань,

застосування запобіжних заходів і засобів відповідальності за неви�

конання або несвоєчасне виконання господарських зобов’язань
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суб’єктами підприємницької діяльності і т. ін. Усе це зумовлено від�

сутністю чітко упорядкованого законодавства в галузі підприєм�

ницької діяльності, його розмаїттям та наявністю числених законо�

давчих і нормативно�правових актів, що містять положення, які

регулюють правовідносини у сфері підприємництва. Зазначене ви�

магає прискіпливої уваги до питань удосконалення чинного зако�

нодавства України у галузі здійснення господарської (підприєм�

ницької) діяльності, на що неодноразово в своїх наукових працях

звертали увагу такі знані вітчизняні вчені, як І. Є. Замойський,

Г. Л. Знаменський, В. К. Мамутов, В. С. Щербина та ін. Разом із тим

положення оприлюдненого Міністерством юстиції законопроекту

«Про основні засади господарської діяльності», на нашу думку, не

сприяють вирішенню вищеозначених завдань, а тільки ускладню�

ють ситуацію. Окреслимо лише деякі проблеми, що можуть виникати

при набранні чинності даного законопроекту:

– чинне законодавство України, яке регулює правовідносини

у сфері підприємницької діяльності, стане ще більш загальним;

– виникне потреба у внесенні змін до багатьох профільних за�

конів України, що регулюють правовідносини у сфері підприєм�

ництва;

– зобов’язальні відносини у сфері підприємництва регулювати�

муться виключно положеннями Цивільного Кодексу України, що

призведе до правового нігілізму при укладанні та виконанні госпо�

дарських договорів (суттєві умови, особливий порядок укладання,

зміни та розірвання господарських договорів, застосування засобів

забезпечення їх виконання та підстав настання юридичної відпові�

дальності при недобросовісному виконанні такого роду договорів)

тощо.

Водночас, слід відмітити і позитивний момент оприлюдненого

законопроекту, а саме: буде суттєво обмеженим державне регулю�

вання підприємницької діяльності, що дасть змогу ефективно роз�

виватися малому підприємництву та поліпшить інвестиційний клімат

в Україні.

Відтак сьогодні головним є вирішення проблеми: чи слід

відміняти чинний ГК України, заміняючи його на ще загальніший

закон, чи приділити увагу внесенню змін до норм чинного ГК Ук�

раїни, відповідним чином удосконаливши головну нормативно�

правове підґрунтя підприємницької діяльності?
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ЗНАЧЕННЯ ПОДАТКІВ У ДЕРЖАВІ

І. В. Білань,
студент,
Л. І. Приходько,
канд. екон. наук, доцент
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044)�547�77�83

Податок становить з одного боку, філософську й економічну ка�
тегорії, а з іншого виступає водночас конкретною формою правових
взаємовідносин, що закріплюються законодавством при наповненні
доходами бюджетної системи. Аналіз сутності податку як економіч�
ної категорії базується на дослідженні закономірностей розшире�
ного відтворення, його окремих фаз, особливо розподілу та пере�
розподілу грошової форми вартості. Податок як конкретна форма
примусового вилучення частини сукупного доходу суспільства до
казни держави відображає всі позитивні та негативні сторони дано�
го економічного простору і даної системи державного устрою й дер�
жавного управління.

Податки пов’язані з наявністю держави, хоч виникли вони значно
пізніше, ніж з’явилися перші держави. Безпосередньо податки як
джерело доходів державного бюджету в їх сучасному розумінні налі�
чують кілька сотень років. Податкам властиві такі характеристики,
як обов’язковість платежу, переважно перехід права власності при
сплаті податку, індивідуальна безоплатність, регулярність стягнен�
ня. Податки безпосередньо пов’язані з розподільчою функцією в час�
тині перерозподілу вартості створеного ВВП між державою і юридич�
ними та фізичними особами. Водночас вони виступають методом
централізації ВВП у бюджеті на загальносуспільні потреби, викону�
ючи таким чином фіскальну функцію.

Слід зазначити, що в останні десятиліття у більшості промисло�
во розвинутих країн світу податкова система, крім фіскальної, ви�
конує функцію стимулювання і використовується як інструмент еко�
політики, за допомогою якого досягають поліпшення стану довкілля
і використання природних ресурсів. 

Для оздоровлення навколишнього природного середовища най�
частіше застосовуються спеціальні екологічні податки. Розширюєть�
ся перелік деструктивних екологічних впливів, що підлягають опо�
даткуванню.
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Податкова політика і податкова система мають чітку спрямова�

ність на вирішення конкретних завдань і проблем.

Чинне законодавство не розмежовує поняття податку, збору, пла�

ти, обов’язкового платежу тощо. Зокрема, Закон України «Про систе�

му оподаткування» у редакції від 18 лютого 1997 р. так трактує понят�

тя податку і збору (обов’язкового платежу) до бюджетів та цільових

фондів у ст. 2: «Під податком і збором (обов’язковим платежем) до

бюджетів та цільових фондів слід розуміти обов’язковий внесок до

бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійс�

нюваний платниками в порядку і на умовах, що визначаються зако�

нами України про оподаткування».

Податок завжди сплачується до бюджету — загальнодержавного

або місцевого, а також може розподілятися між ними. Він не призна�

чений для конкретних витрат. Усі надходження від податків змішу�

ються у бюджеті у вигляді грошових сум і звідси можуть бути спря�

мовані на фінансування будь�яких цілей, що становлять загальний

інтерес.

Отже, податки є одним із основних джерел формування держав�

ного бюджету.

ГОСПОДАРСЬКЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

Т. М. Андрійченко, 
кафедра господарського права юридичного факультету
Інституту права та суспільних відносин
Університету «Україна», студент групи ПЗ�61
02225, Київ, пр�т Маяковського 21в, тел. 547�77�83, 
e�mail: gp_profesor@ukr.net

Актуальність дослідження теоретичних положень, що визначають

поняття «господарське зобов’язання» визначається тим, що чинне

законодавство (Цивільний кодекс України (надалі ЦК України) та

Господарський кодекс України (надалі ГК України) неадекватно

визначають поняття та зміст зобов’язань. Крім цього, окремі статті

ГК України дублюють положення ЦК України, а інші суперечать

положенням ЦК України. Водночас у юридичній періодиці посилю�

ється критика деяких положень ГК України вказується на неузго�

дженість з цивільно�правовою доктриною, тобто постає проблема

дуалізму права.
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На нашу думку, слід звернути увагу на загальнотеоретичні визна�

чення та поняття змісту терміну «господарське зобов’язання». Зага�

лом під господарським зобов’язанням визнається зобов’язання,

яке виникає між суб’єктом господарювання та іншим учасникам

(учасниками) відносин у сфері господарювання з підстав, передба�

чених ГК України, в силу якого один суб’єкт (зобов’язана сторона

у тому числі боржник) зобов’язаний вчинити певну дію господарсь�

кого чи управлінського характеру на користь іншого суб’єкта (вико�

нати роботу, передати майно, сплатити гроші, надати інформацію

тощо) або утриматися від певних дій, а інший суб’єкт (управнена

сторона, у тому числі кредитор) має право вимагати від зобов’язан�

ня сторони виконання їй обов’язку. 

До загальних положень відносять підстави стосовно яких вини�

кають господарські зобов’язання. Основними із яких є:

по2перше — безпосередньо із закону або іншого нормативно�

правового акта, що регулює господарську діяльність;

по2друге — з акту управління господарською діяльністю;

по2третє — з господарського та інших угод, передбачених зако�

ном, а також з угод, не передбачених законом, але таких, які йому не

суперечать;

по2четверте — внаслідок заподіяння шкоди суб’єкту або суб’єк�

том господарювання, придбання або збереження майна суб’єкта або

суб’єктом господарювання за рахунок іншої особи без достатніх на

те підстав;

по�п’яте — у результаті створення об’єктів інтелектуальної влас�

ності та інших дій суб’єктів, а також внаслідок подій з якими закон

пов’язує настання правових наслідків у сфері господарювання.

Взагалі суб’єкти господарювання та інші учасники господарських

відносин повинні виконувати господарські зобов’язання належним

чином відповідно до закону, інших правових актів, договору, а за від�

сутності конкретних вимог щодо виконання зобов’язання — відпо�

відно до вимог, що у певних умовах звичайно ставляться.

Припиняється господарське зобов’язання, коли всі умови вико�

нано належним чином і прийнято управленою стороною. У разі як�

що зобов’язана сторона належним чином виконала одне з двох або

кількох зобов’язань щодо яких вона мала право вибору (альтернатив�

не зобов’язання) господарське зобов’язання припиняється виконан�

ням. Також господарське зобов’язання припиняється зарахуванням

зустрічної однорідної вимоги, строк якої настав або строк якої не

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



зазначений чи визначений моментом витребування. Для зарахуван�

ня достатньо заяви однієї сторони. Також господарські зобов’язан�

ня може бути розірвано сторонами.

Припинення зобов’язання на вимогу однієї із сторін допускаєть�

ся лише у випадках встановлених договором або законом.

Як бачимо, законодавче регулювання положень стосовно гос�

подарських зобов’язань має певні недоліки та суперечності, які по�

требують проведення наукового дослідження та внесення пропозицій

щодо узгодження положень ЦК України та ГК України та інших

нормативно�правових актів, які містять домінанти поняття «госпо�

дарське зобов’язання».

УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ЗОВНІШНІХ ВІДНОСИН
УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

В. В. Ампілогов, 
кафедра конституційного, адміні стративного та фінансового права 
Інституту правознавства та суспільних відносин
Київ, просп. Маяковського, 21в., тел.: 547�77�83
e�mail: kyanyn@online.ua

Україна є найбільшою державою Європи. У зв’язку із цим наша

держава проводить активну зовнішню політику. Так, Українська дер�

жава встановила дипломатичні відносини з 115 країнами світу та

є учасницею таких впливових міжнародних організацій, як: ООН,

Рада Європи, ГУАМ, СОТ, МОП, МОМ.

На цей час органи зовнішніх зносин України можна поділити

на такі дві групи:

– І група — внутрішньодержавні органи у сфері зовнішніх зно�

син, до яких належать: Президент України, Верховна Рада України,

Кабінет Міністрів України, Міністерство закордонних справ Украї�

ни, інші міністерства та відомства, місцеві державні

адміністрації);

– ІІ група — органи держави, що здійснюють дипломатичні функ�

ції за кордоном (посольства і місії, консульські установи, військові

місії, постійні представництва, торгово�економічні місії) [1; с. 60].

Незважаючи на доволі усталену систему органів державної влади

у цій сфері суспільних відносин перед українськими органами зов�
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нішніх зносин виникає низка проблемних питань. Основними із

них можна назвати такі:

1) відсутність чіткого розподілу обов’язків між вищезазначени�

ми органами (особливо між Міністерством закордонних справ Ук�

раїни та іншими міністерствами і відомствами України);

2) розпорошеність співробітництва. Тобто не визначено чіт�

кого кола країн з якими має здійснюватись міжнародне співро�

бітництво.

Названі проблеми можна вирішити шляхом прийняття Закону
України «Про зовнішньополітичні пріоритети та органи зовнішніх зно2
син України». Для розроблення проекту означеного закону за основу

можна взяти Положення про Міністерство закордонних справ України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2008 р.
№ 960, та Основні напрями зовнішньої політики України, схвалені поста2
новою Верховної Ради України від 02.07.1993 № 3360�ХІІ.

У новому законі мають бути чітко розподілені повноваження

між МЗС України та іншими міністерствами і відомствами України.

Доцільно надати іншим міністерствам і відомствам більше повно�

важень у сфері зовнішніх зносин ніж ті, які вони мають нині. Насам�

перед слід дозволити їм прямо спілкуватися із відповідними орга�

нами влади іноземних держав. Також варто закріпити прийняття

остаточного рішення щодо міжнародного співробітництва у тій чи

іншій галузі економіки за Президентом України, до повноважень

якого, відповідно до статті 106 Конституції України, належить керів�

ництво зовнішньополітичною діяльністю держави.

У проекті Закону України «Про зовнішньополітичні пріоритети

та органи зовнішніх зносин України» слід розподілити країни світу

за групами залежно від національних інтересів України та важли�

вості щодо співробітництва з ними.

Отже, управління у сфері зовнішніх зносин України потребує

значного вдосконалення у відповідність із вимогам сучасності. Цього

можна досягти шляхом розроблення та прийняття нових норматив�

но�правових актів і внесення змін у нині діючі.
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ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ 
ПРАВОСУБ’ЄКТНОСТІ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ

У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

В. В. Ампілогов,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра цивільного та трудового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83 (вн. 25)
e�mail: kyanyn@online.ua

У цивільному праві України важливе місце займає таке поняття,

як «правосуб’єктність». Правосуб’єктність — це здатність бути но�

сіями прав і обов’язків, здійснювати їх від свого імені та нести юри�

дичну відповідальність за свої дії.

Виходячи з норм глави 4 Цивільного кодексу України, право�

суб’єктність у цивільному праві має такі складові:

1. Правоздатність — це здатність мати цивільні права та обов’яз�

ки (ст. 25 ЦК України);

2. Дієздатність — це здатність своїми діями набувати для себе ци�

вільних прав і самостійно їх здійснювати, а також здатність своїми

діями створювати для себе цивільні обов’язки, самостійно їх вико�

нувати та нести відповідальність у разі їх невиконання (ст. 30 ЦК

України) [2, с. 13].

На жаль, означений склад правосуб’єктності є не зовсім повний.

Так, у ньому відсутні такі важливі для цивільного права складові пра�

восуб’єктності, як:

1) угодоздатність — це здатність суб’єкта правовідносин особис�

то своїми діями здійснювати й укладати цивільно�правові угоди;

2) деліктоздатність — це здатність суб’єктів правовідносин нести

юридичну відповідальність за скоєне правопорушення.

У Цивільному кодексі України поняття «угодоздатність» і «де�

ліктоздатність» розглядаються як одне ціле з таким поняттям, як

«дієздатність».

На нашу думку, поняття «угодоздатність» і «деліктоздатність» слід

розглядати окремо від дієздатності. Це пов’язано насамперед з тим,

що не завжди фізична особа, яка має «дієздатність», може мати

«угодоздатність» та «деліктоздатність». Наприклад, за часткової ци�

вільної дієздатності фізична особа може вчиняти лише дрібні побу�

тові правочини та не несе відповідальності за завдану нею шкоду.
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Отже, в даному разі фізична особа не має деліктоздатності та повної

угодоздатності, а відтак не можна ототожнювати ці два поняття із

дієздатністю.

З огляду на викладене доцільно у ЦК України визначити поняття

«угодоздатність» і «деліктоздатність» окремо — шляхом внесення від�

повідних статей, а також чітко визначити вік, з якого вони можуть

наставати.

Література

1. Конституція України. — К.: Юріком Інтер, 2007. 

2. Цивільний кодекс України: Офіційне видання. — К.: Атіка, 2004. — 416 с.

3. Цивільне право України / М.І. Панченко. — К.: Вид�во «Знання»,

2006. — 583 с.

4. Цивільне право: Навч. посіб. / В.Д. Понікаров. — К.: Вид�во «Центр

учбової літератури», 2007. — 196 с.

ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ГРОМАДЯН
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Конституція України віддала належне концепції природних прав

людини, закріпивши права громадян України, а саме статті 27–33 за�

кріплюють права людини на життя, повагу до її гідності, свободу та

особисту недоторканність, недоторканність житла, таємницю лис�

тування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції,

на свободу пересування та вільний вибір місця проживання. Конс�

титуційні положення свідчать, що саме права людини визначають

зміст і направленість законодавства незалежної України.

Особисті немайнові права (особисті немайнові правовідноси�

ни) досить неоднорідні та є предметом регулювання різних галузей

права. Конституційне закріплення основних прав людини викликало

необхідність в розробці механізму забезпечення і реалізації цих прав

галузевим законодавством України, зокрема і цивільно�правовим.

Особисті немайнові права громадян віднесені до конституційних та
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невідчужуваних прав, які захищаються в цілому законодавством Ук�

раїни, зокрема й цивільно�правовим, і з позиції цивільного права

складають об’єкт особистих немайнових відносин.

Закріплення в Конституції особистих немайнових прав має важ�

ливе значення для розвитку законності в Україні, але не вирішує всіх

проблем їх захисту. Підтвердженням цієї думки є Цивільний кодекс

України, в якому особистим немайновим правам фізичних осіб при�

свячується окрема книга (друга), яка складається з трьох глав (20, 21,

22), що вміщують 47 статей. Глава 20 визначає загальні положення

щодо особистих немайнових прав фізичних осіб. Глава 21 закріплює

особисті немайнові права, що забезпечують природне існування

фізичної особи, а глава 22 — права, що забезпечують соціальне бут�

тя фізичної особи.

З позиції цивільно�правового регулювання, слід визнати, що осо�

бисті немайнові відносини, які складають предмет цивільного права,

виникають, саме з приводу права на життя, здоров’я, свободу, осо�

бисту недоторканність, ім’я, честь, гідність, ділову репутацію тощо,

які і являють собою нематеріальні блага як об’єкт цивільно�право�

вих відносин. Потреба регулювання особистих немайнових прав

ЦК України передусім пояснюється тим, що законами України, де�

яким органами та їх посадовими особами надана можливість втру�

чатись у сферу дії особистих немайнових прав громадян та юридичних

осіб. Але при застосуванні форм втручання не виключена можли�

вість правопорушень.

Аналіз чинного цивільного законодавства свідчить, що на тепе�

рішній час норми цивільного права мають охоронний характер, і не�

значною мірою проявляється регулятивна функція цивільного права.

Особисті немайнові права — це суб’єктивні цивільні права гро�

мадян. Вони виражають не потенційну, а реальну можливість особи

бути їх носієм. Розриву між можливостями набуття та реальною на�

явністю в особи майнових прав не існує.

За своєю природою особисті немайнові права — це невідчужувані,

абсолютні, реальні, суб’єктивні права людини, позбавлені економіч�

ного змісту, підставою виникнення яких є факт народження (окре�

мі особисті права виникають у зв’язку з укладанням правочинів) га�

рантовані посиленими засобами з боку держави.

Проведене дослідження цивільно�правового регулювання прав

громадян, що забезпечують природне існування людини та соціальне

її буття, і надає нам можливість сформувати вищенаведені висновки.
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ОСОБЛИВОСТІ МЕДИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО
СТРАХУВАННЯ У ФРАНЦІЇ

М. Ю. Яковчук,
студент,
А. І. Берлач,
д�р. юрид. наук, профессор,
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Сучасний європейський страховий ринок характеризується дуже

високим рівнем розвитку страхування і являє собою унікальний при�

клад інтегрованого страхового простору, в якому страхові компанії мо�

жуть реалізовувати свої страхові продукти в усіх європейських держа�

вах за принципом єдиної ліцензії, а споживачі можуть вибирати ті

страхові продукти, які найбільшою мірою відповідають їхнім потребам.

На нашу думку, значний науковий інтерес викликає аналіз ме�

дичного та соціального страхування у Франції. Слід зазначити, що

законодавець Франції передбачив єдиний порядок страхування, при�

чому відсоток страхового покриття населення становить понад 80%.

Обмеженим, з позиції страхового ринку України, є коло страхових

компаній, яких у Франції менше 100 і контроль за діяльністю яких

здійснює загальнодержавний страховий наглядовий орган. 

Джерелами формування страхових фондів у Франції є страхові

податки, завдяки яким формується близько 90% їх коштів. Досить

високими є також ставки страхових податків, які у сукупності станов�

лять близько 60% фонду оплати праці. 

Окремо спинимось на системі соціального страхування, яка має

давню історію свого заснування та пов’язана з ім’ям Конвента, який

розробив організаційну систему страхування здоров’я, виплати пенсії

по старості та інвалідності. Для цього Конвент створив реєстр «Книгу

національної добродійності», механізм внесення до якого було пе�

редбачено Законом «22 флореаля другого року». 

Однак великому революціонеру та соціальному реформатору Кон�

венту не вдалося втілити в життя розроблену ним систему соціаль�

ного захисту, можливо через відсутність фінансових ресурсів, що були

необхідні для її започаткування. Тому розглядувана нами система

соціального захисту почала формуватися у Франції значно пізніше.

Так зокрема, у 1913 р. Парламентом Франції було прийнято закон,

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



який передбачав механізм страхування робітників від нещасних ви�

падків та професійних захворювань. Цей закон викликав чимало дис�

кусій у суспільстві, оскільки передбачав обов’язок роботодавця ви�

плачувати грошову допомогу впродовж календарного року з моменту

звільнення робітника. Для уникнення непорозумінь таке рішення

приймалося колегіально у складі місцевих депутатів, представників

страхових компаній, роботодавців та безпосередньо застрахованого

робітника. Така організація соціального страхування мала прогресив�

ний характер, чим забезпечувала розвиток страхової справи у Франції.

Не меншу цінність в організаційному плані становить система ме�

дичного страхування, яка діє у Франції. Варто наголосити, що система

соціального страхування у Франції має досить широке коло напрямів

(видів) страхування, важливу роль серед яких відіграє медичне страху�

вання, а саме страхування на випадок хвороби, страхування тимча�

сової непрацездатності, страхування від нещасного випадку тощо. 

Що стосується системи медичного страхування у Франції, то

її досконалість, на нашу думку, можна пояснити давньою історією,

адже вона (система) була започаткована з формуванням у 1910 р. фон�

дів взаємодопомоги, які з часом (з 1928 р.) трансформувались у стра�

хові компанії. Саме завдяки вдалій організації діяльності страхових

компаній керівництву Франції вдалося налагодити єдину ієрархію

страхових кас, а також вертикальну систему медичного страхування,

на вершині якої перебуває Національна страхова організація, підпо�

рядкована Міністерству соціального забезпечення та праці Франції. 

Будучи в своїй основі ліберальною, система медичного страху�

вання передбачає формування системи добровільного медичного

страхування та місцевих фондів соціальної допомоги. Звісно, вказа�

ний сегмент у загальнодержавному медичному страхуванні становить

незначний відсоток (близько 2%), однак він створює умови для со�

ціально�медичного захисту громадян, які не обтяжені обов’язковим

медичним страхуванням. 

Як бачимо, історія страхування у Франції, а відтак і його адмініст�

ративно�правового регулювання, має тривалий характер. Для Фран�

ції, як і для більшості європейських країн, розвиток страхових відно�

син носить споріднений характер. Більше того, в цих країнах домінує

ліберальна система адміністративно�правового регулювання страхо�

вої діяльності, що передбачає застосування до бізнесу стандартів міні�

мального втручання та захисту інтересів як страховиків, так і стра�

хувальників.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ПОНЯТТЯ ПРАВОВОГО АКТА

Т. О. Сухицька, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра теорії та історії держави і права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 547�77�83

Поняття «правовий акт», як відомо, належить до найпоширеніших

правових понять у науці, правотворчості, у використанні суб’єктами

права різноманітних форм правореалізації, у службових та інших

документах, у навчальному процесі тощо. Це зумовлено важливим

місцем і особливою роллю правових актів у механізмі правового ре�

гулювання, в системі засобів правового впливу на суспільні відноси�

ни, що забезпечують нормальне функціонування і розвиток суспільс�

тва та держави. Адекватним повинне бути і відношення юридичної

науки до явищ і предметів, іменованих правовими актами, до розвит�

ку вчення про ці правові засоби. Питанням теорії правових актів,

практики використання різноманітних їх видів присвячено чимало

наукових праць фахівців у галузі загальної теорії права, конституцій�

ного, адміністративного та інших галузей правової науки.

У розвитку теорії правових актів значну роль покликано відігравати

вдосконалювання визначення спільного поняття правового акта. Від

вирішення цього завданя залежить багато чого і насамперед можливість

оптимальних визначень понять правових актів різноманітних видів.

Термін «правовий акт» у останньому із вказаних значень — це

належним чином (словесно�документально) оформлене зовнішнє

вираження волі уповноваженого суб’єкта що виступає як носій зміс�

товних елементів правової системи — юридичних норм, правополо�

жень практики, індивідуальних приписів, автономних рішень осіб.

Є чимало документів i актів, розбіжності між якими належним

чином не аналізуються і навіть майже не розглядаються. Звідси вини�

кають труднощі з вибором предметів їх регулювання, визначенням

юридичної сили, використанням i правовим захистом. Подолати

такі труднощі можна завдяки докладній і точній характеристиці до�

кументiв i актiв, з’ясуванню їх ознак i співвіднесеності між собою.

Різноманітність явищ життя суспільства, держави i громадян по�

роджує потребу в документуванні різних видів діяльності i станів. По�

трібні фіксація i загальнозначуще посвідчення фактів, подій i станiв.

Документування являє собою запис за встановленими формами не�
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обхідної для різних видів діяльності інформації. Документ як письмо�

ва форма, що посвiдчує певну інформацію, є найпоширенішим її но�

сієм. Правові акти в масиві документів посідають особливе місце.

Відзначимо насамперед їх публічне, офіційне визначення в Ос�

новному Законі України та інших держав як «правові акти», «норма�

тивні правовi акти», «акти». У конституціях також часто згадуються

конституційні та інші закони (договори), укази та iншi нормативнi

акти президента, постанови i розпорядження.

Відносно правових актів можна сказати, що вони є ланкою «право�

вого ланцюга» у правовій системі — правова культура, правова сві�

домість, настанови, правові потреби, принципи, правоцiлеположення,

правотворчість, правова норма, юридичні дії i стан. Періодично понов�

люючи цей «правовий ланцюг», правові акти виступають як один із йо�

го можливих імпульсів, виконуючи роль його мети та його засобу. 

ПОНЯТТЯ ПОДАТКУ, 
ЙОГО СУТНІСТЬ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ВИДИ

І. С. Cачкова, 
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, 
адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Податкам як джерелу доходів Державного бюджету нараховуєть�
ся понад 200 років. Поняття «податок» першим розкрив Адам Смітт
у відомій своїй праці «Багатство народів» у 1770 р. За словами цього
вченого, податок — це тягар, що накладається державою у формі за�
кону, який передбачає його розмір і порядок сплати.

На сьогодні податок — найефективніший інструмент впливу на
суспільне виробництво, це обов’язковий елемент усієї системи дер�
жави незалежно від того, яку модель розвикту вона обирає, які по�
літичні сили перебувають при владі. Відсутність податку паралізує
державу і робить її недієздатною.

Отже, податок — це фінансове підгрунтя існування держави, мі�
рило її можливостей у світовому економічному просторі щодо роз�
витку науки, культури, гарантування екологічної безпеки, зростання
економічного добробуту народу. Податок розглядається також як зна�
рядя перерозподілу доходів фізичних та юридичних осіб у державі,
їх мобілізація.
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Серед основних характерних особливостей податку слід виділити

такі:

– стягується на основі безповоротності;

– має односторонній характер встановлення;

– може бути сплачений лише до бюджету.

Розглянувши податок та його характерні особливості, далі роз�

криємо види податку.
1. Залежно від ознак суб’єкта оподаткування виділяють:

а) прямі податки, що стягуються в процесі придбання та нако�

пичення матеріальних благ (наприклад, податок з фізичнх осіб, пода�

ток за землю). Прямі податки, своєю чергою, поділяють на місцеві

та загальнодержавні.

б) непрямі податки. При стягненні непрямого податку виника�

ють правовідносини, в яких беруть участь три суб’єкти: суб’єкт по�

датку, носій податку і податковий орган. До цих податків можна від�

нести акцизи, мито та податок на додану вартість.

2. Залежно від платників податок поділяють на:

а) податок з юридичних осіб;

б) податок з фізичних осіб;

в) податок змішаного складу (наприклад, податок із власників

транспортних засобів, митний податок, податок сплати за землю).

Окремим видом виступає інфляційний податок, тобто це коли уряд

покриває бюджетний дефіцит за рахунок друкування додаткової

кількості грошей.

ДО ПИТАННЯ ПРО ЧИННИКИ 
ПРАВОТВОРЧОСТІ ЯК ОСНОВУ 

ОПТИМАЛЬНОГО ТА ЕФЕКТИВНОГО 
ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Н. О. Руда, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра теорії та історії держави і права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 5477783

Кожне істотне явище чи кожна подія, насамперед ті, що мають

політико�правовий характер, за всіх їх особливостей, певної ізоль�

ованості, локальності, унікальності, завжди прямо чи опосередко�

вано пов’язані з усім суспільством, його життям i діяльністю, тобто
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є, як правило, продуктом його діяльності чи розвитку i водночас — за�

собом впливу на нього. Чинники є сполучною ланкою між суспiльст�

вом, його функціонуванням i тими подіями, явищами, що постійно

або періодично в ньому перебігають. Вони безпосередньо зумовлюють

виникнення або зміну того чи іншого явища, процесу.

Подібну до цієї загальної характеристики природу мають основні

чинники, що формують основу оптимального та ефективного здійс�

нення правотворчої дiяльностi, активно�творчого, випереджального

впливу на динаміку суспільного розвитку. 

Вельми важливо визначити радіус дії різних чинників. На жаль,

поки що зробити це не вдається. Досить часто виявлені суспільні по�

треби отримують неадекватне правове вираження. Інколи доволі по�

спішно відкидаються попередні акти або, навпаки, зміни обмежують�

ся лише частковим виправленням правового статусу окремих суб’єктів.

Аналіз чинників, що впливають на правотворчість, буде недостат�

нім, якщо не звернути уваги на ту роль, яку відіграють у процесі пра�

вотворчостi повною мірою стійкі правила (норми) поведінки, що

склалися в суспільстві i передаються людьми від покоління до поко�

лiння, додержуються в силу звички та охороняються силою громадсь�

кої думки (звичаї). Адже в сучасних умовах майже в кожної групи

населення є свої звичаї, що відповідають її моралі та звичкам. Крім

того, свої національні звичаї мають різні нації i народності, хоча вони

можуть проживати спільно i в межах однієї окремої території.

Важливе значення мають також загальні норми та принципи по�

ведiнки людей, що охоплюють головні стосунки та ідеї, які зазвичай

передаються вiд поколiння до поколiння в силу певного соціального

значення, додержуються на підставі внутрішнього переконання i теж

охороняються громадською думкою (традиції).

Питання про значення звичаїв і традицій для правотворчості

можна розглядати в кількох аспектах. По�перше, суб’єкти право�

творчості враховують звичаї (насамперед місцеві), якi відіграють по�

зитивну роль на сучасному етапі розвитку суспільства i надають їм

правового загальнообов’язкового значення. При цьому вони збері�

гають якість традиційних настановлень i стають правовими, тобто

звичаєвим правом. По�друге, формально сконструйовані норми та

інститути можуть набувати в суспільному житті конкретних, але різ�

них за формою способів реалізації, якi, своєю чергою, також можуть

стати звичаєм, традицією. Виходячи з цього, традицiї та звичаї пра�

вотворчостi можна розглядати в рiзних аспектах, враховуючи різно�
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манітність її інститутів, норм i конкретних форм їх застосування.

По�третє, суб’єкти правотворчості будують свою роботу відповідно до

нормативних актів, які регулюють процедуру правотворчості i які,

своєю чергою, створені з урахуванням історичних традицій і звичаїв.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
(СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ)  УКРАЇНИ:
СУТНІСТЬ, ОСНОВНІ ПІДХОДИ ТА ЗМІСТ

А. Ю. Пасацька, 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, м. Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Проблема побудови ефективної системи оподаткування та своє�

часного і повного справляння податків — одна з найактуальніших

в Україні.

Кожна держава встановлює власну систему оподаткування, тобто

визначає платників податків, об’єкти оподаткування, види подат�

ків і порядок їх сплати. 

Існує два підходи до визначення податкової системи. З одного бо�

ку, податкова система являє собою сукупність податків, зборів, пла�

тежів і виступає як механізм законодавчо закріплених важелів щодо

акумулювання доходів держави. З іншого боку, податкова система

розглядається як система процесуальних відносин із встановлення,

зміни та скасування податків, зборів, платежів, забезпечення їх спла�

ти, організації контролю і відповідальності за порушення податко�

вого законодавства.

Вітчизняне законодавство систему оподаткування визначає як

сукупність податків, зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів

і внесків до державних цільвих фондів, урегульованих нормами пра�

ва, що справляються на території України у визначеному законом

порядку. 

Зміст податкової системи становлять такі елементи оподатку�

вання:

– принципи, форми і методи побудови податків, зборів та інших

обов’язкових платежів;

– процесуальні відносини з їх встановлення, зміни або відміни;
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– заходи, спрямовані на забезпечення їх сплати, контроль та від�

повідальність за порушення податкового законодавства, а також ви�

значення кола суб’єктів, уповноважених здійснювати фіскальні функ�

ції в державі.

Під податком і збором до бюджетів і державних цільових фондів

слід розуміти обов’язковий внесок до бюджету відповідного рівня або

державного цільового фонду, здійснюваний платниками в порядку

і на умовах, визначених законами України про оподаткування.

Платниками податків і зборів є юридичні і фізичні особи, на яких

згідно з законами України покладено обов’язок сплачувати подат�

ки і збори.

Об’єктами оподаткування, відповідно до закону, є доходи (при�

буток), додана вартість продукції (робіт, послуг), вартість продукції,

у тому числі митна, або її натуральні показники, спеціальне вико�

ристання природних ресурсів, майно юридичних і фізичних осіб, інші

об’єкти. 

Ставки, механізм справляння податків і зборів, за винятком особ�

ливих видів мита, і пільги щодо оподаткування не можуть встанов�

лювати і змінювати інші закони, крім законів про оподаткування. 

Систему оподаткування в Україні умовно можна розподілити на

три великі підсистеми:

– Підсистема оподаткування юридичних осіб;

– Підсистема оподаткування фізичних осіб;

– Внески до державних цільових фондів.

ІНСТИТУТ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН: 
ДІЙСНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

О. В. Лубинець, 
кафедра теорії та історії держави і права,
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна»
02225, Київ, пр�т Маяковського 21в, тел.: 5477783

У процесі здійснення конституційної реформи в Україні значна

увага приділяється інститутам безпосередньої демократії, зокрема

зверненням громадян. Право направляти індивідуальні і колективні

письмові звернення або особисто звертатися до органів державної

влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових

осіб цих органів, що зобов’язані розглянути звернення і дати обґрун�
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товану відповідь у встановлений законом строк, є конституційним

правом громадян (ст. 40 Основного Закону України). 

Питання практичної реалізації громадянами України наданого

їм права на — звернення регулюється Законом України «Про звер�

нення громадян» (1996), Указом Президента України «Про заходи що�

до забезпечення конституційних прав громадян на звернення» (1997),

Указом від 13 серпня 2002 р. (700 / 2002) «Про додаткові заходи щодо

забезпечення реалізації громадянами конституційного права на звер�

нення», іншими правовими актами. Дія цих актів не поширюється

на порядок розгляду заяв і скарг громадян, установлений кримінально�

процесуальним, цивільно�процесуальним і трудовим законодавством.

В умовах складання ринкових відносин та формування укра�

їнської політичної системи звернення, поряд з іншими інститутами

прямої демократії, набуватимуть особливого значення, оскільки не

тільки сприятимуть реальній участі в державному та суспільному

житті кожного громадянина, зростанню його психологічної впевне�

ності у можливості впливати на хід подій, а й слугуватимуть для пар�

ламенту й уряду важливим показником настрою громадської думки

з того чи іншого питання. Крім того, вони є також засобом впливу

на поліпшення роботи органів державної влади i місцевого самовря�

дування, установ, організацій, незалежно від форм власності, під�

приємств, посадових осіб для обстоювання своїх прав i законних ін�

тересів та відновлення їх у разі порушення.

Громадяни загалом правильно розуміють цілі і завдання, покла�

дені на Закон України «Про звернення громадян», але не завжди

правильно застосовують його положення. Так, передусім потрібно

визначити, кому адресувати звернення, пропозицію, заяву чи скаргу

(і письмові, і усні). Адже громадяни повинні направляти свої звер�

нення тим органам чи посадовим особам, до повноважень яких на�

лежить розв’язання того чи іншого питання.

Цивільно�правові, трудові правовідносини або відносини, що

випливають із кримінально�процесуального законодавства, можна

вирішити лише в судовому порядку. Скарги на дії чи рішення орга�

ну державної влади, органу місцевого самоврядування, установи,

організації, об’єднання громадян, підприємства, засобів масової

інформації, посадової особи подаються у вищий орган або суд. 

Законодавче подання, у формі народної ініціативи, має містити

в собі, по�перше, пропозицiю, що висувається в порядку народної

iнiцiативи (як правило, у формi законопроекту); по�друге, обґрунту�
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вання пропозиції разом з іншими документами, якщо вони потрібні;

по�третє, необхідну кількість підписів (список) громадян із зазначен�

ням прізвища, імені та по батькові, професії, домашньої адреси (пас�

портні дані). Як правило, законодавство встановлює межі здійснен�

ня народної ініціативи. 

НАКАЗИ ВИБОРЦIВ, ЯК СТРУКТУРНИЙ ЕЛЕМЕНТ
ІМПЕРАТИВНОГО МАНДАТУ: 

ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ

С. О. Легкобит, 
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра теорії та історії держави і права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. 547�77�83

До середини 90 рр. у законодавстві республік колишнього Сою�
зу РСР, більшості соціалістичних країн існував так званий інститут
імперативного мандату. Він визначав державно�правову природу від�
носин між депутатами i виборцями, до змісту якого входили й накази
виборців. Наказами виборцiв визнавалися ухвалені передвиборними
зборами відповідні доручення виборцiв, спрямовані на поліпшення
діяльності рад по керівництву державним, господарським i соціаль�
но�культурним будівництвом, забезпечення комплексного соціаль�
ного розвитку їх територій, задоволення зростаючих матеріальних
i духовних потреб людей (ст.1 Указу Президії Верховної Ради СРСР
«Про організацію роботи з наказами виборцiв в СРСР»; ст.1 Положен�
ня «Про органiзацiю роботи з наказами виборцiв в Українській РСР»).

Особливості актів наказів виборцiв полягали у тому, що вони,
по�перше, являли собою доручення виборцiв; по�друге, були адресо�
вані конкретному кандидатові в депутати, що зареєстрований окруж�
ною виборчою комісією; по�третє, вони мали суспільне значення;
по�четверте, були обгрунтованими, реальними; по�п’яте, приймали�
ся більшістю голосів присутніх на передвиборчих зборах виборцiв;
по�шосте, оформлювалися протоколом передвиборчих зборів.

У СРСР інститут наказів виборцiв був закріплений Основним
Законом 1977 р. (ст.102), конституціями союзних республік (ст. 91
Конституції УРСР 1978 р.), в яких вказувалося: виборці дають накази
своїм депутатам, а відповідні ради народних депутатів розглядають
i враховують їх при розробленні планів економічного та соціального
розвитку i складаннi бюджету, а також при підготовці рішень з інших

– 566 –

Секція V Правові та організаційні засади навчання, 
людей з особливими  



– 567 –

питань, організовують виконання наказiв та інформують громадян
про їх реалізацію. Ці конституційні принципи отримали свій розвиток
у поточному законодавстві. Так, в Указі Президії Верховної Ради
СРСР від 1 вересня 1980 р. про організацію роботи з наказами вибор�
ців був встановлений порядок висунення і прийняття до виконання
наказiв, а також порядок здійснення відповідного контролю.

Тривалий час в юридичній науці питання про характер (імпера�
тивний чи консультативний) актiв прямого народовладдя, розгляда�
лися як накази, тобто питання про обов’язковість їх виконання для
рад було дискусійним. З часом діючі нормативні акти дали підставу
для однозначного висновку про їх дорадчий характер. Про це свідчить
формулювання ст.102 Конституції колишнього СРСР. 

Серед багатьох учених�юристів не було єдності поглядів щодо як
змісту поняття iмперативного депутатського мандату, так i його прийнят�
ності взагалі. Причому деякі автори намагалися уникати терміна «імпе�
ративний мандат» i навіть стверджували, що в них немає необхідності.

У прийнятій Верховною Радою Конституції України 1996 р. від�
сутні положення, пов’язані з імперативним депутатським мандатом.
Питання про доцільність існування чи відсутності наказiв депута�
там усіх рівнів залишається відкритим. Звернувшись до практики
проведення передвиборчих компаній, зокрема 2002 р., ми зможемо
побачити, що накази кандидатам у депутати зберігалися, але вони
прийняли нові, непередбачені законодавством форми. Це стосується
різного роду прохань�вимог населення до своїх кандидатів і відпо�
відних до них обіцянок, що містяться в їх передвиборних програмах. 

ДО ПИТАНЬ ЩОДО ПРОЕКТУ ЗАКОНУ УКРАЇНИ
«ПРО ОСНОВНІ ЗАСАДИ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»

В. І. Лебеденко, 
канд. юрид. наук, доцент
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, вул. Маяковського, 21в; тел. 547�77�83; Е�mail: gp_profesor@ukr.net

1. 20 червня 2008 р. Міністр юстиції України М.В. Оніщук опри�
люднив проект Закону України «Про основні засади господарської
діяльності» [1], який на думку авторів враховує положення «acquis
communautaire» та із набранням чинності якого повинен втратити дію
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чинний ГК України. Метою нового закону, на думку авторів законоп�
роекту, є усунення прогалин у правовому регулюванні господарських
відносин. Мотивацією прийняття нового закону визначена потреба
усунення правових колізій між ЦК та ГК України; те що положення
ГК не відповідають сучасним вимогам правового регулювання госпо�
дарської діяльності, у зв’язку з тим, що значна кількість норм ГК є або
бланкетними, оскільки відсилають до інших законів (наприклад, до
законів України «Про захист економічної конкуренції», «Про страху�
вання», «Про банки і банківську діяльність», «Про зовнішньоеко�
номічну діяльність» та деяких інших), або дублюють одна одну, тобто
не містять чітких правил поведінки та не регулюють належним чином
суспільні правовідносини у сфері господарювання та прямо передба�
чають необхідність прийняття нормативно�правових актів, які мають
врегулювати відносини в певних сферах господарювання тощо.

2. Слід зазначити, що автори законопроекту самі визнають, що втра�
та чинності ГК України призведе до прогалин у правовому регулювання
господарських правовідносин, і пропонують урегулювати відносин, які
є предметом регулювання ГК України в інших законах України, а саме:
«Про державне прогнозування та розроблення програм економічного
і соціального розвитку України»; Бюджетному кодексі України; «Про
державне замовлення для задоволення пріоритетних державних пот�
реб»; «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; «Про
стандартизацію»; «Про державну підтримку сільського господарства
України» та деяких інших. Виникає питання: навіщо городити город,
коли вже є кодифікований нормативний акт — ГК України, який струн�
ко й внутрішньо узгоджено виклав правові настанови, які максимально
повно регулюють господарські правовідносини, виходячи із загальних
принципів та концептуального розвитку українського законодавства,
врахував предмет і метод правового регулювання даної галузі права?
Навіщо треба здійснювати «декодифікацію» господарського законодав�
ства, коли весь світ іде до узагальнення та встановлення загальних типо�
вих правил правового регулювання тих чи інших правовідносин («acquis
communautaire»). Тим паче, що зміст «нових нормативних положень»
Проекту здебільшого є запозиченням окремих положень чинного ГК
України, а в деяких випадках і прямим нонсенсом. Наприклад,
відсутність можливості для фізичної особи створити приватне
підприємство і здійснювати господарську діяльність лише як фізична
особа [ст. 7; 1], що фактично є перепоною для розвитку малого
підприємництва та перешкодою на шляху перетворення малих
підприємств на середні та великі; виведення поза поле правового регу�
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лювання фермерського господарства, яке є формою підприємницької
діяльності громадян із створенням юридичної особи [ст. 1, 2]; віднесен�
ня виробничого кооперативу до товариств [ст. 9; 1], що, по суті, супере�
чить чинному законодавству: «кооператив — юридична особа, утворена
фізичними та/або юридичними особами...» [ст. 2, 3], «сільськогоспо�
дарський кооператив — юридична особа, утворена фізичними та/або
юридичними особами...» [ст. 1; 4]. Тому неможливо погодитись, що Про�
ект враховує положення «acquis communautaire» і по суті веде ще до біль�
шого розбалансування правового регулювання господарської діяльності.

4. Природно, що можливим виходом із цієї ситуації є не сама від�
міна чинного ГК України, а внесення відповідних змін до ГК України,
пропозиції щодо яких є у Проекті, але лише після їх опрацювання
фахівцями та вченими, із урахуванням усіх «за» та проти, а не лише
потреб осіб, яким це необхідно для подальшої приватизації ще не
роздержавленого майна підприємств, а також урахування «acquis
communautaire» та сьогоденних реалій розвитку економіки України.
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Ключовим елементом банківських відносин є «банківська опера2
ція». Незважаючи на те, що банківська операція є системоутворю�

ючим елементом понятійного апарату банківського законодавства,

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



ані Закон України «Про банки і банківську діяльність», ані інші нор�

мативно�правові акти не містять визначення цього поняття. 

Існують різні думки щодо визначення поняття «банківська опе�

рація».

На нашу думку, будь�яка банківська операція являє собою одну

або кілька цивільно�правових угод. Як правило, до поняття банківсь�

кої операції включають не тільки юридично значимі, але й цілу низку

фактичних дій, пов’язаних з бухгалтерским оформленням таких угод.

Л. П. Снігурська зазначає, що банківська операція — це комп�

лекс упорядкованих дій банку, що потребують руху накопиченої

вартості (пов’язані із накопиченням або розміщенням ресурсів).

Залежно від особливостей формування та розміщення ресурсів

комерційного банку, його послуги можуть бути реалізовані у формі

проведення трьох основних груп операцій: пасивних, активних і ко�

місійно�посередницьких. При здійсненні пасивних операцій банки

залучають тимчасово вільні грошові кошти для формування своїх ре�

сурсів. Формуються ресурси банками за допомогою таких складових

пасивних операцій: власних коштів, залучених коштів і позичених

коштів.

Активні операції полягають у розміщенні банками сформованих

ресурсів з метою отримання прибутку. Активні операції банків взагалі

можна поділити на: кредитні, інвестиційні, інші активні операції.

Комісійно�посередницькі операції проводяться банком за дору�

ченням і на користь клієнта за певну плату. У цьому випадку має місце

не власне формування і розміщення ресурсів, а переміщення вже

наявних у банку коштів клієнта за його розпорядженням або здійс�

нення інших операцій, які не пов’язані безпосередньо з рухом гро�

шей — це так звані збалансовані послуги.

Є безліч інших думок щодо класифікації банківських операцій.

Зокрема, Закон України « Про банки та банківську діяльність» та

Положення НБУ від 27 березня 1996 р. «Про порядок ліцензування

банків в Україні» визначають перелік банківських операцій, які банк

має право здійснювати.

До характерних ознак, притаманних усім банківським операціям,

можна віднести:

– тривалий характер ділових зв’язків;

– довірчий характер банківських операцій;

– фактична нерівність банківського підприємництва та його клі�

єнта;
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– стандартні форми банківських операцій, що здебільшого по�

яснюється масовим та однотипним характером останніх;

– однотипність правового регулювання банківських операцій

в різних країнах, що є результатом різноманітних методів уніфікації

права, які регламентують кредитні та розрахункові відносини.

Основною властивістю операцій комерційних банків є їх продук�

тивний характер. Акумулюючи тимчасово вільні від обороту кошти,

банки перетворюють їх на капітал, тобто непрацюючі ресурси при�

мушують працювати на користь як окремих суб’єктів ринку, так і еко�

номіки загалом.

Банківські операції відображаються в балансі відповідно в актив�

ній і пасивній його частинах. Баланс банку дає можливість отримува�

ти загальні показники про стан коштів банку і містить дані про розмі�

щення цих коштів (актив), а також про джерела їх утворення (пасив).

Отже, банківські операції являють собою операції для залучення

грошових коштів та їх вкладення в позички, цінні папери та послуги,

випуску в обіг і вилучення з нього грошей, для розрахунків, фінансу�

вання та кредитування капітальних вкладень, касового виконання

державного бюджету тощо.

ЮРИДИЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
У СФЕРІ ГОСПОДАРЮВАННЯ: 

ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ

Я. О. Горячек,
студент групи ПЗ�61
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, вул. Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
Е�mail: gp_profesor@ukr.net

1. Юридична відповідальність у сфері господарювання забезпече�

на значним масивом господарсько�правових нормативних актів. Од�

нак наявність широкої нормативної бази сама по собі не свідчить

про те, що в Україні насправді створений і функціонує ефективний

правовий механізм, який забезпечує реалізацію відповідальності

суб’єктів господарювання з недопущенням порушення їхніх прав

і законних інтересів, а також інтересів суспільства та держави.

У численних законодавчих актах, які встановлюють відповідальність
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суб’єктів господарювання за порушення законодавства в багатьох

сферах, не дається прямої вказівки на її вид чи характер правопору�

шень, а йдеться про «фінансові санкції», «штрафи», «заходи впливу»,

«заходи впливу та санкції» тощо. Потрібно терміново виправити

невизначеність деяких базових категорій та наявність прогалин, су�

перечностей і неузгодженостей між нормами різних законодавчих

актів, що встановлюють юридичну відповідальність.

2. Правова база забезпечення протидії злочинності у сфері госпо�

дарської діяльності може бути ефективною лише за умови її постійно�

го вдосконалення відповідно до сучасних реалій економічного розвит�

ку держави. Вона має, з одного боку, ґрунтуватися на положеннях

чинного цивільного та господарського законодавства, що регулює

здійснення господарської діяльності та є досить динамічним, а з іншо�

го — оперативно змінюватися відповідно до потреб правозастосов�

чої практики щодо протидії новим формам злочинних проявів у цій

сфері. Наявність суперечливостей у правовому регулюванні госпо�

дарських відносин та їх кримінально�правовому захисті досить опе�

ративно використовується особами при вчиненні таких суспільно

небезпечних діянь у цій сфері, які хоча й завдають великої шкоди від�

носинам у сфері господарської діяльності, але внаслідок прогалин

у законодавстві не тягнуть за собою кримінальної відповідальності.

3. Проблема поняття, сутності, якісних характерних ознак, підстав

і порядку застосування оперативно�господарських санкцій на поточ�

ний момент є досить актуальною, зважаючи на той факт, що норми,

які врегульовують функціонування останніх, були вперше закріплені

на законодавчому рівні в результаті прийняття ГКУ. Попри високу

результативність оперативних санкцій, простоту їх застосування, ці

заходи необґрунтовано залишені поза увагою наукою господарського

права. Адже наразі, як відомо, немає жодного вітчизняного моногра�

фічного чи дисертаційного дослідження, цілковито присвяченого

оперативним санкціям

4. Специфікою юридичної відповідальності у сфері господарської

діяльності є різноплановий характер правопорушень. Одна з проблем

полягає в особливості статусу суб’єктів господарювання — юридич�

ної особи. У будь�якому разі одні й ті самі дії певної посадової особи

можуть мати негативні наслідки як для неї самої, так і для суб’єкта

господарювання. Також у цікаву ситуацію потрапили громадяни�

підприємці (суб’єкти підприємницької діяльності без утворення юри�

дичної особи). Підприємці не є посадовими особами підприємств,

– 572 –

Секція V Правові та організаційні засади навчання, 
людей з особливими  



– 573 –

а отже, на них не можуть бути накладені ті адміністративні штрафи,

в яких прямо визначено, що вони накладаються на посадових осіб

підприємств та організацій. Аналогічна ситуація з фінансовими санк�

ціями у вигляді штрафів: якщо у відповідному нормативному доку�

менті прямо вказано, що санкції накладаються на юридичних осіб

або на підприємства чи організації, то відповідно ці санкції не можуть

бути накладені на громадян�підприємців. Виникає необхідність на

законодавчому рівні вирішити питання, який суб’єкт несе яку від�

повідальність.

Тому вважаю, що одним з актуальних напрямів господарсько�

правових досліджень повинно бути висвітлення й аналіз юридичної

відповідальності, характеристика видів юридичної відповідальності,

які застосовують до правопорушників, виявлення недоліків і проб�

лем застосування на практиці норм, що регулюють дані питання.

ПОЛІТИЧНІ ЗНАННЯ 
В ДЕРЖАВОТВОРЧОМУ ПРОЦЕСІ

М. Г. Гордієнко,
канд. політ. наук, доцент 
Національний університет державної податкової служби України, 
кафедра філософії та політології
тел. (044) 297�627�67, Е�mail mgordo@bigmir.net 

Політика нерозривно пов’язана з найглибшими основами
людського існування і є невід’ємним компонентом функціонуван�
ня соціального організму. Як відзначав ще стародавній мислитель
Арістотель, політика коріниться в самій природі людини як істоти,
що приречена жити в колективі, суспільстві і взаємодіяти з іншими
людьми. Приблизно з часів Великої французької революції 1789 р.,
що проголосила рівноправ’я всіх громадян і визнання народу дже�
релом влади, у більшості демократично орієнтованих держав чітко
позначилася потреба в політичному просвітництві населення, нав�
чанні його цивілізованих норм взаємин у процесі державотворен�
ня. Під впливом цих чинників різко підвищилася суспільна зна�
чущість політичних знань і наприкінці XIX — напочатку XX століть
у відкритих суспільствах остаточно сформувалися спеціалізовані
інститути політичної науки і освіти, які покликані допомогти лю�
дям будувати свої колективні взаємини на принципах компетент�
ності й раціональності.
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У сучасних демократичних державах діяльність таких інститутів

базується на визнанні основних гуманістичних цінностей і перш за

все свободи і гідності кожної особи, її природних, невідчужуваних

прав. Політична освіта допомагає громадянинові об’єктивно усвідомити
існуючий суспільний і політичний устрій, своє місце і роль в державі,

права і обов’язки. Її головна мета — навчити людину адекватно орієнту&
ватись у складній соціально�політичній обстановці, представляти

і захищати свої інтереси, поважаючи права інших людей, колектив�

но вирішувати загальні проблеми. Вона спрямована також на фор�

мування у громадян пошани до демократичного порядку, легітимної
влади, без яких свобода окремої особи не може бути реальною.

Історія політичної соціалізації і політичної освіти тісно пов’язана

з історією демократії, а також з процесом модернізації суспільства.

Автократичні станові держави доіндустріальної стадії розвитку сус�

пільства не потребували політично освічених і національно свідомих

громадян. Їх правління припускало повне усунення переважної біль�

шості населення від політики. Елементарні правила взаємин підданих
з державою засвоювалися людьми переважно стихійно. Лояльне став�

лення громадян до інституту держави підтримували звичаї, традиції,

страх перед владою, релігійні догми. Спеціальні інститути для полі�

тичної освіти громадян не були потрібні.

Несподівано швидкий крах тоталітаризму і його стереотипів при�

звів до утворення в свідомості багатьох людей своєрідного політико&
культурного вакууму, який останніми роками посилено заповнювався

руйнівними ідеологемами — сукупністю анархістських та радикаль�

но�націоналістичних ідей або ж просто антисоціальних, примітив�

но�егоїстичних поглядів і вимог. Сама політика стала розглядатися

багатьма як брудна й аморальна справа, сфера боротьби за меркан�

тильні інтереси фінансово�олігархічних угруповань. Саме політична
освіта покликана надати суспільству людський вимір, стримувати в по�

літичних діях прояв егоцентричної мотивації, нетерпимості й емоцій�

ної неврівноваженості, а також уникати ідеологічного, класового

чи націоналістичного ірраціоналізму. Одне з її провідних завдань —

вироблення у громадян зваженого, критичного ставлення до різних

деструктивних процесів, ворожих демократичному ладу.

Життєва необхідність політичної освіти для сучасної України

пов’язана з радикальною трансформацією її політичної системи. Від�

сутність у людей демократичної культури, стійких орієнтації на за�

гальнолюдські цінності, посттоталітарна ментальність, напівжебраць�
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ке існування більшості населення, гострі соціальні конфлікти згубно

впливають на державотворчі процеси. Брак належних політичних знань
зумовлює перманентну кризу новітньої української державності. У на�

шому суспільстві політичні знання можуть виконувати низку конст�

руктивних функцій і насамперед допомогти людям виробити раціо�

налістичний і демократичний менталітет, засвоїти цінності і норми

політичної культури, формувати такі якості, як політична толерант�

ність (терпимість), готовність до компромісу і партнерства, праг�

нення до консенсусу, уміння цивілізовано виражати і захищати свої

інтереси, зміцнювати українську загальнонаціональну ідентичність

і державність.

Процес утвердження і розбудови незалежної України ставить пе�

ред нами завдання оволодіння основами сучасної політичної куль�

тури, нормами цивілізованої взаємодії громадян в єдиній державі

і в міжнародних відносинах. Досвід історії переконливо показує, що

без глибоких змін в політичній свідомості людей неможливі жодні

суспільні перетворення. Якісне оновлення політичного класу, про�

ведення економічних реформ, формування громадянського сус�

пільства і правової держави є нагальними імперативами вітчизняно&
го державотворення. Ці процеси надзвичайно актуалізують соціальну
потребу в політичних знаннях, підносячи їх на рівень національно&дер&
жавних інтересів. За цих умов постають якісно нові вимоги до ролі

й місця в суспільстві політичної науки, до поширення політичних

знань серед широких верств населення. Політично освічені громадя&
ни є основним ресурсом формування та реалізації ефективної моделі
національного державотворення. 

З метою оволодіння системою наукових знань про політичне жит�

тя та суспільно�політичні процеси до структури гуманітарної освіти

у вищих навчальних закладах України введено викладання нової на�

вчальної дисципліни — політології, найважливішою функцією якої

є наукова рефлексія політичних процесів та формування політичної

культури суспільства. Якісно нові завдання нашого суспільно�полі�

тичного розвитку потребують відмови від упередженого в недалекому

минулому ставлення до політології як до науки. За умов адміністра�

тивно�командної системи інтелектуальний потенціал науки про полі�

тику відкидався й ігнорувався. Це породжувало відчуженість широких
народних мас від участі в політичному житті, обмежуючи їхню політич�

ну свідомість та прирікаючи на політичну пасивність. Ось чому фор&
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мування суспільства на демократичних засадах неможливе без онов&
лення політичної свідомості, без вивчення системи знань про політику. 

Сучасні концепції політичної освіти передбачають не тільки по�

ширення серед громадян етики пошани і пієтету до держави та її за�

конів, готовності виконувати суспільні обов’язки, а й навчання людей

вирішувати свої життєві проблеми цивілізованим способом, йти на

компроміси для врегулювання різного роду конфліктів. Сьогодні

система політичної освіти в демократичних країнах намагається гар�

монійно враховувати запити як окремої особи, так і всієї держави.

Розвиток демократичної політичної свідомості населення сприяє

зміцненню в людей почуття громадянського обов’язку, відповідаль�

ності перед суспільством і державою, обмежує вплив крайнього ради�

калізму й екстремізму. Політичні знання і культура потрібні сьогодні

будь�якій людині, незалежно від її професійної приналежності,

оскільки, живучи в суспільстві, вона неминуче повинна взаємодія�

ти з іншими людьми і державою. Без володіння такими знаннями

людина ризикує стати розмінною картою в політичній грі, перетво&
ритися на об’єкт маніпулювання, експлуатації і поневолення з боку

активніших в політичному сенсі сил.

Базовані на загальнолюдських цінностях політичні знання сприяють
перетворенню людини з підданого властей у свідомого і повноправного
громадянина своєї держави, що є одним з найважливіших показників

цивілізованості особи. Отже, турбота про розвиток політичної науки

і формування нової системи демократичної політичної освіти має ста�

ти загальною справою держави і науково�педагогічної громадськості.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ 
ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Т. В. Горбач,
студент, група ПЗ�61
Інститут права та суспільних відносин Університету «Україна», 
кафедра господарського права юридичного факультету
02225, Київ, вул. Маяковського, 21в; тел. 547�77�83
Е�mail: gp_profesor@ukr.net

Сьогодні суспільству потрібні суб’єкти господарської діяльності,

які, систематично здійснюючи господарську діяльність, не пересліду�
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ють мету одержання прибутку, а функціонують лише для досягнення

економічних, соціальних та інших результатів, тобто кошти, отримані

у результаті такої діяльності, спрямовуються на досягнення їх статут�

них цілей. Отже, йдеться про неприбуткові господарські організації.

Держава підтримує створення й організацію діяльності непри�

буткових організацій. Неприбуткові господарські організації можна

розподілити на такі великі групи незалежно від їх форми власності:

1. Благодійні фонди і благодійні організації, створені в порядку,

визначеному законодавством для проведення благодійної діяльності,

зокрема, це громадські організації, створені задля провадження еко�

логічної, оздоровчої, аматорської спортивної, культурної, освітньої

та наукової діяльності, а також творчі спілки й політичні партії.

2. Пенсійні фонди, кредитні спілки, утворені в порядку, визна�

ченому законодавством.

3. Спілки, асоціації та інші об’єднання юридичних осіб, житлово�

будівельні кооперативи, створені для репрезентації інтересів заснов�

ників, що утримуються лише за рахунок внесків таких засновників

і не зайняті підприємницькою діяльністю, за винятком отримання

пасивних доходів.

4. Релігійні організації, зареєстровані у порядку, передбаченому

чинним законодавством, та деякі інші.

Засновниками неприбуткових організацій можуть бути фізичні

особи, що досягли 18 років (для молодіжних і дитячих організацій —

15 років), юридичні особи. Неприбуткові господарські організації

утворюються і діють за територіальним принципом та відповідно до

їх статуту.

Після проходження державної реєстрації неприбуткові організації

зобов’язані зареєструватися в органах статистики. Усі господарські

організації, що не мають на меті отримання прибутку, після набут�

тя ними статусу юридичної особи повинні бути внесені до Реєстру

неприбуткових організацій і установ, який ведеться Державною по�

датковою адміністрацією України. У противному разі їх діяльність

вважатиметься прибутковою. Крім цього, неприбуткові організації

зобов’язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду, в будь�якій

із профспілок з метою сплати обов’язкових внесків на соціальне стра�

хування, а також у службі зайнятості населення.
Неприбуткова організація має право використовувати працю

найманих працівників і нараховувати та сплачувати за неї винагороду.
Розмір винагороди визначається керівництвом у межах його повно�

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



важень і засновниками або вищим органом такої організації. У зв’яз�
ку із цим неприбутковій організації нараховуються та сплачуються
податки. Працівники неприбуткової господарської організації можуть
безпосередньо вступати у трудові відносини з такою організацією
або ж працювати на умовах договору підряду. Такий розподіл по�різно�
му впливає на процедуру оподаткування. Якщо неприбуткова ор�
ганізація, крім основної, не здійснює інших видів діяльності, що спря�
мовані на отримання прибутку, вона не сплачує внесків до Фонду
Чорнобиля, тому що платниками цього збору згідно з чинним законо�
давством є лише суб’єкти підприємницької діяльності. За аналогічних
умов неприбуткова організація не є платником комунальних податків.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ 
ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Т. В. Видмеденко,
студент,
Л. І. Приходько,
канд. екон. наук, доцент, 
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Виконання платниками податків та іншими суб’єктами подат�

кового обов’язку об’єктивно не може спиратися лише на високий рі�

вень їхньої правової культури та усвідомлення суспільної значущості

передбаченої нормами податкового права належної поведінки. Не�

сплата або неповна сплата суб’єктами підприємницької діяльності

або громадянами податків, зборів, інших обов’язкових платежів не�

залежно від того, чи умисно, з необережності, чи навіть за відсутності

вини воно допущено, тягне за собою застосування штрафних санк�

цій у визначених законодавством розмірах; сплату пені, яка нарахо�

вується на суму несплаченого обов’язкового платежу; адміністра�

тивну або кримінальну відповідальність осіб, винних в ухиленні від

сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів.

Не варто легковажно розраховувати на високу моральність і со�

вість платників податку, зборів та інших обов’язкових платежів. У су�

часних умовах для забезпечення необхідного рівня податкових над�

ходжень вирішального значення набуває застосування заходів
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державного примусу в податковій сфері. Суб’єктами таких злочинів

можуть бути як посадові особи підприємств, установ, організацій не�

залежно від форми власності, на котрих покладено обов’язки з веден�

ня бухгалтерського обліку, подання податкових декларацій, бухгал�

терських звітів, балансів, розрахунків та інших документів, пов’язаних

з обчисленням і сплатою обов’язкових платежів до бюджетів та дер�

жавних цільових фондів, так і будь�які громадяни, зокрема й громадя�

ни�підприємці, котрі зобов’язані подавати до податкових адміністра�

цій декларації про прибутки чи сплачувати обов’язкові платежі, збори.

Особливістю відповідальності за порушення податкового зако�

нодавства є її компенсаційно�каральний характер. Зміст компенса�

ційної ознаки полягає в необхідності відшкодування збитків держави

та органів місцевого самоврядування внаслідок неотримання над�

ходжень податків, зборів, інших обов’язкових платежів до бюджетів

і державних цільових фондів. Поряд із цим застосування відпові�

дальності спрямовано на покарання конкретного правопорушника

(платника податків, податкового агента) у зв’язку з невиконанням

ним покладеного на нього обов’язку, а також на запобігання подат�

ковим правопорушенням.

Порушення податкового законодавства — це протиправне (перед�

бачене податковим законодавством), винне діяння (дія чи бездіяль�

ність) особи, пов’язана з невиконанням або неналежним виконанням

податкового обов’язку, за яке передбачена юридична відповідальність.

При цьому слід враховувати, що в цьому разі йдеться про податко�

вий обов’язок у широкому розумінні, що включає повний комплекс

обов’язків щодо обчислення, сплати податків і зборів, ведення по�

даткової звітності.

Головним недоліком системи податкового права виступає неко�

дифікованість податкового законодавства України. На сьогодні цей

факт є істотною перешкодою для остаточного вирішення проблеми

окремих видів порушень податкового законодавства. Закріплення

у Податковому кодексі поняття податкового правопорушення і окре�

мих складів податкових правопорушень дасть змогу сформулювати

обґрунтовані критерії розмежування власне податкових правопору�

шень і порушень податкового законодавства, які мають ознаки ад�

міністративних правопорушень.

виховання і працевлаштування Секція V
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ФЕНОМЕН ПОДАТКУ 
У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ГРОМАДИ

Д. О. Афанасьєв,
студент,
Л. І. Приходько, 
канд. екон. наук, доцент,
Університет «Україна», 
кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
02225, Київ, пр�т Маяковського, 21в; тел. (044) 547�77�83

Для будь�якої держави питання системи оподаткування є насправ�
ді важливим, і це є зрозумілим з огляду на той факт, що саме за раху�
нок податків та інших загальнообов’язкових платежів може здійсню�
ватись економічне життя цілої країни. Дохідна частина державного
бюджету України більшою мірою сформована саме завдяки податко�
вим надходженням. Податки, без сумніву, відіграють одну з провідних
ролей у процесі економічної стабілізації та зміцнення країни.

На мою особисту думку, від розуміння визначення та значення
«податку» як засобу в побудові економічної стратегії життєдіяльності
громади залежить багато чого і насамперед конструктивність у вирі�
шенні одвічного питання для юридичної науки: «як зробити так, щоб
було краще». Особисто переконаний, що поки розуміння «краще» за
кількісним аспектом залежатиме та прирівнюватиметься до чисельнос�
ті осіб, які проголошуватимуть це «краще» з високих кабінетів, якісного
аспекту чекати вкрай важко. Оскільки оновлення законодавства по�
роджує можливість нового такого оновлення, внесення змін і допов�
нень, причому вихідним положенням процесу такого оновлення власне
і має слугувати правильне тлумачення, зіставлення самого тлумачення
податку публічними властями з відповідним розумінням доцільності
в оподаткуванні її громадян. Податки потрібні, але податки як що? 

Процес модернізації законодавства потрібен, адже законотво�
рення як процедура адекватна суспільному життю, але наявний стан
речей у контрольному законодавстві, який не сприяє реалізації прин�
ципу доступності основ податкового права як галузі права та ще
й ускладнює можливість приведення до дії процедур нарахування
та відчуження працею зароблених коштів, тобто нівелюється розу�
міння «для чого», що викликано заплутаністю системи, великою кіль�
кістю громіздких нормативно�правових актів, підзаконних право�
вих норм. Причому складність власне не в формі, закон може бути
об’ємний, а саме у системності його розуміння. 
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Спробую визначити, знову ж таки на власний розсуд, твердження,
відповідно до якого і розумію для себе значення податку, яке і при�
веде до розуміння необхідності його сплати. 

Отже, моє бачення податку є таким: податок як даний вид плате�
жів, причому обов’язковий, має бути нічим іншим як пропорцій�
ною часткою участі держави у забезпеченні економічними благами
її громадян, участі держави як політико�правового інституту у побу�
дові та організації групи людей, що й об’єднані за принципом авто�
хтонного історичного минулого, історичної пам’яті державотворення.
Я пропоную розуміти податок як інвестиційну угоду між сторонами,
хоча, по суті, сторона одна — людина, а держава виступає як мож�
ливість реалізації прав та інтересів людини з огляду на особливий
статус держави як владного інституту, базисом чого є законодавство,
але законодавство і є саме домовленістю, основою порозуміння в сус�
пільстві, зрозумілими правилами співпраці та взаємозгоди у найкра�
щому їх розумінні, позбавленому недоречного патетичного пафосу. 

Але суспільство становлять люди, для яких характерний є індиві�
дуалізм, і тому важко примусити таку людину, переконати вчиняти
суспільно корисні дії по сплаті податків, допоки вона не зрозуміє суті
опори та підтримки її економічних інтересів державою. Питання «Хто
кому перший завинив?» недоречне, оскільки угода про співпрацю
має бути вільною.

Переконаний, що завдання не з легких, важко кожному роз’ясни�
ти й розтлумачити необхідність дотримання норм закону, але й імпе�
ратив ні до чого путнього не призведе.

Прикладом може слугувати договірна дисципліна партнерів інвес�
тиційної угоди. Я не прихильник теорії договірної держави, особ�
ливо з огляду на історичні процеси державотворення в Україні, коли
мала місце тимократія як форма об’єднання громади, що породжує
сервілізм у свідомості і виключає можливість паритету, але зважаю�
чи на те, що індивідуум є провідною складовою суспільства, хотілося
б розглядати паспорт громадянина як певні гарантії, адже свою части�
ну роботи я виконую, хоча не завжди розподіл відсотків мене задо�
вольняє. Тай ще й думка про те, що домовлявся з владою не я осо�
бисто, інколи приходить як відмовка чи певна спокуса утриматися
від законом визначених обов’язковими дій. 

Такий мій підхід не є чимось вкрай негативним, прагматичним
або в «дусі сучасності», це лише можливість дійти суті питання ско�
ріше, без відступу до юридичної термінології, детермінація якої часом
нагадує неадекватність поставленому завданню, як того розуміє навіть
Конституція країни, — генеральна домовленість.

виховання і працевлаштування Секція V
потребами



СЕКЦІЯ VI

ПРОБЛЕМИ 

ДУХОВНОСТІ І КУЛЬТУРИ 

В ЗАГАЛЬНО�ЦИВІЛІЗАЦІЙНОМУ

ПРОЦЕСІ

РОЗВИТОК ПОЧУТТЯ ГАРМОНІЇ 
ЯК ОДНА З АКТУАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ НАВЧАННЯ

ТА ВИХОВАННЯ ЛЮДЕЙ

О. В. Желевська,
Університет «Україна», 
кафедра реабілітації
04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. (044) 532�82�63

Розглянемо деякі питання, що пов’язані із зародженням і роз�
витком почуття гармонії. Зокрема, це:

– функціональна асиметрія мозку — функції півкуль мозку і як
змінюється їх спеціалізація з віком і діяльністю людини;

– дійової сили відображення і боріння правої і лівої півкуль мозку;
– гармонізації взаємовідношень між правою і лівою півкулями

мозку засобами навчання, виховання, ремісничої справи і дозвілля.
Як визначити наявність асиметрії мозку. Функціональна асимет�

рія мозку виявлена і доведена клінічними дослідженнями людей.
Її осмислення свідчить, що півкулі мозку забезпечують різні форми
взаємовідношень із довкіллям, з процесами навчання та характером
діяльності людини.

Симетрія — це насамперед гармонія, тобто таке розміщення час�
тин мозку в просторі, коли одна половина є нібито дзеркальним ві�
дображенням іншої, а асиметрія невідповідність функцій однієї по�
ловини мозку іншій.
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Асиметрія впливає на: а) відображання, б) проектування і в) ма�

теріалізацію образів, думок і почуттів чи створення знакових конст�

рукцій.

Виявлено, що ліва півкуля мозку оперує словесно�знаковою ін�

формацією, здійснює рахування, читання текстів і вибудовує про�

дукти своєї діяльності в суворо точні й несуперечливі конструкції.

Права півкуля мозку оперує образами, орієнтуванням дій і пере�

суванням у просторі, розрізненням музичних тонів, мелодій. Розпі�

знає подібність і розбіжність складних систем (матеріальних і зна�

кових), продукує сновидіння.

Обидві півкулі мозку функціонують нібито у взаємозв’язку, але

не завжди об’єднують свої протилежні функції, як то кажуть, в єди�

ному пориві та діях. Унаслідок між ними виникають суперечливі,

взаємовиключні стосунки, а засоби відображення, прийоми проек�

тування та виконання задуманого людиною стають різними. При цьо�

му функціональна асиметрія (більша�менша) півкуль мозку форму�

ється при житті. У багатьох людей в результаті визначеної системи

навчання, тренування під час всього життя різко домінує одна півку�

ля (ліва). Більш слабка півкуля, в якої є власні унікальні особливості,

не повністю виконує свої функції, оскільки вона «забита» більш силь�

нішою. Окрім того, слабка півкуля дуже в’яло бере участь у діях, які

потребують подвійного контролю. Отже, від поширеного сьогодні

традиційного підходу страждає не тільки невелика кількість переу�

чених шульгів, але й основна маса населення — правші.

Річ у тім, що коли людина вчиться будь�що робити однією рукою,

ці вміння переходять також і на іншу руку. Можна вчити і «навпа�

ки»: якщо всіх навичок починати вчити ліву руку, це створить сут�

тєві резерви для ще більш досконалої роботи правою рукою.

У багатьох культурах минулого вважалося, що людина повинна

бути симетричною, дворукою (її необхідно вчити на «двурукість»).

Навчання має бути побудованим таким чином, аби слабша півкуля

була активним помічником сильної, а не пасивним додатком. Також

спостереження показали, що в одноручній роботі часто діють обіруч�

но. Крім того, є й нечисленний прошарок амбідекстрів — двопра�

воруких людей.

Щоб адекватно реагувати на мінливі обставини та всілякі ситу�

ації, з якими життя зіштовхує людину, потрібно то поєднувати здіб�

ності правої і лівої півкуль, то максимально використовувати здат�

ність однієї з них. Коли людина розумової праці (математик, фізик)

виховання і працевлаштування Секція V
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оперує багатовимірним простором і уявними величинами, у неї

гранично загострене абстрактне мислення. Але таж людина за кер�

мом автомобіля в аварійній ситуації зможе уникнути катастрофи,

лише миттєво охопивши цілком реальний простір і цілком реальні

предмети, тобто гранично загостривши образне сприйняття. 

Чи не криється тут відповідь ще на одне дещо загадкове питання:

у чому сенс функціональної асиметрії, які «вигоди» вона обіцяє моз�

ку? Адже природа безжалісно вилучає все, що не приносить користі

організму, але педантично відбирає і зберігає все корисне. Ми тіль�

ки що зазначали, що є ситуації, коли необхідно максимально вико�

ристовувати якийсь один вид мислення. Очевидно, щоб мати мож�

ливість, наприклад, активізувати апарати образного й абстрактного

мислення, їх необхідно відокремити один від одного, розташувати

в різних відділах мозку з тим, щоб загострення одних здібностей не

супроводилось загостренням інших.

Об?єднати здібності двох півкуль покликана взаємодія компле�

менту: дотримувати баланс між здібностями кожної півкулі, в потріб�

ний момент підняти одну чашу важелів і опустити іншу покликана

реципрокна взаємодія півкуль. Загалом складний двоєдиний характер

міжпівкулевих взаємин дає змогу «оптимізувати» психічну діяльність

і поведінку.

Отже, ми переконались у тому, що немає головної і другорядної,

«великої» і «малої» півкуль. Права півкуля — база образного мислен�

ня, охоплює світ уяви в усьому його багатстві й різноманітності. Ліва

півкуля — база абстрактного мислення, шукає і знаходить на цьому

світі гармонію причин і наслідків. Повноцінна психіка передбачає

погоджену і урівноважену роботу обох півкуль.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 
ГУМАНІСТИЧНИХ ЦІННОСТЕЙ МОЛОДІ

В ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ВИЩОЇ ШКОЛИ

О. М. Гурман,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», кафедра соціальної роботи 
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна 2а, тел. (0382) 70�45�56.

У Національній доктрині розвитку освіти [1] зазначається, що

пріоритетними напрямами державної політики щодо розвитку освіти
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є особистісна орієнтація освіти, формування національних і загаль�

нолюдських цінностей. 

Гуманізм за своєю природою не є абстракцією, його духом прони�

зане все людське життя, він чи його складові не просто наявні в усіх

видах життєдіяльності людини, а й допомагають активно формувати

молоде покоління. Гуманістичні складники є і залишаються чи не єди�

ними цінностями, які впродовж віків не зазнали свої трансформації. 

Із поняттям «цінності» тісно переплітається поняття «ціннісні

орієнтації». Ціннісні орієнтації — це вибіркова, відносно стійка

система спрямованості інтересів і потреб особистості, орієнтована

на певний аспект соціальних цінностей. Йдеться про детерміновані

прагнення, бажання, потреби людини, що є для неї важливими осо�

бистими цінностями і цілями життєдіяльності [2, с. 2]. Подані визна�

чення дають змогу стверджувати, що цінність і ціннісні орієнтації,

хоч і є близькими поняттями, все ж вони мають значну відмінність,

сутність якої насамперед полягають у тому, що цінність певною мірою

є абстракцією, «феноменом соціумної свідомості», а ціннісні орієнта�

ції відображають індивідуальне спрямування особистості, як, наприк�

лад, мова та мовлення. Ціннісні орієнтації формуються в процесі

соціального розвитку особистості, виконання нею певних соціаль�

них ролей. У цьому процесі значну роль відіграють системи ціннос�

тей, які функціонують у сім’ї, школі, позашкільних навчальних за�

кладах, соціальному середовищі, що є референтними для певного

індивіда. 

Однією з характерних рис аксіології світового освітнього прос�

тору є установка на формування ціннісного ставлення до себе, лю�

дей, учіння, особистої професійної діяльності, довкілля в процесі

неперервної освіти, яка передбачає проходження всіх ланок навчан�

ня — від початкової до вищої і є неперервним процесом, вона покли�

кана стимулювати людей, створювати умови для оволодіння по�

трібними знаннями, цінностями, навичками відповідно до запитів

соціуму і потреб життя. Зміна ціннісних орієнтирів за всього роз�

маїття пропонованих підходів здебільшого простежується в процесі

гуманізації освіти.

Випереджувальний розвиток освіти в сучасному світі має вирі�

шальне значення не тільки для поступу освіти, але й для долі кожної

людини. Вказані тенденції означають необхідність модернізації сис�

теми освіти не тільки молоді, а й дорослих.

Загальнонаціональна освітня політика має фундаментальне зна�

чення і відіграє визначальну роль у репрезентації України в Європі.
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Вироблення самостійної освітньої політики — першочергова мета

в здобутті самоідентичності України. На грунті цієї політики

вирішується головне стратегічне задання — сутнісна модернізація

якості освіти з урахуванням її ціннісних пріоритетів, які відобража�

ють нові соціальні вимоги до системи української освіти.

Специфічні проблеми України в умовах переходу до демократич�

ного суспільства з ринковою економікою полягають насамперед

у зміні методології, цінностей, соціальних пріоритетів, у зростанні

соціального напруження, зумовленого розшаруванням суспільства.

Водночас високий рівень розвитку освіти становить важливу конку�

рентну перевагу України в європейській та світовій економіці. Тому

важливим завданням освітньої політики слід вважати створення умов

реалізації нових соціальних вимог до системи освіти.

Ці вимоги скеровані на підвищення ролі освіти в розвитку укра�

їнського суспільства. Вищий навчальний заклад має стати надзвичай�

но важливим фактором гуманізації суспільно�економічних взаємин,

формування нової системи цінностей. Вона вимагає використати

свій виховний потенціал в формуванні у молоді поваги до людей, які

своєю працею сприяють розквіту України і забезпечують при цьому

власний добробут. Освіта на сучасному етапі розвитку України вис�

тупає одним із основних факторів створення конкурентоспромож�

ної економіки та забезпечення національної безпеки країни.

Система освіти має забезпечити рівні можливості доступу молоді

до повноцінної освіти, незалежно від матеріального статку сім’ї,

місця проживання, національної приналежності і стану здоров’я,

а також використати свої можливості для соціального захисту дітей

і підлітків, позбавлених належного піклування з боку батьків. При

цьому не менш важливим завданням освіти є виявлення та цільова

підтримка найбільш обдарованих, талановитих дітей і молоді.

Отже, можна зробити висновок, що на формування гуманістичних

цінностей впливають як об’єктивні, так і суб’єктивні фактори. До

об’єктивних факторів належать ставлення особистості до суспільства,

соціального середовища, принципи, норми та правила, вироблені

впродовж багатьох століть. Низку суб’єктивних факторів становлять

сукупність усіх знань, поглядів, переконань і звичок особистості, на�

бутих нею за певний період життя. І чим менший життєвий досвід

особистості, тим меншою є сукупність суб’єктивних факторів, тим

сприятливішим є «особистісний полігон» для того, щоб гуманістич�

ні цінності стали внутрішнім надбанням молодої особистості.
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ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 
ДУХОВНОСТІ ТА ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

В ОСВІТНЬОМУ ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ

О. А. Гандзій,
Хмельницький інститут соціальних технологій 
Університету «Україна», кафедра загальноосвітніх дисциплін 
29000, Хмельницький, вул. Толбухіна, 2а; тел. (0382) 70�45�56

Основною метою вищої освіти є підготовка висококваліфікова�

ного фахівця, якому притаманні високі моральні якості. З огляду на

це одним із важливих складників вищої освіти є морально�духовне

виховання гідних громадян України. Поза тим у цьому напрямі вища

освіта розвивається не так активно, як того потребує сучасне суспільс�

тво. Сьогодні досить відчутний брак почуття патріотизму, високої мо�

ралі та сили духу з�поміж студентів, і це є небезпечною тенденцією.

Протидіяти їй може акцентування сучасної системи освіти на важ�

ливості морально�духовного виховання та гуманітаризації навчально�

го процесу. У Державній національній програмі «Освіта» («Україна

XXI століття») зазначається, що оновлення змісту є визначальною

ланкою її реформування в нашій державі і приведення у відповідність

до сучасних потреб особи і суспільства. У Програмі утверджується

необхідність «оптимального поєднання гуманітарної і природничо�

математичної складових освіти, теоретичних і практичних компо�

нентів, класичної спадщини та сучасних досягнень наукової думки,

органічний зв’язок з національною історією, культурою, традиція�

ми» [1, с. 2]. 

Будь�яка педагогічна система формується як наслідок об’єктив�

них законів суспільного розвитку і постійно перебуває під контро�

лем суспільства, тобто тієї соціальної системи, частиною якої вона є.

Обтяжлива спадщина нашого недалекого минулого формує свідо�

мість того, що переорієнтація українського суспільства, вироблення

нової ієрархії цінностей на іншому, новому етапі розвитку України

в загально�цивілізаційному процесі  Секція VI



буде важким і тривалим процесом. І все ж ми зробили вже рішучий

крок у нове тисячоліття, підготували перші ескізи бажаної духовно�

моральної картини нашого народу.

У Національній доктрині розвитку освіти справедливо наголо�

шується: «Освіта утверджує національну ідею, сприяє національній

самоідентифікації, розвитку культури українського народу, оволо�

діння цінностями світової культури, загальнолюдськими надбання�

ми» [2, с. 2].

У нових умовах національного буття українська освітньо�куль�

турна система повинна витворити універсум цінностей та ідеалів,

в якому християнська ідея буде стимулюючою енергією духовного

осягнення людини і світу на підґрунті українських національних ба�

зових цінностей і пріоритетів. У демократичному суспільстві, де взає�

мини між людьми базуються на засадах гуманізму, повноцінна

діяльність кожної людини може бути ефективною, якщо ця люди�

на діє відповідно до власної свідомості та переконань. Як стверджує

А.Й. Капська, «формування свідомості молодої людини невід’ємне

від її біологічних і психологічних властивостей. Тому соціально�пе�

дагогічному впливу підлягають усі сторони особистості: інтелекту�

ально�світоглядна, моральна, емоційно�вольова» [3, с. 28].

Розвиток студентів з особливими потребами був і залишається

одним із найпріоритетніших, найактуальніших завдань української

вищої освіти. Педагогічна система повинна виправити допущенний

природою дисбаланс і створити умови для стійкого розвитку такої

особистості, враховуючи її особливі потреби. Проблема навчання та

виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі висвітлена

у працях таких зарубіжних та вітчизняних вчених, як П. Романов,

М. Зайцев, Є. Ярська�Смірнова, І. Бех, А. Капська, В. Мудрик, П. Та�

ланчук, М. Чайковський та ін.

Програми навчання та виховання у інтегрованому середовищі по�

винні бути опрацьовані з акцентуалізацією використання сучасних

методик духовного виховання та формування моральних цінностей,

ґрунтованих на творчих здобутках таких національно�духовних

світочей України, як Г. Сковорода, І. Огієнко, Т. Шевченко, І. Фран�

ко, В. Стус та ін. У цьому напрямку ми пропонуємо особливу увагу

приділяти глибокому вивченню дисциплін, що стосуються історії

українського народу, культури та літератури, виховуючи студентів у ду�

сі палкого патріотизму; організовувати відвідування музеїв, знайо�

митися з архітектурними та культурними пам’ятками українського

народу, розвивати в студентів інтерес до фольклору та традицій ук�
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раїнського народу; проводити пошук «діалогу світосприйняття»,

застосовуючи його як до релігійного так і до суспільного світогляду;

враховувати у виховному процесі високий рівень індивідуальної сво�

боди особистості; наукову роботу студентів спрямовувати на дослі�

дження історичної долі нашого народу, його культуру, особливості

його характеру, ментальності тощо; залучати студентів до уважного

вивчення праць геніальних виразників самосвідомості українського

народу; виховувати у студентів толерантність і терпимість до релігій�

них вірувань, національних особливостей та менталітету інших на�

родів; навчально�виховний процес спрямовувати на формування фі�

лософії визнання неможливості поділу людей на «повноцінних» та

«неповноцінних»; шляхом актуалізації духовного виховання ство�

рювати сприятливі умови корекції вад психофізичного розвитку,

пізнавальної активності студентів з особливими потребами; прово�

дити творчі вечори з метою розкриття та реалізації творчого потенціа�

лу студентів; проводити бесіди, використовуючи методи діагностики,

рівня духовного розвитку особистості; будувати практичні та семі�

нарські заняття на засадах співтворчості студентів і викладачів з метою

створення особливої духовної атмосфери, довіри, поваги, зацікавле�

ності і самовіддачі; з метою подолання тривожних тенденцій у моло�

діжному дозвіллі докладати більше зусиль до організації широкого

спектра студентських об’єднань і клубів за інтересами; активізува�

ти комплексні дослідження проблем духовного самовдосконалення

студентської молоді; стимулювати творчість студентів з особливими

потребами як вищий ступінь прояву свободи людини, а критерій твор�

чості — як ступінь її самореалізації й самоактуалізації.

На сьогодні розвиток науки у напрямку пошуку та застосування

ефективних методик, які б забезпечували взаємозв’язок навчально�

го процесу і морально�духовного виховання студентів в інтегрова�

ному середовищі, потребує нових форм і напрямків.
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АКСІОЛОГІЧНИЙ ЗМІСТ ЕКОЛОГІЇ КУЛЬТУРИ

М. Шевченко, 
кафедра культурології Київського національного університету 
культури і мистецтв
01601, Київ, вул. Щорса, 36, тел. 528�93�81

В сучасному світі все більшу увагу привертають проблеми еко�

логії культури. Дійсно, довкілля — природне й антропне — в якому

розгортається життя людини сьогодні тлумачиться по�іншому, ніж

в попередні часи. Хоча в останнє десятиліття питання екології, еко�

логічної культури, екологічної свідомості займають суттєве місце

в наукових працях вітчизняних та зарубіжних авторів, вказані ас�

пекти ще не можна вважати достатньою мірою з’ясованими. Що

ж стосується такої галузі знань як екологія культури, то вона є най�

менш вивченою й потребує комплексного дослідження.

ХХ століття поставило під сумнів систему цінностей релігійного

та світського гуманізму і таким чином визначило трансформаційні

процеси в різних формах суспільної свідомості. Аксіологічний зміст

екології культури розкриває її сутнісні прояви та новітні парадигми,

які формують підстави, що дозволяють в цілісності розглядати прин�

ципи світоглядного відношення та практичної діяльності в контексті

впливу культури як на створений людиною світ, так і на природний. 

Одним з фундаментальних чинників розвитку культури була й ли�

шається господарська діяльність людини, насамперед землеробство,

що з древніх часів спиралась на інтуїтивне розуміння людиною внут�

рішніх зв’язків явищ природного та людського світів, що знайшло

яскраве відображення в традиціях та звичаях, міфології кожного на�

роду. Ведення господарської діяльності без врахування традиційно�

го досвіду оберталося і в минулі часи дезантропними наслідками. 

У ХХ столітті вся біосфера була втягнена у перетворюючу ді�

яльність людини, що визначило новий рівень єднання геологічних,

біологічних та антропогенних чинників розвитку культури. В таких

умовах традиційний досвід закономірно поступається новітньому —

глобалізованому, де система культурних цінностей ще визначається,

а орієнтирами у її формуванні стають культ біосфери, життя та лю�

дини, які стають противагою культу техніки.

Отже, стурбованість наукової суспільної думки майбутнім людст�

ва спирається на об’єктивні підстави, які складають не тільки непе�

редбачені людиною результати господарської діяльності, розчаруван�
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ня наслідками абсолютизації ролі технологій в розвитку культури,

прискорення технічного прогресу в сучасному глобалізованому світі,

а й дослідження в галузі природознавчих наук. В.Вернадський, А.Чи�

жевський, Л.Гумільов, йдучи кожен своїм шляхом, сформулювали

принципово нове розуміння життя на землі — як явища нерозривно

пов’язаного з геологічними процесами, яке суттєвим чином впли�

ває на еволюцію нашої планети.
Екологія культури й екологічні аспекти культури висвітлюють

трансформаційні зміни й процеси, що відбуваються і концентрують
увагу дослідників на аксіологічних завданнях, в фокус яких найперше
входять проблеми моралі. В плюралістичному за ціннісними систе�
мами світі продовжує зростати роль кожної особистості саме у напря�
мі підвищення її відповідальності за збереження життя і світу. З цієї
точки зору не можна вважати випадковим «категоричний імпера�
тив» Канта, який уславився водночас як великий астроном і філософ.

Таким чином, становлення та визначення нової системи куль�
турних цінностей в сучасному світі спрямовано не на пошук гармо�
нії антропного й природного світів, як в попередні часи, а на ствер�
дження їх нерозривної єдності де кожна людина складає від неї частку
й неминуче повинна прийти до усвідомлення міри власної відпові�
дальності за її збереження й захист.

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОСТІ 
І ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ

М. Цюкало,
студент, група МЗЕД�81
Університет «Україна»

Духовність — це індивідуальна вираженість у системі мотивів осо�

бистості двох фундаментальних потреб: ідеальної — потреби у пі�

знанні та соціальної — потреби жити, діяти для інших. Своєю чергою,

духовність не слід ототожнювати з душевністю у загальноприйнято�

му розумінні цього слова, оскільки остання характеризується лише

добрим ставленням особи до людей, які її оточують, увагою, готов�

ністю прийти на допомогу, поділити з ними радість і горе. З категорією

духовності співвідноситься потреба пізнання світу, себе, сенсу та при�

значення свого життя. Людина духовна тією мірою, якою вона замис�

люється над цими питаннями і намагається знайти на них відповідь.

У словниках можна знайти різні визначення поняття «духов�

ність». Різняться погляди й на розвиток духовності в дошкільнят
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у працях багатьох учених. Річ у тім, що, ставлячи завдання відроджен�

ня духовності, маємо на увазі прагнення до найвищих гуманістич�

них ідеалів, правди, справедливості, добра; переважання в людині

істинних альтруїстичних мотивів, готовність поступитися ососбисти�

ми інтересами заради інтересів інших (навіть тоді, коли цього ніхто

не може оцінити), потребу безкорисливо робити добро і триматися

якомога далі від зла. Ступінь розвиненості цих рис особистості свід�

чить про рівень її духовності.

Суспільство є саморегульованою системою, і роль органів дер�

жавного управління у сфері формування та розвитку духовних цін�

ностей полягає насамперед в усуненні негативних тенденцій і проявів

у духовно�ціннісних процесах; матеріальній й фінансовій підтримці

соціальних інститутів, які справляють вплив на духовне життя на�

селення; координації й узгодженні діяльності різноманітних суб’єк�

тів духовного життя для конструктивної взаємодії, спрямованої на

розвиток та збагачення духовного потенціалу нації на потужний по�

тенціал аксіологічних орієнтирів.

Формування духовності та ціннісних орієнтацій суспільства, що

становлять фундамент первинних сенсів суспільного буття, є найви�

щим рівнем регуляції соціальних процесів, вони формують усталену

систему суспільних відносин і зміцнюють соціум. На переконання

деяких науковців, однією з причин виникнення реальної загрози

самознищення суспільством є втрата людством універсальної цін�

нісної системи, що спирається на вищі духовні та моральні абсолю�

ти. Актуальність теми зумовлена соціальною потребою в науковому

обґрунтуванні духовних ціннісних основ як соціокультурної пере�

думови безпеки українського суспільства в умовах кардинальної змі�

ни ціннісних орієнтацій та загострення глобальних небезпек.

Про наявність проблеми і соціальну потребу в її розв’язанні свід�

чить суперечність між важливістю ролі духовних ціннісних орієнта�

цій, яку вони відіграють у безпеці суспільства, і реальним критичним

станом духовності українського суспільства.

Підґрунтям для формування правового поля, що визначає фор�

мування духовності і забезпечує захист національних інтересів у сфері

духовного життя українського суспільства, є конституційні засади

і закони України.

Дослідження духовних засад усталеного суспільства передбачає

з’ясування ролі духовного чинника в історичному процесі суспільства,
є конституційні засади і закони України В історії суспільства відомо

багато прикладів, коли духовний чинник відігравав визначальну роль
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у долі народів. Мислителі наголошують, що конфуціанська мораль

сприяла стабільному існуванню Китайської цивілізації. Загальнові�

домим є історичний факт про те, що імперію Арабського халіфату

було створено на ціннісних засадах ісламу. Багато написано про вплив

християнських духовних основ на економічний, політичний, соціаль�

ний і культурний розвиток Київської Русі, на зростання її зовнішньо�

політичного авторитету серед цивілізованих держав світу. На ролі

протестантської етики в економічному і соціокультурному розвитку

Західної Європи наголошував, зокрема, М. Вебер.

Останнім часом сформувалася тенденція, коли проблеми духов�

ності почали розглядати в сукупності з проблемами, притаманними

гуманітарній сфері. З одного боку, це є виправданим, оскільки гума�

нітарна сфера справді охоплює і процеси духовності як різновид со�

ціокультурних.

Формування ціннісних орієнтацій людей є важливим чинником

їхнього духовного розвитку. У зв’язку з цим провідного значення

у формуванні духовно�моральних цінностей набуває світогляд осо�

бистості, на основі якого формується система ціннісних орієнтацій.

Гуманістична мораль, національна свідомість і самовідданість особис�

тості зумовлюють усвідомлення найпріоритетніших цінностей жит�

тя, якими є Батьківщина, народ, культура. Фундаментальні духовні

цінності людства — гуманізм, свобода, справедливість, національне

примирення, збереження природи — у сучасній школі мають стати

домінантою виховного процесу. «Найвищою цінністю» в сучасних

умовах суспільство визнає «освіченість, вихованість, культуру».

Система духовності та орієнтації особистості, активно впливає на

вибір життєвих цінностей і зусилля особистості щодо їх досягнен�

ня. Крім того, у цьому процесі духовності та орієнтації виступають

у якості внутрішньої життєвої «опори», що додатково вказує на могут�

ній потенціал аксіологічних орієнтирів.

Необхідно відзначити і те, що життєві ціннісні орієнтації та ду�

ховності безпосереднім чином взаємопов’язані, досягнення життє�

вих цілей, здійснення цінностей підсилює сенс життя і висуває нові

перспективи.
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ФІЛОСОФІЯ ЛЮДИНОЦЕНТРИЗМУ — 
ОСНОВНИЙ ВИМІР СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

М. П. Машовець,
заслужений працівник культури України, 
канд. філос. наук, доцент, професор
Університет «Україна», кафедра гуманітарних дисциплін; тел. 418�62�38

Нині цивілізований світ, цілком свідомий того, що подальше еко�

номічне зростання визначається виробництвом знань та їх носіїв —

фахівців певної сфери діяльності. Інституціональними центрами та�

кого виробництва є вищі навчальні заклади, насамперед університети. 

Освіта, навіть за умов глибокої і системної кризи, що охопила

суспільство, дедалі більше розглядається як функціонально обов’яз�

ковий соціальний інститут найвищого ґатунку значущості, завдяки

якому функціонує соціально�генетичний механізм. Саме останній

визначає і забезпечує становлення й удосконалення особистості, на�

буття, розроблення і передання нових наукових знань, надбань куль�

тури від покоління до покоління.

Щоправда, на думку ректора НТТУ «КПІ», академіка М. Згу�

ровського, в Україні спостерігається загрозлива тенденція до погір�

шення якості освіти, передусім у ланці її змістовності, креативності,

що призвело до погіршення проблемно�орієнтованої підготовки сту�

дентів, зниження рівня якості дипломних робіт, кваліфікаційного

рівня випускників.

Наразі вищі навчальні заклади перебувають у потужному полі

перебудови у зв’язку із входженням України в Європейський освітній

і науковий простір. У країні точиться гостра дискусія щодо вищої

освіти, але в ній, на жаль, майже відсутнє альтруїстичне звучання.

У підтексті цієї дискусії, як і раніше, перебуває розвиток економіки

в нових умовах. Це підлягає раціональному поясненню: адже у ХХІ ст.

світ вступив з ідеєю так званої. нової економіки, тобто економіки, ба�

зованої на знаннях.

Поліфонія змін, що відбуваються в країні, зокрема в освіті, зму�

шує ще раз поміркувати над їх глибинною логікою. І найголовніше:

що вона готує для людини? Насамперед слід подивитися й оцінити

її моральне, духовно�культурне буття, яке сьогодні переглядається

й переосмислюється. Річ у тім, що, прямуючи в Європейський прос�

тір вищої освіти, ми змушені приймати стандарти, які, з одного боку,

істотно розширюють можливості й ефективність навчального процесу
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як такого, а з іншого — не менш суттєво обмежують і навіть атрофу�

ють роль і можливості викладача чи студента як особистості. Фактич�

но нерідко ми залишаємо найгірше від своєї старої системи і некри�

тично запозичаємо, штучно переносимо деякі західні новації на наш,

принципово інший ґрунт. Конвергенцію освітніх систем підміняємо

революцією в освіті.

У таких умовах не обійтися також без корекції нашого ставлення

до студента, поглибленого пізнання його життєдіяльнісних особли�

востей. Інакше кажучи, йдеться про можливість і необхідність поста�

вити людину у центр освітньої діяльності.

Це і є людиноцентризм — практичний і світоглядний орієнтир,

який має стати основним виміром сучасної освіти.

Людиноцентризм — це нова галузь знання. Концептуалізація

і вживання цього терміна конституйовані в сучасній соціальній фі�

лософії, хоч версій трактування цього поняття ще замало. Складність

філософського визначення цього феномену у неможливості одно�

значного підведення його під якесь ширше родове поняття. Ми при�

єднуємось до позиції дослідників, які вважають, що людиноцентризм

у сфері освіти — це «філософія гуманістично орієнтованої освітньої

діяльності, спрямованої на подолання внутрішньої порожнечі»

(В. Кремень) у студента, руйнації його свідомості. Це філософія тво�

рення людини — конкретної живої, навчальна діяльність якої зу�

мовлена єдністю розуму і душі. 
Значно простіше осягнення людиноцентризму через його складові

та їх сутнісні характеристики. Субстанціональним ядром людино�

центризму безумовно є людина — фундаментальна категорія філо�

софії, яка є смисловим центром практично будь�якої філософської

системи. Протагор характеризував людину як міру всіх речей. Д. Дідро

вважав людину розумовим центром Всесвіту, всесвітом у всесвіті.

Г. Сковорода — мікрокосмом у макрокосмі. К. Ясперс виходив із

того, що «людина завжди більша за те, що вона про себе знає». Не

претендуючи на статус дефініції, визначимо людину як істоту, здатну

до праці, соціально�детермінованого життя і спілкування на основі

розумного ставлення до дійсності. Щодо центризму, то його розгля�

дають як результат процесу «центрації», тобто підпорядкування всіх

елементів деякої системи всезагальному еквіваленту, коли одна сто�

рона множини елементів, з яких складається система, набуває пе�

ревагу, а друга витісняється на периферію. Отже, вихідна установка

людиноцентризму задається тезою про місце людини у світі, її при�

значення, природу й сутність, а його головними ознаками виступають

ступінь розвитку особи, її соціальних якостей і суспільної активності.
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З огляду на сутність людиноцентризму, є очевидною й імпера�

тивною необхідність урахування якісного складу людського матеріа�

лу, яким поповнюються щороку ряди студентства Університету і який

стає об’єктом і суб’єктом наших навчальних і виховних зусиль. За да�

ними МОН України, до першого класу вступають 40% хворих дітей,

11�й клас закінчують 80% хворих випускників шкіл, яких треба до�

кументувати інвалідними посвідченнями. З них 70% мають порушен�

ня зору, 60% — порушення статури, 40% — шлунково�кишкові захво�

рювання, 30% — неврози. Фактично майже кожен випускник — це

людина з обмеженими можливостями й особливими потребами. 

Принцип людиноцентризму зумовлює необхідність оптимальної

стратегії комплексного вивчення й удосконалення людини�студен�

та так його оточення.

Людиноцентризм також має подолати два імперативи репресив�

ної педагогіки, яку несе викладач студенту, це авторитарний («під�

коряйся�придуши, відкинь свої особисті позиви») і тоталітарний
(«мені краще знати, чого ти хочеш насправді»). Як бачимо, їх загальна

ознака — заперечення рівності.

На Заході вже тривалий час панує так звані сократичне виховання,

засадничою для якого є горизонтальна комунікація. Згідно з цією ви�

ховною моделлю, викладач і студент перебувають на одному інтелек�

туальному рівні. Обидва — вільні. Виховання допомагає народити�

ся силам учня, пробуджує закладені в ньому можливості.

Висновок: втілення в освітню практику філософії людиноцент�

ризму є однією з головних умов якісного наповнення навчально�

виховного процесу в університеті, подолання в ньому абстрагування

і водночас утвердження «антропного» принципу в навчанні та вихо�

ванні майбутніх фахівців. 

ФОРМУВАННЯ СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ДУХОВНОМУ ЛІДЕРСТВІ

І. М. Ломачинська,
канд. філос. наук, доцент,
Університет «Україна», 
кафедра документознавства та інформаційної діяльності

Для розбудови морально�здорового духовно�свідомого та всебіч�

но�розвинутого суспільства необхідним є виховання молодого поко�

ління як повноцінних соціальних індивідів. Особливого значення

ця проблема набуває в роботі з молодими людьми, які мають певні
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фізичні обмеження. Кожна людина формує себе як особистість, але

визнання нас особистостями з боку інших представників людського

роду робить нас суспільними особистостями. Наша турбота про со�

ціальну особистість виражається в почутті любові та дружби, в бажанні

досягнути певних соціальних вершин, прагненні до слави, впливу

та влади. І в цьому контексті особливого значення для людини на�

буває взаємовідношення окремого індивіду і суспільної маси.

Розуміння сутності лідерства неможливе без усвідомлення пси�

хологічної основи тих взаємовідносин, що формуються в лідера із

членами його лідерської групи.

Слушною є загальновідома теза, що головне завдання лідерства

полягає в тому, щоб об’єднати маси задля досягнення певної ідеї.

Тобто певний індивід, особистість, яка захоплена відповідною ідеєю,

намагається, використовуючи механізми владного впливу, підпоряд�

кувати собі інших індивідів задля оптимального досягнення постав�

леної мети. І чим швидше окремі індивіди об’єднаються в єдину

соціальну спільноту, тим швидше бажану мету можна досягнути.

Аналізуючи різноманітні об’єднання індивідів, що рухаються

по шляху досягнення певної мети, найчастіше оперують поняттями

«маса», «натовп», «спільнота», «група». Спробуємо визначити, яке

з означених понять є найбільш доречним для дослідження лідерст�

ва загалом і духовного лідерства зокрема. 

Зокрема, при характеристиці поняття «маса» в соціальному кон�

тексті дослідники зазначають, що це «група людей, всередині якої

індивіди певною мірою втрачають свою індивідуальність і завдяки

взаємному впливу набувають спільних почуттів, інстинктів, праг�

нень, вольових рухів» [1]. У соціально�психологічному плані близь�

ким до маси є поняття «натовпу».

Цікавим є той факт, що у Г. Лебона поняття «маса» і «натовп»

є ідентичними, хоча в пізніший час у філософській літературі (особ�

ливо радянського періоду) поняття «маси» — «народні маси», «рево�

люційні маси» стає загальновживаними, а в понятті «натовп» підкрес�

люється його деструктивний, антисоціальний елемент. «Під словом

«натовп» мається на увазі в звичайному значенні зібрання індиві�

дів, якою б не була їх національність, професія або стать і якими

б не були випадковості, що викликали означене зібрання» [2]. 

Основною ознакою натовпу є його ірраціоналізм, тимчасовість

і схильність до наслідування колективної поведінки його учасниками.

Згідно з означеними характеристиками, натовп може бути протистав�

лений групі, адже група — «об’єднання людей, в якому відношення
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спільності визначає характер цілого. Ознаками групи є: усвідомлення

себе як «нас» (групова свідомість), яка може виступати як … взаємна

готовність членів групи допомогти один одному, а також існування

певного життєвого укладу як комплексу певних вимог, які група ста�

вить перед своїми членами» [3]. 

Порівнюючи психологічний стан особистості в натовпі і в групі,

варто зазначити, що основна відмінність між поведінкою в натовпі

і в групі полягає в тому, що натовп недовговічний і індивіди, що скла�

дають його, невідомі один одному, точніше сказати, вони не взаємо�

діють між собою як особистості. Натовп не організований і, крім двох

основних складових — «того, хто веде» і «тих, кого ведуть» — не має

структури. Його ефект на індивідуального члена є тимчасовим і діє

завжди в напрямі примітивної і часто деструктивної поведінки. Група,

як соціальна структура, практично протилежна за своїми характерис�

тиками: її вплив на індивіда тривалий і часто постійний, вона має чітку

структуру, її члени зазвичай відомі один одному, і тому їх швидше мож�

на вести у напрямі творчих і раціональних дій. Отже, натовп викликає

примітивні нахили і його прагнення є тимчасовими, а група ство�

рює нові і звичайно більш стійкі відносини та цілеспрямоване праг�

нення рухатись задля досягнення поставленої мети.

Для керування групою як соціальною структурою, вважаємо, що

доцільним є вживання поняття «лідер», адже лідер — це особистість,

яка, поставивши перед собою мету, знаходить засоби і створює колек�

тив, здатний її досягнути. Він виступає своєрідним стратегом наявних

або конструйованих засобів для досягнення певної мети. Для ефек�

тивної роботи групі потрібен певний баланс позитивних способів

поведінки, пов’язаних як з наданням підтримки, так і з вирішенням

завдань, що стоять перед нею. Коли група працює над досягненням

мети, кожен учасник групи може взяти на себе функцію надання

підтримки з тим, щоб розрядити напруженість. Група, керована ліде�

ром, працює як один організм, в якому, як правило, одні члени групи

беруть на себе виконання тієї або іншої ролі, важливої для вирішен�

ня завдань, що стоять перед групою, а інші беруть на себе відпові�

дальність за підтримку гармонійних взаємовідносин.

Як поняття лідерство визначається для позначення «суттєвого

параметра процесу структурації соціальної групи чи суспільного кла�

су. У контексті відносин влади під лідерством розуміється тривале,

а не тимчасове здійснення влади, як правило, пов’язане з особис�

тісними характеристиками суб’єкта�лідера» [4].

Для духовного лідерства важливою є ефективна комунікація, тоб�

то вплив на кожну конкретну особистість, на кожного члена групи,
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виховання в нього лідерських навичок, уміння взяти відповідальність

за результати справи. Лідер не тільки говорить, він також слухає, тоб�

то для нього важливим стає комунікативний зв’язок з аудиторією,

наочне підтвердження усвідомлення тих ідей і цінностей, що стали

визначальними не тільки для нього, а й для групи загалом. Спра�

вжнього лідера вирізняють неабиякий інтелект та сила волі, яких

він прагне набути й у своїх послідовників.

Влада в групі, як і влада у натовпі, ґрунтується на психологічному

впливі однієї особистості на інших. Відмінністю є лише те, що у групі

здійснюється постійний психологічний контроль підлеглими свого

лідера, його дій та вчинків, а в натовпі підкорення є ірраціональним

і тому беззастережним.

Працюючи в групі, кожна окрема особистість зберігає свої осо�

бисті переконання, які водночас, не суперечать переконанням групи

загалом. Якщо між переконаннями особистими та переконаннями

суспільними виникає певний дисонанс, індивід покидає групу. У на�

товпі особисті переконання відсутні, людина тимчасово втрачає свою

індивідуальність і підкоряється колективному психозу.

Кожна група має чітку ієрархію, в ній існують свої правила гри,

підпорядкування один іншого. Чим згуртованіша група, тим ефек�

тивнішою буде її діяльність. Тому можемо зазначити, що в духовному

лідерстві основним соціальним елементом є свідома особистість,

сильна духом і сповнена почуття власної гідності і свободи. Адже, як

зазначав М. Бердяєв, свобода — «це творча сила, не вибір між добром

і злом, а творіння мною добра і зла… Свобода є творчістю, шляхом

до розкриття в мені універсума» [5]. Тільки свідома особистість, яка

реально розуміє майбутні перспективи, окреслені лідером, яка здатна

оцінити позитиви успіху і взяти на себе відповідальність у момент

кризи — лише така особистість здатна дійти до поставленої мети.
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АРХЕТИПИ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ 
В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Н. Д. Ковальчук,
Університет «Україна», 
кафедра гуманітарних дисциплін
04071, Київ, вул. Хорива, 1г; тел. 547�36�39.
Е�mail: bronislav@ua.fm

Протягом останніх двох століть українська культура опинилась

у затінку російської культури. В результаті цього багато культурних

процесів в Україні подавались як російське явище. Тому нині акту�

альною для України (особливо для її сприйняття на Заході) є необхід�

ність чітко диференціювати українську специфіку у світовому істо�

рико�культурному процесі.

Проблема символізму в українській культурі виходить за межі ака�

демічного інтересу і співвідноситься із загальнополітичними завдан�

нями розуміння шляхів розвитку української нації. Взагалі символі�

ка — це не просто метафора. Це знак, який занурений у семантичне

поле історії та культури народу. Йдеться не просто про минуле, а про

те, що в ньому є вічно теперішнім. Такий підхід і виявив саме необ�

хідність власне символічного підходу до аналізу наскрізних струк�

тур української культури і українського менталітету, тобто вивчення

національних архетипів.

Дослідження наскрізних ідей української культури, що набули

архітипічного значення і стали символами національного духу, є ос�

новою ідентифікації української нації в сучасному процесі глобаліза�

ції. До них і належать: архетип етичної цінності вільної особистості,

архетип слова, кордоцентризм та ін. Архетип етичної цінності вільної

особистості позначає передусім історичні й духовні підстави станов�

лення демократії в Україні — процесу, який має продовження в со�

ціально�політичних колізіях сучасності. Це ідеї таких культурних

пам’яток, як Правда (Ярослава), Літопис Самуїла Величка, Конс�

титуція Пилипа Орлика та історична діяльність козацьких інститутів,

традиції Мадебурзького права і громадянських рухів. Проте демок�

ратичні настанови в Українському менталітеті з багатьох історич�

них причин не дістали повного державного втілення. Вищим пунк�

том тут була Конституція Пилипа Орлика, яка включала елементи

представницького права. З політичного боку, ідеї демократії на Заході

дістали ширше втілення, ніж в Україні за часів гетьманства. Але
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в духовному плані Україна дає блискучий зразок етичної розробки

ідеалу вільної особистості.

«Філософія серця» визначається передусім її генетичним зв’язком

з українською національнокультурною традицією. В Українській

культурі при збереженні і навіть розвитку біблійної концепції сер�

ця виникає особливий філософський напрям (кордоцентризм), який

пов’язує ідею серця із вченням про центральне положення людини

у всесвіті. Це вчення, виникаючи спочатку в Київській Русі під час

засвоєння християнської патристики, пов’язується із міфологічною

свідомістю українського народного світогляду і, проходячи крізь усі

етапи розвитку української духовності, набуває у ХVII–XVIII ст. ви�

гляду символічного антропоцентризму.

Український символічний антропоцентризм не був простою рес�

таврацією символічного ладу народного світогляду та пов’язаного

з ним міфологічного освоєння світу, а розвивався як альтернатива

коперніанства. Інакше кажучи, суперечка із коперніанством буду�

валась не на фактичному запереченні, а на іншому ракурсі бачення

дійсності. Коли людина розглядалась як центр всесвіту не фактично,

а символічно. Саме таке світоглядно�ціннісне бачення знаходить

своє втілення у філософських концепціях Г. Сковороди, П. Куліша,

М. Гоголя, П. Юркевича та ін.

Іншим свідченням трансформації народно�міфологічного сим�

волізму в стан національної культури є архетип слова. В українській

культурі слово виступає не тільки як образ мови, а мова не тільки як

образ спілкування, але як особливий тип так званої мовної свідомості.

Починаючи із XVI ст., коли поширюється рух полемістів, слово ви�

ступає як «меч духовний» і в цій якості проходить крізь усю історію

української писемності аж до Лесі Українки, яка жадала перетворен�

ня слова на «гостру крицю». 

ЛЮДИНІ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ — 
СИЛУ ХАРАКТЕРУ

Н. К. Гусак,
НТУУ «КПІ», кафедра філософії, факультет соціології
03056, Київ, пр. Перемоги, 37

Люди�інваліди, люди з особливими потребами вельми часто де�

монструють значно більшу силу характеру, значно більшу стійкість

і витривалість щодо життєвих випробувань, до важких викликів життя.
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І вони, яким потрібна фізична допомога та духовна підтримка, яким

дуже часто бракує сил, витримки, усе ж вони долають свою слабкість,

віднаходять мету свого життя, вбачаючи сенс свого існування у спіл�

куванні з іншими людьми, з високими духовними цінностями, з при�

родою, виходячи «назовні» з кола своїх особистих потреб.

Таким прикладом для тих, хто втратив стійкість духу, може слугу�

вати життя параолімпійців (нагадаємо, що національна команда Ук�

раїни в Пекіні здобула 74 медалі — 24 золотих, 18 срібних та 32 брон�

зові — і, таким чином, зайняла четверте місце в неофіційному заліку)

та багатьох знедолених проиродою людей, які віднаходять у собі силу

для життевої активності і відповідальності не тільки за себе, а й за до�

лю оточуючих їх людей, за долю своєї країни. Завдяки цьому в людей

з особливими потребами зростає потяг творити за індивідуальним

покликанням, а відтак ця людина просто з індивіда й особи перет�

ворюється на особистість, яка свої неповторні здібності, по�перше,

розвиває, а по�друге, і це є головним, реалізує їх у корисних для ін�

шої людини та суспільства справах.

Маємо зауважити: досвід показав, коли людина�інвалід вико�

ристовує свої здібності в антигуманних, антисоціальних інтересах,

вона гине як особистість. Можливо, вона стає матеріально багатшою,

заволодіває більшими грошима тощо, але вона втрачає найцінніше

в людині — свою моральну гідність, а з нею і громадський авторитет.

Врешті�решт, така людина стає нецікавою і сама собі. І це трапля�

ється саме тому, що вона знищує свої смисложиттеві ціннісні орієн�

тири та масштаби свого життя. Замість інтеграції у світ, вона дезин�

тегрує і його, і себе.

«Світ — не батько, доля — не мати» (С. Крушельницька). Якими

б не були обставини життя, людина повинна їх витримати з усіма

тягарами, гріхами та вадами, з усією унікальністю своєї відповідаль�

ності. В. Франкл, говорячи про пошук сенсу життя людини, визна�

чає три основні класи цінностей: творчості, переживання і ставлення.

Втілення життевої мети в звичайних життевих справах і обставинах,

реалізація творчих задумів надають людині, зокрема й людині з особ�

ливими потребами, можливість жити творчо й у найскрутніших

обставинах життя, й усупереч важким життєвим ситуаціям. Доміну�

ючого життевого значення набуває переживання світу чарез себе,

завдяки чому здійснюється гуманістична інтеграція у світ, адже та�

ке переживання пов’язано з відповідальністю за цей світ, за його су�

часний стан і майбутнє. Причетність і участь у таких подіях спов�

нюють душу людини піднесеним настроєм, енергією, симпатією до
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інших людей, додають їй духовних сил. Відтак ставлення є не тільки

співвіднесення себе зі світом, а й зорієнтованість на самоутворюючі

цінності стосовно того, що обмежує життя та можливості людини

з особливими потребами та ставлення до фатальних чинників, а це

зрештою висвічує духовні обрії людини, її людяності, силу гідно до�

лати надважкі обставини.
Отже, людині з особливими потребами змалечку слід говорити,

підкреслювати, навіювати, а можливо, й перебільшувати оцінки
її позитивних якостей характеру, розуму, світогляду тощо. Постійні
бідкання з приводу її фізичних вад не тільки гальмують процес ста�
новлення особистості та її інтеграцію у світ та суспільство, але й, го�
ловне, породжують комплекси неповноцінності, які й так повсякчас
несе їй життя у спілкуванні зі здоровими «повноцінними» людьми.
Виховати силу волі, свідоме розуміння свого місця в житті — най�
важливіше для інтеграції у світ людини з особливими потребами.
Народна мудрість проголошує: «Хто над бідою плаче,від того втікає
вдача. Хто над горем сміється — тому щастя посміхнеться».

Для людини з особливими потребами важливим є не тільки усві�
домлення проблем й обставин свого життя, а й самооцінка власної
особистості на підставі критеріїв особистісної життєвої реалізації,
уявлення про свободу й права, честь і гідність. І в своєму житті люди�
на повинна дотримуватись високих морально�ціннісних орієнтирів
і вимагати від оточуючих її людей здійснення гуманістичних ідеалів.
При цьому важливо, щоб така людина була не тільки провісником
високої моралі, а головне — своїм життям правила за приклад для
інших. Власне особливими потребами самим своїм життям й покли�
кані здійснювати сказане.

РОЛЬ ЛЮДЕЙ С ОСОБЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ
В ГУМАНИЗАЦИИ МАССОВОГО ОБЩЕСТВА

В. И. Гур,
д�р филос. наук
НТУУ «КПИ», факультет социологии, кафедра философии
03056, г. Киев, пр�т Победы, 37

Массовый человек — детище нашего стандартизированного об�

щества. При этом масс, как таковых, в обычном понимании слова,

нет. Массы, как пишет испанский философ Ортега�и�Гассет, — по�

нятие внеклассовое. Массовый человек — человек без корней, не

наученный ни культуре, ни исторической памяти, трутень с нераз�
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витой душой и духовностью, но хорошо развитым желудком. Он

одинаков на всех ступенях социальной лестницы, и на самом ее

верху проявляется лишь отчетливее и разрушительнее, разумеется,

для общества. Массовый человек — это всякий и каждый, кто ощу�

щает себя таким же, как и все, и ни сколько не удручен, но доволен

своей неотличимостью. Не обманываясь относительно своей зау�

рядности, он утверждает свое право на нее и навязывает ее всем и

всюду.

Специфика нашего времени не в том, что посредственность по�

лагает себя незаурядной, утверждает свое право на существование,

а в том, что она объявляет себя мерилом мира, общества и человека.

Иначе говоря, она утверждает свое право на пошлость, и пошлость

как мерило. Причем трагедия нашей цивилизации состоит в том, что

она утверждает именно такой человеческий тип Ортега�и�Гассет.

Если так беспощадно критически, вслед за Д. Мережковским,

который в начале ХХ ст. писал о грядущем хаме, в середине ХХ в.

испанский философ увидел плод дегуманизации технизированного

общества, то ХХI ст. породило новый тип обесчеловеченного сущест�

ва информационно�технологического общества. Откинуты мораль�

но�гуманистические принципы, ценностные ориентации сводятся

к обладанию, радио, телевидение и прочие виды массового искусства

заполнены порнографией, непристойностями (как пример — пере�

дача Андрея Джеджулы «Первый поцелуй» на радио «Kiss�ФМ» или

радио «Шарманка»). Несмотря на протесты слушателей против отк�

ровенной порнографии, секс�магистры (так официально называют

ведущих этих передач радио�комментаторы) вдалбливают в головы

слушателей аморализм и бездуховность. Великое слово «любовь»

в их интерпретации превращается в грязь и пошлость. Все это есть

момент реализации американской политики глобализации, войны

против стран СНГ, в соответствии с которой через 70–100 лет в Рос�

сии должно остаться 19–20 млн, а в Украине 9–10 млн чел. В то же

время в США, благодаря повышению морально�культурного и ре�

лигиозного уровня сознание населения, в частности, гуманизация

отношений между мужчиной и женщиной, усиление роли семьи

в жизни общества и отдельного человека, население этой страны

должно вырасти до 420 млн чел. 

Противостоять дегуманизации античеловеческим влияниям «За�

ката Европы» (О. Шпенглер) призваны также и люди с особыми по�

требностями. В зависимости от того, с какими моральными идеалами

они вступают в жизнь и осуществляют ее, многое может быть прео�
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долено в этом мире нищих духом. И своим примером, своей активной

жизненной позицией они будут преодолевать хамство, подлость и без�

духовность. Для этого у них есть все основания, которые, как ни

странно, заложены в их «особых потребностях».
Физическая слабость или какой�то другой естественный недос�

таток уже делает инвалида отличным от других людей, заставляет его
мужественно преодолевать трудности, добиваться поставленных це�
лей, прилагая больше усилий, чем это делают другие. Следовательно,
в сочетании с необходимыми современными знаниями и морально�
ценностными ориентациями, духовно�культурным уровнем человек
с особыми потребностями может и должен способствовать удовлет�
ворению подлинно гуманистических потребностей всех окружающих
его людей. В нашем технизированном обществе ему необходимо
владеть информационно�технологическими ресурсами этого общест�
ва в целях обогащения своих возможностей для собственного мораль�
ного самоутверждения и реализации своих сущностных сил, что
возможно только на пути любви к человеку не на словах, а на деле. 

МОЖЛИВОСТІ АВАНГАРДИСТСЬКОЇ ЕСТЕТИКИ
У ФОРМУВАННІ НОВІТНІХ 

НАВЧАЛЬНО:ВИХОВНИХ МОДЕЛЕЙ

І. І. Гончар,
асистент
Університет «Україна», кафедра гуманітарних дисциплін
Київ, вул. Вербицького, 34, кв. 238; тел. 560�17�94, (096)�597�05�53

Попри дражливу привабливість, неординарність, яскравість своїх
втілень, аванґардизм не перетворився на масове явище, а став здо�
бутком поодиноких інтелектуалів у філософії та мистецтві. Можли�
вість його адекватної інтерпретації ускладнена через незрозумілість,
закритість і спровоковану самими ж аванґардистами негативну ре�
акцію на їхні твори з боку публіки з подальшим запереченням такої
творчості загалом. 

1. Аванґардизм у світлі некласичної естетики.
За влучним висловом В.А. Личковах та О.Н. Петрової, «на від�

міну від класичних парадигм мімезису чи експресії мистецтва, нова
естетика утверджує принцип створення естетичної реальності у формі
текстопобудови, якій немає аналогів у цьому «дзеркальному» світі».
«Музика антизвуків», «малярство антиформ», «мова антислів», «ма�
тематика антивеличин», «філософія антипонять», «світ антиречей»
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моделюють ««задзеркальність» естетичної рефлексії, яка немов по�
двоює світ, переходячи до аналізу «другого світу», або «антисвіту»
культури» [Личковах, Петрова, 1997].

2. Категорії «світ — антисвіт» в аванґардистському світовідчутті.

Відчута митцями трансгресія «антисвітнього» у «цьогосвітнє»

шукає своє найбільш адекватне втілення у творчості і знаходить йо�

го в аванґардистському руйнуванні образів речей, людей і простору,

в якому вони перебувають. Світ розривається, дробиться: на одно�

му полотні змішуються уламки простору і фраґментовані обличчя,

будинки, дороги, силуети, машини. Тло проходить крізь річ одно�

часно із проходженням речі крізь тло. Світло, безліч разів заломлене

в неоднорідних скалках і в різних напрямках, дає небувалої яскра�

вості й екзотичних відтінків кольори. Аванґардистське мистецтво

ілюструє двозначність мови, подвійні стандарти дійсності, поляр�

ність людської душі і людського світу і дає сприймачеві можливість

визначитися щодо істинних цінностей.

3. Аванґардизм як «інставрація» нового, пошук стилю, моделі,

форми.

Дар відчувати рух життя, його форм — видимих і незримих, закла�

дений в людині від початку, збережений дитиною і забутий «доросли�

ми», доводиться відновлювати знов і знов, називаючи це аванґардиз�

мом. Чути нечутне, бачити невидиме, знати незвідане стає дедалі

складнішим і складнішим, коли щось одне розвивається за рахунок

іншого. Винайдення нових форм іноді знаходило найнесподіваніші

втілення. У 20�ті роки ХХ ст. Ґео Шкурупій створює унікальний по�

етичний автопортрет, який дуже нагадує сучасне sms�повідомлення,

тобто коротенький текст, що складається зі слів іншомовного похо�

дження, записаних англійськими літерами, але з українським прочи�

танням. Відкриття Олександра Архипенка у скульптурі (наскрізний

отвір і негативна форма, колір у скульптурі, експерименти у пластиці,

склі, світло зсередини статуї) виявляють нове розуміння простору.

Олександр Богомазов пише трактат «Живопис і елемент»(1914), в яко�

му стверджує: «Художник мусить завойовувати собі свободу ставлен�

ня до навколишньої природи», «несвідомо виявляти» «живописний

бік предмета», не обмежуючись його відтворенням.

4. Застосування аванґардистських моделей у роботі зі студента�

ми із вадами слуху.

У роботі зі студентами з порушеннями слуху важливо, щоб на�

вчальний матеріал був якомога повніше унаочнений, а викладені по�

няття детально конкретизовані. Аванґардизм зацікавлює насамперед
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незвичною формою творів і яскравою конкретикою образності. Дані

моделі стають несподівано продуктивними при викладанні філософії,

інформаційне поле якої формують здебільшого абстрактні поняття.

Перевести абстрактне у сферу конкретного іноді важко, якщо не

намагатися відійти від звичного порядку речей, але можливо, якщо

надати думці незвичайної, ігрової форми. Так, поняття «мета, ціль»

можна графічно передати як мішень, знаючи, що слово «ціль» може

позначати і конкретне, і абстрактне поняття. Звичайно, далеко не

кожне світоглядне питання вирішується у такий напівжартівливий

спосіб, однак авангардистська невичерпність можливостей налаш�

товує на постійний пошук ігрових моделей у вихованні та навчанні.

ДУХОВНІСТЬ І ДИСЦИПЛІНА МИСЛЕННЯ 
В ОСВІТЯНСЬКОМУ ПРОСТОРІ

А. М. Вдовиченко, 
Київський інститут соціальних і культурних зв’язків 
імені св. княгині Ольги, кафедра культурології
02121, Київ, вул. Вакуленчука, 1; тел. 560�22�21
e�mail: vdovichenko53@mail.ru

Сьогодні наукою досить широко обговорюються проблеми кризи

духовності, подолання бездуховності, духовного оновлення. У жовтні

2007 р. у Києві відбувся Другий міжнародний конгрес «Українська

освіта у світовому часопросторі», основним організатором якого

був Науково�дослідний інститут українознавства НАН України, де

теж ставилися ці питання, розставлялися акценти на необхідності

виростити, навчити та виховати нове покоління українства — поко�

ління, здатне й гідне бути незалежним, наголошуючи на тому, що

по�справжньому незалежною може бути лише людина духовно зріла,

зі сформованим кодексом певних принципів.

Аналіз матеріалів цієї проблематики виводить на необхідність

звернення уваги на такий суттєвий елемент як науки, сфери освіти,

так і повсякдення — дисципліну мислення, мови. Неусвідомлення

наприклад, того, що, поняття «бездуховність», «незалежність» є на�

уково неправомірними, то застосування їх призводить до хибних су�

джень, висновків. Ще з часів Давньої Індії, Давнього Китаю червоною

ниткою у визначенні сутності людини пройшло поняття «одухотво�

рена, духовна істота». Тобто, якщо ця якість відсутня (бездуховність),

то як же двоногу істоту ми можемо назвати людиною? Мова має йти
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лише про рівень духовності (аналогічно щодо понять «невихований»,

«безкультурний»). Стосовно поняття «незалежність»: співвідношення

залежності окремих елементів створює зв’язок, а будучи взаємоза�

лежністю (зв’язком) сутнісною, внутрішньо необхідною, стійкою,

одержуємо закон, закони існування, розвитку. По суті залежність —

це є умова існування, життя. Усвідомивши цю істину, не будемо праг�

нути незалежності ні людини, ні соціальної групи, ні суспільства

загалом, а будемо спрямовуватись на самостійність, самоврядова�

ність, плекаючи їх.

Сьогодні ми маємо величезний арсенал літератури, у якій пода�

ється як теорія, так і методика процесу вдосконалення, самовдоско�

налення. Єдине, чого шкода, так це те, що наша наука часто подає

обґрунтування, поради настільки узагальнено, що ними важко керу�

ватись у своїй практиці широким колам читачів — не фахівців у га�

лузі психології, педагогіки, але таких, що зацікавлені у самовдоско�

наленні. Тому доводиться звертатися до таких авторів, як М. Свіяш,

Дж. Кехо, Кіосакі та до багатьох інших, які через свій досвід досягнен�

ня успіху осмислили процес та виклали свої судження, рекоменда�

ції у доступній, систематизованій формі.

Звідси вимальовуються такі першочергові завдання сфери освіти:

– вчити дітей, студентів, педагогів осмислювати, усвідомлюва�

ти себе як духовну особистість;

– вчити дітей, студентів, педагогів ставити питання та шукати,

давати на них відповіді;

– вчити дітей, студентів, педагогів бути свободними.

Але для того щоб цього вчити інших, потрібно цим самим воло�

діти. Тому надзвичайно актуальною є необхідність цілеспрямованої

підготовки, перепідготовки педагогів, яким була б притаманна така

професійна якість, як здатність адекватно сприймати учнів, студентів

у статусі суб’єктів навчального процесу, у тому числі духовного роз�

витку їхньої особистості. Які б не тільки прагнули виростити, на�

вчити та виховати нове покоління, а й убачали свою місію в допомозі

молодому поколінню виростити, навчити, виховати себе, тобто бути

суб’єктами, творцями свого життя. Займаючи таку позицію, чого ми

зможемо досягнути? — Розкріпачення особистості (в жодному разі

не ототожнюючи це зі вседозволеністю й безчинством) у формуванні

свого духовного потенціалу. При цьому слід пам’ятати такий постулат

Г. В. Ф. Гегеля: людина думає, що вона свободна, чинячи свавільно,

але саме в свавіллі криється її несвобода. Зважаймо на те, що сво�

бода — це осмислена необхідність, це відповідний внутрішній стан
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людини, який характеризується наповненням світла, ясності, лю�

бові, осмисленості буття.

КУЛЬТУРНО:ЕКОЛОГІЧНА ІНТЕГРАЦІЯ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Н. В. Анацька,
НТУУ «КПІ», факультет соціології, кафедра філософії
03056, Київ, пр�т Перемоги 37

Вплив виробничої діяльності людей, що спричинив зміни у нав�

колишньому середовищі, актуалізував інтерес до питань екології не

лише серед біологів, але й серед суспільствознавців, філософів, полі�

тиків, економістів, а також серед широкої громадськості. Це привело

до того, що у проблему охорони навколишнього середовища, у сфе�

ру екологічної діяльності було залучено величезну кількість людей,

а це вкрай загострило проблему інтеграції людини у світ, і саме такої

інтеграції, за якої зберігався б і досягнутий рівень технічного прог�

ресу, а навколишнє середовище не тільки не страждало б, а навіть

відроджувалось. І це могло бути втілено лише за умов, коли така ін�

теграція, об’єднуючи природу і техніку за допомогою культури, вимі�

рювалася б гідністю людини бути відповідальним творцем не тільки

техніки, а й природи з погляду її як носія «абсолютної цінності життя».

З цієї точки зору, має поширення визначення культури як сукуп�

ності матеріальних і духовних цінностей, створених людством у про�

цесі суспільно�історичної діяльності, що охоплює, з одного боку,

технічні засоби виробництва, матеріальні цінності, а з іншого — ду�

ховні надбання в галузі науки, мистецтва, літератури, моралі, освіти.

Воно має той суттєвий недолік, відповідно до якого фактично не

тільки в природі вбачається не тільки важлива складова культури,

а й мовчазно убачається в ній об’єкт, від якого «не можна чекати

милостей, а потрібно лиш активно брати». 

Тому правий О. О. Леонтьєв, коли говорить, що освіта й вихован�

ня людини не повинні бути зорієнтованими лише на виробництво,

а повинні сприяти здатності його інтегруватись у світ та інтегрувати

його, будучи активним творчим суб’єктом діяльності. Відтак культу�

ра, її засвоєння людиною лише тоді несе в собі віталізм (абсолютну

цінність життя), коли воно органічно включає в себе гідність людини

бути представником природи, носієм вищих ступенів життєствер�
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дження, а не простою сукупністю суспільних відносин... Поза таким

баченням культура не тільки перебуває в системах «культура — при�

рода», «людина — природа»; обидва ці складові блоки зображуються

як об’єкти, хоч і пов’язані між собою, але є об’єктами різної природи.

Така модель системи не розкриває її структурно�функціональної

будови. Останнє є дуже важливим, оскільки людство сьогодні перебу�

ває у стані екологічної кризи (саме завдяки такому розумінню куль�

тури)... Академік В. І. Вернадський зробив висновок, що людський

розум і керована ним праця набули таких розмірів, що стали потуж�

ною геологічною силою. Розум і наука, потужні засоби виробництва

та зв’язку не лише інтегрували людство в єдину всесвітню спільно�

ту, а й викликали кардинальні зміни у взаємовідношенні біотичних

і соціальних сил: вони перетворили біосферу на об’єкт виробничого

використання, на підсистему глобальної мегасистеми названою со�

ціосферою. Як бачимо, людина не тільки інтегрувалась у Всесвіті,

але й собою, своєю діяльністю інтегрувала біосферу і ноосферу в єди�

ну соціосферу, інакше кажучи — у сферу культури. Якщо вона зможе

поряд з економічною кризою здолати ще й кризу споживацького

суспільства, тим більш модерністського, в якому панує гасло: «сексу

і видовищ», та перестане руйнувати і свою, і навколишню природу,

почне саме за мірою своєї людської гідності жити насолоджуючись

культурою та її створіннями, а не руйнувати її орієнтуючись лише

на втіху, як це було притаманне плебсу. Неабиякою мірою все вище�

сказане стосується й людей з особливими потребами. На них лягає

подвійне навантаження: з одного боку, вади їх організму заважають

їм як іншим людям повною мірою насолоджуватись абсолютною цін�

ністю життя, що дає природа. А з другого боку, часто�густо суспільство

в особі окремих людей і навіть влади прагне вилучити їх із гуманіс�

тичної сфери культури хоча б тим, що вбачає в них тих, кому потрібна

лише подачка для підтримання свого існування як такого. 

Тому люди з інвалідністю повинні знаходити відповідні можли�

вості гідно оволодівати й сучасними знаннями, й висотами культури

з тим, щоб їхні природні вади не заважали їм створювати справжню

екологію людини. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ
КУЛЬТУРИ

Н. В. Ігнатенко, УДК 930. 1/2 (477)
Університет «Україна», 
кафедра гуманітарних дисциплін тел. 449�78�47

Із II десятиліття ХХ ст. у філософії особливо гостро ставиться

питання про кризу культури. Ця тема стала однією з головних для

філософії ХХ ст. і залишається такою до сьогоднішнього дня. Під�

ґрунтям для її виникнення стали трагічні події останнього століття,

що виявили межі можливостей культури, зокрема її обмеженість

у вирішенні головного завдання культурної творчості — в гу�

манізації, облагородженні людини і суспільства. Саме тому на часі,

як ніколи, стоїть завдання філософського осмислення культури

з урахуванням попереднього загальнолюдського досвіду, адже ос�

мислюючи культуру, ми створюємо підґрунтя для філософського ро�

зуміння людини, способів її відношення до світу, притаманних їй

цінностей тощо.

Культура як сфера вільної творчості дає можливість людині реалі�

зувати своє прагнення до самореалізації, прояву своєї індивідуаль�

ності, вільної «гри» творчих сил. У цьому сенсі культура виступає як

сфера надутилітарності. Це означає, що у сфері культури розвиток

людини та її творчих здібностей виступає як самоціль. Не утилітар&
ний результат, не практична доцільність, а внутрішній інтерес, допит&
ливість, прояв власної ідеї і духу автором твору є рушійними силами
творчості у сфері культури. Наприклад, твори мистецтва, якщо до

них підійти лише з утилітарно�практичної позиції, здаються такими,

що позбавлені смислу, адже їх створення не націлене на вирішення

будь�якого практичного завдання. Вони виправдані з іншої, більш

високої точки зору — як форми розвитку людського духу, як те, що

має на меті піднести й облагородити людину, як те, що пробуджує

в людині відчуття прекрасного, робить життя людини кращим,

піднімаючи її над піклуванням про хліб насущний і перетворюючи

життя людини на істинно людське. Саме такий підхід, який ставить

пізнання і творчість людини вище від утилітарно�практичних інте�

ресів, дає змогу правильно оцінити значення філософії культури

в житті людини і суспільства.

Смисл вивчення культури не обмежується тим, що відкриває де�

що нове для розуміння самої культури: таке вивчення має значення
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для з’ясування сутності майже всіх або принаймні багатьох сторін

життя суспільства. Якщо ми хочемо зрозуміти сутність суспільного

життя, його напрямки і перспективи, ми не можемо абстрагуватись

від питань культури. У багатьох випадках саме через спільність

культури те або інше суспільне утворення набуває цілісності, тобто

із розрізненого буття людей перетворюється на єдність, набуваючи

впорядкованої структури. Аналіз суспільства як цілісності, в єдності
різноманітних аспектів є одним із завдань філософії. Тому виявлення
інтегративної соціальної функції культури стало одним із факторів, що
вказують на необхідність філософського осягнення культури.

У процесі осмислення культури як цілого філософія розглядає її

не як завершений недієздатний продукт, а з позиції виробництва

культури. За словами Е. Кассирера, філософське осягнення культури

«не задовольняється кінцевим продуктом, але воліє зрозуміти і той

спосіб виробництва, який виробляє даний продукт. Адже від цієї

виробничої активності, від оновленої роботи духу залежить в кінце�

вому підсумку не тільки мова, але й міф, і релігія, і мистецтво. Зро�

зуміти та пояснити це для кожної окремої галузі духовної діяльності

людини, зрозуміти в усій її індивідуальності й особливості, в усій

неповторності форми і способу існування повинна філософія». Філо�

софія культури не тільки намагається зрозуміти мистецтво, науку,

техніку, політику, релігію, міфологію і т.п. в їх фактичній даності,

але й знайти їх витоки. У філософії з’ясовується, якою потребою і
творчою силою людського духу породжується та або інша форма куль&
тури. Це дає можливість філософському аналізу не спинятися на
фіксації сучасного стану у сфері культурної творчості, а ставити пи&
тання відносно того, якою культура має бути.

Ось ому філософія культури — наука не стільки минулого, скільки

теперішнього і майбутнього. Осмислюючи культуру, ми створюємо

підґрунтя для філософського розуміння людини, способів її відно�

шення до світу, притаманних їй цінностей, тощо. Саме тому філо�

софія культури є базою для таких філософських течій і підходів як

герменевтика, феноменологія, філософська антропологія.
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ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ
В УМОВАХ СУЧАСНОГО 

ІНТЕГРОВАНОГО СЕРЕДОВИЩА

А. Л. Георгієва,
студентка Дніпропетровської філії Університет «Україна» 
Ю. Ю., Каліберда,
кандидат історичних наук
А. В. Федько,
кандидат історичних наук, доцент

В сучасному світі якісна освіта та організований виховний процес

виступають важливими засобами відтворення й нарощування

інтелектуального та духовного потенціалу нації, дієвими чинника�

ми модернізації суспільства, зміцнення авторитету і конкуренто�

спроможності Української держави на міжнародній арені.

Сьогодні, в умовах інтегрованого середовища, Україна, як ніколи,

потребує не тільки конкурентоспроможного висококваліфіковано�

го спеціаліста, адаптованого до ринкових і демократичних перетво�

рень, але і свідомого патріота та громадянина своєї держави. 

Згідно із національною доктриною розвитку освіти, передумовою

утвердження розвинутого громадянського суспільства є підготовка

освічених, моральних, мобільних, конструктивних і практичних лю�

дей, здатних до співпраці, міжкультурної взаємодії, які мають глибоке

почуття відповідальності за долю країни, її соціально�економічне

процвітання. Все це ставить перед національним вихованням певні

завдання, вимагає від усього українського суспільства урахування

її певних особливостей. 

Під поняттям національне виховання сьогодні слід розуміти фор�

мування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально актив�

ної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською

відповідальністю, здоровими інтелектуально�творчими й духовними

якостями, родинними й патріотичними почуттями, працьовитістю,

підприємливістю та ініціативністю. Отже, національне виховання —
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це процес виховання особистості на основі системи ідеалів, традицій,

звичаїв, переконань, створених народом і спрямованих формувати

ціннісні орієнтації молодих поколінь у дусі розвитку матеріальної

й духовної культури української нації. Воно забезпечує духовну єд�

ність, наступність і спадкоємність поколінь минулих, сучасних і

майбутніх. 

Суттєво, що в процесі національного виховання формується на�

ціональна самосвідомість, яка сприяє усвідомленню індивідом само�

ідентифікації зі своєю нацією, утвердженню самоцінності історичної

пам’яті, вибудові на її засадах відповідної аксіологічної системи,

що, у свою чергу, є життєво необхідною передумовою повноцінної

самореалізації особистості. У цьому випадку особистість чітко усві�

домлює себе представником своєї нації, носієм національної культу�

ри. Таким чином, говорячи про виховання національної самосвідо�

мості особистості, у першу чергу, потрібно мати на увазі виховання

в неї національно�патріотичних почуттів та усвідомлення себе як

представника своєї нації, носія її культури, репрезентанта її історії.

При розгляді основних вимог до процесу національного вихо�

вання, до його змісту, організації, форм, методів і прийомів, можна

виділити засадничі принципи духовності, гуманізації та демократиза�

ції виховного процесу, взаємодії родини та виховного закладу, приро�

довідповідності, культуровідповідності, безперервності, диферен�

ціації, індивідуалізації та цілісності виховного процесу, принцип

особистісно орієнтованих виховних впливів, аксіологічний принцип.

Таким чином головними особливостями національного вихо�

вання в сучасній Україні повинні бути: 

– побудова національної самосвідомості нового покоління на кра�

щих зразках вітчизняної та світової історії, усвідомленні українсь�

кої національної ідеї; 

– налагодження перерваних культурно�історичних та мораль�

но�ціннісних зв’язків українців ХХІ століття із своїми предками; 

– виховання пошани до свого родоводу, історії прізвищ та імен,

почуття гордості до минулого своєї країни та регіону; 

– намаганні відстояти свою національну та культурну окреміш�

ність в умовах глобалізації та інших цивілізаційних викликів третьо�

го тисячоліття.
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ДОЛЯ ЛЮДИНИ У ТОТАЛІТАРНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
ЗА ТВОРАМИ ХХ СТОЛІТТЯ

І. В. Кашук, 
Університет «Україна», 
кафедра української мови та літератури,
04209, м. Київ, вул. Богатирська, 6/1, кв. 64

Кінець 20�х — початок 30�х рр. ХХ ст. ознаменувався для Ук�

раїни приходом вельми тяжких часів. У 1930�х роках було ліквідова�

но майже 80% творчої інтелігенції. Із відомих ідеологічних причин

твори українського письменництва з відповідними мотивами були

забороненою зоною. 

Ще 17 рокiв тому ми навiть i не знали про тi страшнi подiї. Але

з проголошенням незалежностi України почали з’являтися жахливi

факти з нашої iсторiї. Побачили свiт забороненi книжки, якi глибо�

ко розкривали всю ту ганебну полiтику партiї щодо народу України.

Зокрема, до активного обігу національної культури повернуто постаті

та цілі пласти літератури, в якій художньо моделювався голодомор

українців у ХХ ст. Голод 1932–1933 рр., його витоки та наслідки стали

справжньою національною трагедією. І, звичайно, велике людське

горе, горе цілої нації, не могло не відобразитись у художній літературі.

Досить надовго прикривалася ця трагiчна сторінка людської па�

м’ятi. Чи не найвiдвертiше розповiв нам про голодомор невiдомий

донедавна В. Барка — єдиний, кому художнiм словом вдалося вра�

жаюче вiдтворити небачену ще нiде у свiтi, а пережиту, страшну

картину голодних років. Саме його роман «Жовтий князь» розтри�

вожив нашу iсторичну пам’ять про голод 1932–1933 р.р. На його сто�

рiнках вiдтворено всi подробицi лихолiття, пережитi нашим народом

i самим В. Баркою. 

Задля яскравiшого, переконливiшого змалювання картин голодо�

мору письменник використовує цілу низку образiв�символiв. I ство�

рена В. Баркою кольорова жовто�чорно�бiла гама допомагає ще чiт�

кiше, повнiше вiдтворити на сторiнках роману народне горе.

У творі «Жовтий князь» багато картин людських страждань, му�

ченицьких голодних смертей, до дрібних деталей зображуються по�

шуки рятівних крихт, вражають розповіді про людоїдство, моральну

деградацію. Однак значна увага в романі акцентується на кращих

людських якостях, що їх у дні горя та скорботи не розтринькав наш

народ. 
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Ще одним художнім твором в українській та світовій літературі

про велику трагедію століття став роман У. Самчука «Марія». У ньому

автор художньо осмислює суспільні катаклізми, людські драми й тра�

гедії 30�х років. Головна героїня роману Марія — образ�символ ба�

гатостраждальної, сплюндрованої України. Доля Марії — це й доля

України. Життя героїні роману, її любов, випробування, страждання,

болі, муки — все це описується в стилі агіографічного жанру, про�

ходить через пам’ять вмираючої з голоду старої жінки, яка втрати�

ла в часи соціальних потрясінь дітей, чоловіка, нажите важкою пра�

цею майно. 

Літератори сягнули особливої переконливості у відтворенні однієї

з найтрагічніших сторінок українського народу — голодомору. Відтво�

рення саме цих реалій етноциду — справжня заслуга письменників.

Вони не тільки демаскували аморальність тоталітарного світу, а й звер�

нулися до душевних станів українців у добу національної духовної

та фізичної катастрофи.

Нині ми навiть не можемо собi уявити тi подiї. Але це — наша

історія. І якою б вона не була, ми всі мусимо пам’ятати ці жахливі

сторінки.

За часів тоталітарного устрою людина вважалась «коліщатком»

єдиного державного механізму. Людські долі підпорядковувались цій

ідеї, тому через голодомор було втрачено кілька мільйонів населення.

На щастя, наразі суспільство не є байдужим до потреб окремої

особи. Держава відкриває широкі перспективи для кожного і навіть

для особистостей з обмеженими можливостями. Головне — не повто�

рювати помилок минулого. Необхідно крокувати вперед і відкрива�

ти нові обрії для гармонійного розвитку людини, створювати спри�

ятливі, належні умови, щоб досягти цієї мети.

Адже особистість, яка потребує допомоги, має право будувати

своє майбутнє.
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ПРОБЛЕМА БЕЗЗАХИСНОСТІ ЛЮДСЬКОЇ ДУШІ 
В ІНТЕГРОВАНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 

(НА МАТЕРІАЛІ НОВЕЛІСТИКИ 
ГРИГОРА ТЮТЮННИКА)

О. В. Коломієць, 
Університет «Україна», 
факультет філології та масових комунікацій, 
кафедра української мови та літератури 
Київ, вул. Озерна, 2.; тел. (044) 412�04�22, 
e�mail: ukr�mova2006@ukr.net

У сучасній методиці викладання української літератури спосте�

рігається тенденція до концептуального осмислення виховного

значення літератури, насамперед її високохудожніх зразків. Із цих

позицій ґрунтовного дослідження потребує творчість письменників�

шістдесятників, які у своїх творах почали з відродження в укра�

їнській літературі ІІ половини ХХ ст. екзистенціальної концепції

людини, індивідуально�людського «Я». Ця тенденція означала відвер�

ту опозицію щодо створення позитивних, ідеалізованих героїв�су�

часників, що зумовило відхід від зображення традиційно помпез�

них для літератури соцреалізму портретів «передовиків» і створення

художніх образів «простої», на перший погляд, людини.

Характеризуючи творчі пошуки письменників�шістдесятників

(Гр. Тютюнника, В. Дрозда, Є. Гуцала, В. Шевчука), слід відзначити,

що вони нагадують «прозу морального експерименту», де моральні

проблеми й шукання висуваються на чільне місце, стають не лише

предметом роздумів і гарячих суперечок персонажів, а й засобом

перевірки їх людської сутності.

Основна проблема творчості молодих новелістів — становлення

особи. Звідси пильна увага до психології споглядання і самоспогля�

дання. Але по суті особа формується в битвах, у подоланні не тільки

внутрішніх, а й зовнішніх суперечностей і перешкод. Тому визна�

чальною для тогочасної новели стає психологія боротьби.

Творча спадщина Григора Тютюнника (1931–1980 рр.) — одного

з найяскравіших представників покоління «шістдесятників» ХХ ст.,

зокрема його мала проза, із цієї точки зору, безперечно, заслуговує

на окрему увагу дослідників.

Гр. Тютюнник любить людину, про яку пише, незважаючи на

те, яка вона. Страждає разом із нею, переймається її почуттями,
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проблемами, часом сумує, спостерігаючи її малість, нікчемність, не�

захищеність перед великим всесвітом і «якоюсь безсилою журбою»,

як сказав про це німецький дослідник Рольф Гебнер. Дитям його

уяви, фантазії, його художнього дослідження є й Нюра, який втратив

власне єство, пристосувався («Нюра»), і людина�гвинтик Маркіян

(«Поминали Маркіяна»), і незахищений світлий Климко («Клим�

ко»), і сноб Степан («Син приїхав»), і легковажна Дарка («Кізонь�

ка»), і фатально одинока Вуточка («Вуточка»), і дикуватий Сенько

Брус («Дивак»), і чесний трудівник Іван Срібний («Іван Срібний»). 

Чимало творів Гр. Тютюнника перебувають в силовому полі теми

дитинства й війни. У новелах «Смерть кавалера», «Тайна вечеря»,

«Сито, сито…» з непідробною правдивістю відтворено ті невловимі

моменти, коли діти стають дорослими і, розлучаючись з наївними

ілюзіями, пізнають всю міру геройства і нікчемності, добра і зла, вар�

тості ідей і людських прагнень. Становлення особи, її змужніння,

громадянська активність, її самопізнання в коханні — це коло тих

проблем, які хвилюють письменника. Автор прагнув показати, що ге�

рої, зіткнувшись із жорстоким світом, не підкоряються йому, а навпа�

ки, проявляють себе не як «герої», не як «воїни», а, перш за все, як

особистості.

О. Гончар називав Гр.Тютюнника живописцем правди, підкрес�

люючи його виняткову здатність через душу героїв передавати дух

того непростого часу, за якого судилося їм жити. 

У калейдоскопі доль, характерів автор щиро розказав нам прав�

ду про беззахисність людської душі в інтегрованому середовищі,

привертаючи увагу суспільства до важливості та необхідності бороть�

би за гуманістичні цінності.

БУБАБУ ЯК ПОЛІФОНІЧНО:КАРНАВАЛЬНИЙ
СТИЛЬ ЛІТЕРАТУРИ

Н. В. Левшунова, 
Університет «Україна», 
кафедра української мови та літератури факультету філології 
та масових комунікацій
e�mail: nadya�lev@ukr.net

У творчій діяльності поетичної групи «Бу�Ба�Бу» можна виявити

не лише традиційні й новаторські елементи, а й виокремити бубабу

як поліфонічно�карнавальний стиль художньої літератури. Для куль�
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турно�історичної ситуації ІІ пол. 80�х рр. ХХ ст. «Бу�Ба�Бу» стало

цілком новим явищем. Поезія його представників репрезентувала

новий стиль, що характеризується відсутністю будь�яких ієрархій

і табу, відвертістю тем, художніх образів, мовних засобів.

У своїй творчості бубабісти логічно продовжують традиції манд�

рівних дяків, українських письменників Г. Сковороди, І. Котляревсь�

кого, Т. Шевченка, модерністів, неокласиків, футуристів, шістде�

сятників та використовують надбання світової літератури, зокрема

бароко та постмодернізму. 

У власному стилі бубабісти використовують обрядово�видовищні,

словесні сміхові форми та фамільярно�площадне мовлення. Їхні мис�

тецькі акції створювалися за зразком свят карнавального типу, пло�

щадних сміхових дійств із присутністю елемента обрядовості. В їх

основу було покладено не стільки сміхове, як пародійне начало,

спрямоване проти офіційного, державного канону. 

Словесні сміхові форми найактивніше використовує О. Ірванець:

значна частина його поезій — це іронічні стилізації, пародії, твори

жартівливого характеру. Поезіям Ю. Андруховича та В. Неборака при�

таманне вживання фамільярно�площадного мовлення: вульгаризмів,

жаргонізмів тощо.

Ознакою демократичності стилю бубабістів є такі риси творчості

як пародіювання, взаємопародіювання і самопародіювання, іронія

й самоіронія. Їм не притаманна нищівна критика, спрямована проти

попередньої культури. Бубабісти не заперечують класику, а здійсню�

ють її критичне переоцінювання, звільняючи від табу. Однією з форм

боротьби з комплексами і табу є поєднання високих і низьких форм.

Так у творчості бубабістів реалізовується бурлеск. 

Балаганність в їхній творчості постає через зображення реально�

го балагану нашого життя. Найчастіше вона наявна в текстах у виг�

ляді окремих деталей, хоча інколи зустрічається й у сконденсованому

вигляді (Ю. Андрухович — цикл «Цирк Вагабундо», О. Ірванець —

цикл «Уроки класики» тощо).

Сутність буфонади у поезіях бубабістів полягає в демонстрації

всіх можливих ефектів: гра зі звуками, словами, метрикою, формою;

жонглювання метафорами, образами; шокування читача темами,

лексикою. 

Ю. Андрухович, О. Ірванець та В. Неборак — це поети�урбаніс�

ти, що говорять про місто його ж мовою. В їхніх творах панує місь�

кий пейзаж, образи представників різних верств і прошарків, при�

сутні атрибути індустріального міста.
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Творчій манері Ю. Андруховича, О. Ірванця та В. Неборака при�

таманні толерантність і демократизм. У них немає віршів на замовлен�

ня. Їхня поезія інтимна й елітарна водночас. Використовуючи прийом

«апунктуації», бубабісти залучають читача до співавторства. Вони

утримуються від будь�яких категоричних висновків і закликів. Поети

є радше літописцями часу й каталізаторами суспільної свідомості,

аніж виразниками, рупорами епохи. 

Риси творчості «Бу�Ба�Бу» не вкладаються в межі естетики пост�

модернізму, а інколи й суперечать їй. Постмодернізм дистанціюється

від літературної традиції, тоді як бубабізм засновується саме на тради�

ції, бо ж бурлескно�балаганно�буфонадні елементи присутні в літера�

турі ще з античних часів. Отже, бубабу є окремим стилем постмодер�

ної епохи, що використовує деякі принципи постмодерністської

поетики та її поетикальних засобів, зокрема полістилізму, інтертекс�

туальності, єдності масового й елітарного, зорієнтованості на ідео�

логічну незаанґажованість, деканонізації та іронічності. Поетична

творчість бубабістів не відповідає концепції власне постмодерної

поезії. Головна відмінність полягає в тому, що постмодерна поезія

постала внаслідок відмови від панування лірики і традиційної концеп�

ції поетичного твору. Натомість творчість бубабістів не заперечує тра�

дицій, а відновлює їх, осучаснює. 

Епатажність бубабістів виявилася в тому, що вони змінили пев�

ні акценти в українській літературі, довели, що українською мовою

можна писати не лише народницьке, повчальне, але й сучасне, моло�

діжне, цікаве всьому світові. 

РЕАЛІЗАЦІЯ 
ЗАГАЛЬНОДИДАКТИЧНИХ ПРИНЦИПІВ 

У НАВЧАННІ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

В. І. Луценко,
Університет «Україна», 
кафедра української мови та літератури

Навчання української мови має бути спрямоване на виховання

мовної особистості, яка вміє доцільно використовувати ресурси рід�

ної мови в різних життєвих ситуаціях, застосовувати вироблені сус�

пільством правила мовленнєвої поведінки. Формування мовленнєвої

вправності такої особистості вчені�методисти вбачають у практично�

му спрямуванні курсу мови, тобто переорієнтації від вивчення мовної
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системи на усвідомлення функціонування мовних одиниць у мов�

ленні та їх засвоєння в мовленнєвій практиці.
В основу навчання української мови покладені загальнодидактич�

ні принципи, вміле застосування яких є важливою передумовою під�

несення комунікативної компетенції студентів. Щодо номенклату�

ри та класифікацій принципів, то цієї проблеми останнім часом

торкалися лінгводидакти О. Біляєв, М. Вашуленко, Є. Голобородько,

О. Горошкіна, В.Мельничайко, Г. Михайловська, М. Пентилюк,

К. Плиско та ін. 
Під принципами (від лат. principium — першооснова, першопоча�

ток) у дидакти�ці розуміють основні нормативні положення, якими

слід керуватися з тим, щоб навчальний процес був ефективним.

Методика спирається на принципи, розроблені дидактикою, й ін�

терпретує їх стосовно специфіки предмета.

Загальнодидактичними є принципи науковості, функціональ�

ності та практичної спрямованості, систематичності та послідовності,

системності, перспективності засвоєння матеріалу, індивідуалізації

та диференціації навчання, модульний принцип. Розглянемо деякі

з них.

Принцип науковості передбачає засвоєння студентами знань від�

повідно до даних сучасної науки про мову. Науковість — це правиль�

не висвітлення сутності мовних явищ та їх ознак. Разом з тим засто�

сування принципу науковості передбачає повідомлення студентам

тільки таких відомостей, які міцно закріпились у сучасній лінгвіс�

тичній науці.

У лінгводидактиці встановлено залежність результатів оволо�

діння мовою від усвідомлення студентами функцій мовних засобів,

закономірностей і правил їх реалізації у висловлюванні. На цьому під�

ґрунті М. Пентилюк сформульовано принцип функціональності, що

розкриває перед викладачем широкі можливості для більш глибо�

кого і всебічного вивчення української мови. Мовні засоби розгля�

даються в мовленнєвому контексті. Лінгводидактичний принцип

вивчення мовних одиниць на основі аналізу тексту в єдності змісту

і форми полягає в тому, що студенти мають усвідомити, що авторський

задум виражається і фонетичним, і граматичним, і значеннєвим (лек�

сичним) ладом. Отже, потрібен аналіз тексту на всіх рівнях мовної

системи, а всі рівні мовної системи мають вивчатися на підставі ана�

лізу тексту в єдності змісту й форми. З методичного погляду, текст

виконує дві основні функції: він є засобом розвитку як мовленнєвих,

так і мовних умінь і навичок.
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Важливим є загальнодидактичний принцип систематичності і по�

слідовності, виділений свого часу вченими Б. Бабанським, М. Дани�

ловим, Б. Єсиповим, Н. Скалкіним, оскільки він передбачає чітку

систему викладання. Систематичність виявляється у встановленні

зв’язків між окремими розділами і темами (внутрішньопредметні

зв’язки) та між предметами (міжпредметні зв’язки). Принцип послі�

довності особливо важливий під час складання програми з українсь�

кої мови. Реалізація принципу систематичності і послідовності під

час опрацювання конкретної теми досягається тим, що, просуваючись

уперед у вивченні програмового матеріалу, студенти постійно звер�

таються до повторення пройденого, порівнюючи, зіставляючи з уже

вивченим, виявляючи і запам’ятовуючи спільні й загальні риси зі�

ставлюваних явищ. У такий спосіб вони засвоюють систему лінгвіс�

тичних знань.

Принцип системності передбачає спрямованість навчального

процесу з української мови на формування мовної особистості в усій

сукупності її ознак, системно�цілісний підхід до визначення і реалі�

зації цілей навчального процесу в цілому і кожного заняття зокрема,

тісне поєднання процесів вивчення мови і мовлення, формування

навчально�мовних, комунікативних і правописних умінь, поєднан�

ня процесів засвоєння і застосування знань. 

ОБРАЗ ЛЮДИНИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 
У СУЧАСНІЙ «ЖІНОЧІЙ ПРОЗІ»

Ю. І. Яременко,
студентка VI курсу
Університет «Україна», 
кафедра української мови та літератури, факультету 
04074, Київ, вул. Автозаводська, 7а, кв. 55

На початку 90�х рр. ХХ ст. відбувається усвідомлення «жіночої

прози» як літературного феномену й естетичної цілісності.

Причиною неприйняття терміна «жіноча проза» є насамперед

традиційно закріплене в патріархальній культурі значення «жіноч�

ності» як «меншовартості».

Недовіра літературознавців до терміна «жіноча проза» зумовле�

на як недостатнім станом дослідженості самого феномену «жіночої

прози», так і значною вульгаризацією цього терміна.
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Специфікою жіночої літератури і, зокрема, «жіночої прози» є те,

що жіноча стать авторки не робить її твір жіночним автоматично.

Однією із найяскравіших представниць «жіночої прози» є Марія

Матіос, яка у своєму романі «Солодка Даруся» показала нам, наскіль�

ки жорстоким буває суспільство до людей, які не схожі на інших.

На прикладі цього роману, ми можемо побачити, що людська доб�

рота, розуміння та любов роблять дива. «Солодка Даруся» — це тра�

гедія людських доль, коли німота сильніша від слів, а людина, що

несповна розуму (якою односельці вважають Дарусю), — добріша

і мудріша від тупої жорстокості.

Проблемою відмінності образу жінки, твореного жіночою літе�

ратурою, і у творах, написаних чоловіками є очевидне прагнення жі�

нок�письменниць зображувати героїню апелюючи до особистого уні�

кального жіночого досвіду.

Попри наявність самих жінок�письменниць, «жіночу прозу» не

усвідомлюють окремою специфічною течією літератури.

«Жіноча проза» 80�х рр. — це проза патріархальних жінок, чия

жіночність формувалась за радянських часів і відображала всі міфи

про радянську жінку.

Один із провідних чинників появи сучасної самосвідомої «жіночої

прози» в Україні — це бурхливий розвиток феміністичної критики.

Ставлення «жіночої прози» до фемінізму може варіюватися: від

його схвалення аж до абсолютного заперечення, відкидання чи іг�

норування.

Поза увагою дослідників залишаються такі аспекти концепції

особистості жінки в «жіночій прозі» 90�х рр. ХХ ст., як «жінка і нація»;

«жінка і держава»; «жінка і посттоталітарне, постколоніальне суспільс�

тво»; «жінка і постапокаліптична дійсність, позначена «чорно�

бильським тавром»; «жінка і чоловічий світ (який включає і «світ

кохання»)»; «жінка і родинне середовище»; «жінка і її тілесність»;

«жінка і її творчість». 

Отже, можливість виокремлення української «жіночої прози»

90�х років ХХ століття як специфічного літературного явища зумов�

лена наявністю в ній своєрідної концепції особистості жінки, яка

виявляється як на ідейно�тематичному рівні, так і на рівнях сюжетно�

предметному й образному. Сучасна українська література репрезенту�

ють читачеві різних героїв, але в центрі уваги постає людина з її проб�

лемами. Марії Матіос вдалося показати таку історію нелегкого життя

людини з особливими потребами.
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СЕКЦІЯ VІІ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

В ХАРЧОВІЙ ТА ХІМІЧНІЙ ІНЖЕНЕРІЇ

РОЛЬ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК 
У ФОРМУВАННІ ЯКОСТІ ПРОДУКТІВ

М. М. Калакура,
канд. техн. наук, професор
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Збереження здоров’я та збільшення тривалості життя людини —

одна з найактуальніших проблем. Зміна структури та якості харчу�

вання — важливий фактор ризику, який може призвести до різних

захворювань. 

До основних порушень харчового статусу населення належать:

надлишкове вживання тваринних жирів, дефіцит поліненасичених

жирних кислот, дефіцит повноцінних білків, вітамінів С, В1, В2, Е,

фолієвої кислоти, ретинолу, β�каротину, дефіцит мінеральних речо�

вин і мікроелементів Са, Fe, I, F, Se, Zn, дефіцит харчових волокон.

Відрегулювати харчовий статус можливо включенням до рецептури

продуктів харчування таких сировинних компонентів, які є носіями

вітамінів мінеральних речовин, харчових волокон і слугують харчо�

вими добавками.

Відповідно до чинного санітарного законодавства під терміном

«харчові добавки» слід розуміти будь�яку речовину, яка зазвичай не

вважається харчовим продуктом або його складником, але додається

до харчового продукту з технологічною метою в процесі виробницт�

ва та яка в результаті стає невід’ємною частиною продукту (термін

не включає забруднюючі речовини, пестициди або речовини, додані

до харчових продуктів для поліпшення їх поживних якостей). Хар�

чові добавки можна вводити у харчовий продукт на різних етапах ви�

робництва, зберігання або транспортування задля поліпшення або
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полегшення технологічного процесу, підвищення стійкості до різних

видів псувань, збереження структури та зовнішнього вигляду про�

дуктів або спеціальної зміни органолептичних властивостей.

Відповідно до технологічного призначення харчові добавки гру�

пуються таким чином: 

– харчові добавки, що забезпечують потрібні зовнішній вигляд

і органолептичні властивості продукту;

– харчові добавки, що запобігають мікробному або окислюваль�

ному псуванню продуктів (консерванти);

– харчові добавки, що необхідні у технології виготовлення хар�

чових продуктів;

– поліпшувачі якості харчових продуктів.

Харчовими добавками можна збагатити організм вітамінами, мі�

нералами та біологічно�активними речовинами. Збагачення харчових

продуктів вітамінами, макро� та мікроелементами — серйозне втру�

чання у структуру харчування людини. Необхідність такого втручан�

ня продиктоване об’єктивними змінами способу життя, набором та

харчовою цінністю використовуваних продуктів харчування, станом

здоров’я людини. Здійснювати таке втручання можливо лише з ура�

хуванням науково обґрунтованих і перевірених практикою принци�

пів, тобто:

– для збагачення харчових продуктів слід використовувати ті мік�

ронутрієнти, дефіцит яких реально існує в організмі, і які є небез�

печним для здоров’я;

– збагачувати вітамінами та мінеральними речовинами потріб�

но насамперед продукти масового споживання, які регулярно вжи�

ваються в повсякденному харчуванні;

– збагачення харчових продуктів вітамінами мінеральними речо�

винами не повинно погіршувати споживчі властивості цих продуктів,

істотно змінювати смак, аромат, свіжість продуктів, скорочувати тер�

міни їх зберігання;

– при збагачуванні харчових продуктів вітамінами та мінеральни�

ми речовинами слід ураховувати можливість хімічної взаємодії доба�

вок поміж собою, з компонентами збагачуваного продукту та вибирати

такі поєднання, форми, способи та стадії внесення, які забезпечу�

ють максимальне їх збереження в процесі виробництва та реалізації. 

Кафедрою технології харчування проводяться дослідження з удос�

коналення технологій дослідження, пов’язаного з вдосконаленням

технологій кондитерських виробів з метою підвищення їх біологічної

цінності за рахунок використання добавок рослинного походження.
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В останні роки в харчових технологіях наявною є тенденція роз�

роблення продуктів харчування спеціального призначення — таких,

що збагачені білками, харчовими волокнами, мікроелементами,

вітамінами. Це уможливило створення низки нових сучасних тех�

нологій, значне розширення асортименту продуктів. 

Відомо, що практично немає продукту в нативному стані, який

повною мірою задовольняє потреби людини в основних харчових

компонентах, вітамінах, мінеральних солях тощо. Найбільш формулі

раціонального харчування відповідають молочні продукти. Водночас

продукти рослинного походження, особливо овочі, є природним

джерелом вітамінів, макро� та мікроелементів, харчових волокон.

Сумісне використання корисних властивостей молочних та рослин�

них продуктів дає змогу отримати гармонійні за складом і власти�

востями композиції. Молочно�рослинним продуктам притаманні

функціональні властивості, оскільки в їх комбінаціях міститься каль�

цій і білок, який збагачений незамінними поліненасиченими жир�

ними кислотами, харчові волокна, вітаміни (С, групи В, Е, каротин),

антиоксиданти. 

Молоко і молочні продукти відносять до найпоширеніших, еко�

номічно доступних продуктів харчування, які входять до харчових

раціонів усіх категорій населення. Це пояснюється унікальним скла�

дом і властивостями молока, а також можливістю виробляти з ньо�

го велику кількість різноманітних продуктів харчування. Особливе

місце в дієтичному харчуванні займають кисломолочні напої, серед

яких йогурт заслужено користується широким попитом у населен�

ня. Йогурт виробляється за рецептурами, які дозволяють додавати

до продукту різноманітні компоненти немолочного походження.

До речі, сучасний вітчизняний ринок перенасичений солодкими

йогуртами з використанням фруктів, ягід, джемів.

Овочі як складові не знайшли належного використання у вироб�

ництві молочних продуктів. Серед них на особливу увагу заслуговує
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високоврожайна культура гарбуз, м’якоть якого має приємний, у міру

солодкий смак, містить значну кількість вуглеводів (в окремих сор�

тах вміст фруктози становить 10�14%), харчових волокон, каротину

у ньому більше, ніж у моркві, а також тіаміну, рибофлавіну, досить

багато нікотинової та аскорбінової кислот. Насіння містить до 50%

жирів, в яких ліноленова кислота становить близько 45%, олеїнова

кислота — до 25%, пальмітинова і стеаринова кислота — 30%. Із на�

сіння гарбуза виділено амінокислоту — кукурбін, а також речовини,

що містять тіамін, каротиноїди, органічні кислоти.

У гарбузі багато компонентів, які перебувають у співвідношенні,

яке корисне для людського організму. Крім того, доведено, що гар�

буз сприяє засвоєнню інших продуктів харчування. У давнину гар�

буз користувався серед населення Середньої Азії таким попитом,

як і диня. Відмінний смак насіння, можливість тривалого зберігання,

різноманітність страв, що виготовляють із гарбуза, високо цінуються

і в наш час. М’якоть гарбуза рекомендують вживати людині при хво�

робах шлунку, нирок, при туберкульозі, широко використовують

гарбуз в овочевих дієтах. Насіння вживають як ліки, які мають ан�

тигельмінтні властивості і зумовлені його особливим жирно�кис�

лотним складом.

На кафедрі технології харчування Університету «Україна», роз�

роблені рецептури йогуртових десертів з м’якоттю звареного гарбуза

«Вітамінчик». Новий продукт має помірно�солодкий, кисломолочний

смак без додавання цукру, приємний присмак наповнювача (до 30%

загального об’єму), молочно�помаранчовий колір, однорідну, в міру

в’язку консистенцію без відділення сироватки, завдяки гарбузу напій

містить такі мікроелементи, як цинк, залізо, фтор, мідь, вітамін С.

Кисломолочний напій «Омега�йогурт» збагачений поліненаси�

ченими жирними кислотами, має молочно�мигдальний колір, кис�

ломолочний смак, приємний присмак халви, що надає його гарбу�

зове насіння, яке в подрібненому вигляді додається до знежиреного

йогурту (в об’ємі не більш як 20%), консистенція однорідна, еластич�

на, в’язка. Технологія виготовлення нових десертів дає змогу реалі�

зовувати їх у закладах громадського господарства.

Наші розрахунки та перші випробування в лабораторних і ви�

робничих умовах підтвердили їх економічне та соціальне значення.

Таким чином використання гарбуза та його насіння розширює асор�

тимент натуральних продуктів харчування функціонального призна�

чення.
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В останні роки в Україні зросло виробництво продуктів, корис�

них для здоров’я, багатих на речовини, які здатні поліпшити само�

почуття людини або надати продукту лікувальних чи профілактичних

властивостей. Споживання таких продуктів сприяє профілактиці

захворювань, створенню умов для підвищення опірності організму

несприятливому впливу довкілля, забезпечує нормальний ріст і роз�

виток дітей та молоді, у тому числі з особливими потребами. У сучас�

них технологіях спеціальних продуктів харчування наявною є серйоз�

на проблема недотримання показників якості цих продуктів, що веде

до загострення різних хвороб організму людини. 

Згідно з Законом України «Про безпечність та якість харчових

продуктів», спеціальними продуктами харчування називають «хар�

чові продукти, які спеціально перероблені або розроблені для задо�

волення конкретних дієтичних потреб, що виникають через конк�

ретний фізичний чи фізіологічний стан людини та/або специфічну

хворобу чи розлад і які реалізуються як такі; це зокрема продукти

дитячого харчування, харчування для спортсменів та осіб похилого

віку. Склад таких харчових продуктів повинен значною мірою від�

різнятися від складу звичайних продуктів подібного роду, якщо такі

звичайні харчові продукти існують, але не можуть бути замінника�

ми лікарських засобів». 

При створенні продуктів харчування спеціального призначен�

ня можна замінити лікарські засоби рослинними гідроколоїдами,

які відповідають вимогам закону. Основні гідроколоїди (карраге�

нан, камеді гуара, ксантана, тара, камедь рожкового дерева) є при�

родними високомолекулярними полісахаридами, мають техно�

логічні властивості як піноутворювачі, згущувачі, стабілізатори

консистенцій.
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Названі гідроколоїди досить широко використовують у різних га�

лузях харчової промисловості, що пояснюється, можливістю отри�

мання необхідної структури, органолептичних показників та фор�

муванням якості готових виробів спеціального призначення. Як

зазначається у щойно наведеному Законі України, «якість харчово�

го продукту — ступінь досконалості властивостей і характерних рис

харчового продукту, які здатні задовольнити потреби (вимоги) та

побажання тих, хто споживає або використовує цей харчовий про�

дукт», рослинні гідроколоїди повністю задовольняють, що пов’язано

з позитивними змінами якості, що відбуваються в продукті з їх ви�

користанням. 

Задля розширення асортименту страв (продуктів) спеціального

призначення нами проведені дослідження для визначення можли�

вості використання гідроколоїдів в їх технологіях. Основним зав�

данням досліджень було визначення комплексної оцінки якості нових

продуктів харчування спеціального призначення. Алгоритм розра�

хунку комплексної оцінки якості виглядав так: побудова «дерева влас�

тивостей» продукту, достатніх для оцінки якості; визначення інтерва�

лів змін значень показників; вибір шкали розмірності оцінки якості

визначення відносних показників; визначення оцінки якості влас�

тивостей та відносних показників. 

Додавання до складу харчових продуктів таких продуктів як фрук�

тові маси, желе, фруктові десерти, пудинги, різні солодкі страви,

кисломолочні продути, а в якості харчових добавок каррагенану, каме�

ді рожкового дерева, ксантанової та гуарової камеді забезпечує

потрібну їх консистенцію, стійкість до механічної дії, збереженість

геометричної форми і відсутність синерезису, здатність продукту до

зв’язування радіонуклідів, солей важких металів у травному тракті

та виведення їх із організму.

Таким чином, широке використання полісахаридів у спеціальних

продуктах харчування, як стабілізаторів і згущувачів, зумовлене їх ви�

сокими якісними показниками, але ще не досить вивчено. Дослі�

дження механізму та характеру взаємодії гідроколоїдів з іншими ком�

понентами харчових систем дасть змогу цілеспрямовано впливати

на якість готових продуктів і створювати сучасні харчові продукти

спеціального призначення. 
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Століття, що почалося, має стати часом значних змін у науці про

харчування та харчові технології. 

Процес удосконалення технології виробництва харчових продуктів

є безперервним, оскільки вітчизняна та світова наука постійно відкри�

ває щораз новіші й новіші властивості основних компонентів їжі та ко�

ригує їх роль у життєзабезпеченні людського організму. Тому не дивно,

що історія розвитку і становлення сучасної теорії харчування характе�

ризується кропіткими дослідженнями, експериментами. Але чому

проблемі харчування останнім часом приділяється така увага? 

Харчування є найважливішою фізіологічною потребою організ�

му і чинить надзвичайно важливий вплив на життя і здоров’я людини,

а саме: забезпечує ріст та розвиток організму; формує високий рі�

вень здоров’я, зменшує рівень захворюваності; відновлює працездат�

ність; подовжує тривалість життя; захищає від впливу несприятливих

екологічних умов, шкідливих виробничих та побутових чинників;

є методом лікування та профілактики захворювань.

У зв’язку з низкою несприятливих екологічних факторів у наш час

харчування має бути не тільки збалансованим за хімічним складом,

але й максимально пристосованим до стану й еволюційно виробленим

особливостям організму. Таке харчування повинно не тільки задоволь�

няти фізіологічні потреби організму людини у харчових речовинах

і енергії, але й виконувати лікувальні та профілактичні функції, забез�

печувати захист організму від несприятливих факторів навколишньо�

го середовища, сприяти збереженню високої працездатності. 

Отже, щоб харчування несло в собі не тільки корисні поживні,

а й лікувальні та профілактичні властивості, склад продуктів має

відповідати деяким вимогам: мати природне походження; не знижува�

ти поживних цінностей харчової продукції; бути корисним для здо�

ров’я і мати точно визначені фізико�хімічні показники. У наш час
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світові тенденції у галузі харчування пов’язані зі створенням асор�

тименту продуктів, які сприяють поліпшенню здоров’я населення,

зокрема людей з особливими потребами.

Значна кількість продуктів, внаслідок рафінування, дистиляції,

консервування та інших технологічних процесів, позбавлена багатьох

біологічно активних речовин. І тому досить важливим є питання

збагачення продуктів речовинами, які необхідні для нормального

функціонування організму людини. Одним із шляхів удосконален�

ня технологічних властивостей продукції харчування може бути

внесення до складу продукції біологічно активних компонентів

з використанням традиційної і нетрадиційної сировини.

Нами проведено низку досліджень щодо зміни якісних власти�

востей продукції при внесенні харчових компонентів. У дослідженнях

використовувались такі компоненти: барбарис, чорна смородина,

морквяне пюре, пектин. Кожний харчовий компонент добирався

з вивченням його хімічного складу та лікувальних властивостей.

Наприклад, барбарис, який містить органічні кислоти, вітамін С,

пектинові речовини та барвники, використовується у фруктово�ягід�

ному виробництві, при виробництві екстрактів, сиропів, при приго�

туванні салатів, борщів, желе тощо. За такого широкого використання

в харчовій промисловості барбарис також є продуктом, який вико�

ристовують при лікуванні та профілактиці захворювань печінки,

серця, кровотеч тощо. При додаванні його до продукції харчування ми

отримали продукт, не тільки збагачений біологічно активними ре�

човинами, але й з поліпшеними органолептичними властивостями.

Продовження вивчення використання біологічно активних компо�

нентів є актуальним у зв’язку з їх функціональними властивостями,

а також це дасть змогу розширити асортимент продукції з їх вико�

ристанням для забезпечення повноцінного харчування населення,

зокрема людей з особливими потребами.

ПРОФІЛАКТИЧНО:ЛІКУВАЛЬНІ 
ВЛАСТИВОСТІ МОРКВИ

Н. І. Яценко,
ст. викладач,
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Перші свідчення про моркву як культурну рослину сягають
2000–1000 рр. до н.е. Батьківщиною моркви є берег Середземного мо�
ря, звідки вона розповсюдилася по світу.
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Кожен з нас знає, що морква надзвичайно корисна і поживна.

Вона допомагає людини позбутися малокрів’я та знесилля, зміцнює

організм і захищає його від різних видів інфекційних захворювань,

а, за деякими даними, навіть сприяє стійкості організму до злоякісних

пухлин. Цілюще впливає морква і на процеси обміну речовин. Завдя�

ки високому вмісту каротину (провітаміну А) морква стимулює ріст

дітей. Каротин, що міститься в моркві, благотворно впливає на зір.

Проте морква — це не тільки «скарбниця каротину» (як її нази�

вають); у ній міститься майже весь вітамінний алфавіт: вітаміни

групи В, вітаміни Е, К, РР, пантотенова і аскорбінова кислоти. Чим

не полівітамінні драже, що продаються в аптеках!

Вітаміни, звичайно, головна, але не єдина перевага моркви. Нема�

ло в ній і легкозасвоюваних вуглеводів. В окремих сортах моркви до

7–8% цукру (переважно інвертного), є деяка кількість білка і пектину,

крохмаль (до 0,92%), лецитин тощо. Але особливо в моркві багато

мікроелементів — заліза, фосфору, кальцію, магнію, йоду і мінераль�

них солей, передусім калію. Із солями калію пов’язана послаблююча,

жовчогінна і сечогінна дія моркви. У зв’язку з цим лікарі призначають

моркву при хворобах шлунково�кишкового тракту, нирок, печінки

та жовчовивідних шляхів. 

У народі свіжонатерту моркву використовують як засіб для ліку�

вання опіків і гнійних ран. Із народної медицини відомо, що морква

у деякою мірою навіть здатна розчиняти камінці та пісок у сечовому

міхурі. Для цього звичайно з’їдають певну кількість моркви, а частіше

використовують її сім’я (особливо дикої моркви, яка інколи росте

на городах, а частіше — біля доріг, на полях і сухих луках). Порошок

або відвар морквяного сім’я споживають при порушенні травлен�

ня, при підвищеному газоутворенні в шлунково�кишковому тракті.

Лікувальні властивості сімені моркви з успіхом використовують

і в сучасній медицині. Із її сім’я готують препарат «Даукарин», який

приймають при захворюваннях коронарних судин серця, зокрема

при стенокардії. «Даукарин» усуває болі в серці або значно полег�

шує їх. Лікарі вважають, що за своєю дією «Даукарин» нагадує широ�

ко відомий препарат папаверин.

І все ж таки головне в моркві — це її дієтичні властивості. Лю�

дина чотири тисячі років вживає моркву. Морквяні страви визнані

кулінарами всіх держав світу, особливо в дієтичному і дитячому хар�

чуванні. Так це й зрозуміло: адже морква легко засвоюється організ�

мом, її можна їсти в будь�який час і в будь�якій кількості як дітям,

так і дорослим, як хворим, так і здоровим. 
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Дамо кілька порад, що стосуються технології обробки коренеп�

лодів.

Якщо ви готуєте страви з ранньої моркви, не знімайте з неї шкір�

ки, а лише добре почистіть коренеплід щіткою і потім ретельно про�

мийте водою.

Зі старої моркви потрібно знімати шкірку обов’язково, але при

цьому не дуже старатися: цінні живильні речовини містяться прямо

під шкуркою: чим тонше шар ви будете зрізати, тим більше збере�

жете вітамінів. Із цих самих міркувань не знімають шкірки з моло�

дої моркви. 

До салатів із сирої моркви обов’язково слід додавати олію: тільки

так організм може засвоювати жиророзчинний каротин із моркви.

Народна мудрість Італії провіщає: «Кілька кухарів можуть зіпсу�

вати кашу, але салат — ніколи. Салат мають готувати чотири кухаря:

перший повинен бути скупим, він заправляє салат оцтом; кухар�

філософ нехай додасть солі; кухар�мот — увіллє масло, а кухар�ху�

дожник — змішає салат».

РАЦІОНАЛЬНЕ ХАРЧУВАННЯ — 
ОСНОВА ЗДОРОВ’Я ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

О. Б. Любенок,
фахівець І категорії 
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Харчування є найважливішим фактором, що визначає рівень здо�

ров’я населення. Адже харчування — це складний процес, який забез�

печує організм людини всіма необхідними макро� і мікронутрієнтами,

підтримує його працездатність, активне довголіття. Харчування ство�

рює умови для адекватної адаптації до навколишнього середовища.

Із харчуванням пов’язані вся життєдіяльність людини, її фізичний

і духовний розвиток. Раціонально побудована система харчування

людини дає можливість підвищити неспецифічну резистентність

організму, зокрема стійкість до бактеріальних і вірусних інфекцій,

впливу радіонуклідів, тяжких металів, інших шкідливих сполук.

Для того, щоб раціональне харчування виконувало свої функції,

воно має відповідати таким вимогам:

1. Енергетична цінність раціону повинна відповідати енергетич�

ним затратам організму людини.



2. У харчовому раціоні повинні бути в необхідній кількості всі

життєво�важливі для пластичних цілей і регуляції фізіологічних функ�

цій речовини.

3. Ці речовини мають бути оптимально збалансовані у харчово�

му раціоні, що забезпечує їх засвоюваність.

4. Хімічний склад харчового раціону повинен бути адекватним

індивідуальним фізіологічним особливостям людини.

5. Їжа має бути нешкідливою за вмістом у ній токсичних речо�

вин і безпечною відносно патогенних мікроорганізмів.

На жаль, екологічний стан навколишнього середовища у світі,

зокрема в України, погіршується. Довкілля забруднюється радіонук�

лідами, промисловими відходами, продуктами переробки хімічно�

го та інших виробництв. За даними Всесвітньої організації охорони

здоров’я (ВООЗ), у середньому 30% погіршення здоров’я населен�

ня здійснюється під впливом негативної дії довкілля. 

Продукти харчування потрібно розглядати як складний хіміч�

ний комплекс, що містить тисячі основних та сотні тисяч додаткових

компонентів, здатних впливати на діяльність організму людини.

Забезпечення населення високоякісними продуктами харчування

підвищеної харчової цінності — актуальна проблема сьогодення на

державному рівні.

Харчування повинно не тільки задовольняти фізіологічні потре�

би організму людини у харчових речовинах та енергії, але й викону�

вати профілактичні і лікувальні завдання, сприяти захисту організму

людини від негативних дій навколишнього середовища.

Як невідкладні заходи щодо поліпшення структури харчування

населення можуть бути:

– збільшення кількості продуктів масового харчування, збага�

чених вітамінами, мінеральними речовинами;

– створення нових видів харчових продуктів загального та спе�

ціального призначення з використанням біологічно активних ре�

човин;

– створення технологій виробництва якісно нових продуктів з на�

правленою зміною хімічного складу, що відповідає потребам орга�

нізму людини, зокрема продуктів харчування масового споживання

різних груп населення, а також продуктів лікувально�профілактично�

го призначення для профілактики різних видів захворювання і зміц�

нення захисних функцій організму людини, зниження ризику впливу

шкідливих речовин, особливо для населення екологічно забрудне�

них районів.
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Отже, на сьогодні важливими питаннями є забезпечення насе�

лення збалансованим харчуванням, удосконалення технологій ви�

робництва основних продуктів харчування.

З огляду на вказане продовжуються пошуки по розробленню

нових технологій виробництва продуктів харчування підвищеної

біологічної і харчової цінності, створенню технологій виробництва

якісно нових харчових продуктів з направленою зміною складу, які

відповідають потребам організму людини відповідно до теорії раціо�

нального харчування.

ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 
З ВИКОРИСТАННЯМ ХОЛОДУ

Г. А. Бублик,
канд. техн. наук, доцент,
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Причиною псування харчових продуктів можуть бути, як прави�

ло, фізичні, хімічні, біологічні процеси. Під дією природних фак�

торів, а також при порушенні умов зберігання у продуктах можуть

перебувати різні деструктивні процеси, які призводять до зниження

якості продукту або його псування. 

Для запобігання цим явищам при роботі з харчовими продуктами

з обмеженим терміном зберіганням має бути створений безперерв�

ний холодильний ланцюг, який здатен забезпечити скорочення ви�

трат і збереження якості продукту на етапах виробництва, обробки,

транспортування, зберігання та реалізації.

Безперервний холодильний ланцюг включає технології холодиль�

ного зберігання, охолодження, заморожування та розморожування. 

При зберіганні охолоджених продуктів потрібно технологічно

правильно використовувати весь діапазон температур, що форму�

ється в камері холодильників. Градієнт температур у працюючому

холодильнику може досягати 8–9° С. 

Наприклад, рекомендовані терміни зберігання м’сопродуктів

у холодній камері за температури 4 °С становлять: м’ясо охолодже�

не будь�якої жирності — до 24 год, м’ясний фарш — 8 год, м’ясні

готові і термооброблені вироби та страви — 48 год.

Раціональне розміщення продукту в холодильнику з дотриманням

технологічних вимог дає можливість збільшити зберігаючу ємкість,

зменшити висушування продуктів, запобігти втраті їх якості.
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Для цього має бути використаний спеціальний посуд відповід�

ної форми з тим щоб продукт займав не менше 80% ємкості.

Вибір обладнання для заморожування визначається насамперед,

потребою продуктивності технологічного процесу. Процес заморожу�

вання складається з трьох періодів: охолодження до критичної темпе�

ратури, льодоутворення, переохолодження замороженої тканини.

Тривалість процесу залежить від інтенсивності тепловідбору

і впливає на якість замороженого продукту.

Швидкість просування процесу перебуває в прямій залежності

від інтенсивності тепловідбору. 

Якщо швидкість становить ν ? 3 км/год, тепловідбір є швидкій

процес, при меншій швидкості — повільний тепловідбір.

Більш ефективним є швидкий тепловідбір і існуючі технічні за�

соби заморожування забезпечують цей процес. 

Заморожені продукти мають зберігатись за стійкої температури

–18° С і нижче.

Усі заморожені продукти потрібно зберігати з урахуванням пор�

ційності їх споживання, оскільки розморожування з подальшим

повторним заморожуванням призводить до зниження їх якості.

За температури не вище від –18° С м’ясо і м’ясопродукти мож�

на зберігати: великими шматками — до 10 місяців, дрібними куска�

ми — до 7 місяців, у вигляді фаршу — 6 місяців. 

Свіжі рибу і морепродукти можна зберігати в холодильнику не

більше доби з подальшою їх тепловою обробкою.

Рибу і морепродукти в замороженому стані при температурі

–18 °С можна зберігати до 4 місяців.

Нетривале зберігання продукту в низькотемпературному відді�

ленні припустиме при температурі –12° С. 

Транспортування заморожених продуктів має здійснюватись в ізо�

термічному кузові з боковими секціями, що облаштовані дверцята�

ми з накопичувачами холоду. 
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РОЛЬ РЕКЛАМИ В ОРГАНІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

І. Ніжнік,
студентка III курсу, група ТХ�62,
Університет «Україна», кафедра технології харчування
Н. П. Воробйова,
асистент, 

Сьогодні Україна знаходиться на етапі стрімкого економічного

зростання. Кардинальні зміни відбуваються за всіма напрямками

економіки. Ресторанне господарство, як складова частина сфери

послуг, значною мірою впливає на темпи економічного зростання

та зумовлює загальний рівень розвитку економіки.

Ресторанне господарство, як специфічна галузь економіки, затор�

кує всі прошарки населення. У підприємства ресторанного госпо�

дарства потрапляєш всюди: в школі, в інституті, працюючи та відпо�

чиваючи. З огляду на це людина будь�якого віку, статі та соціального

статусу має певне відношення до ресторанного господарства. Відтак

апріорі ця галузь економіки, можна сказати, чималою мірою впли�

ває на здоров’я населення.

У наш час за складної екологічної ситуації на Україні видається

життєво необхідним уникати зовнішніх негативів додержуючи здо�

ровий спосіб життя, стрижнем якого є забезпечення організму зба�

лансованими, екологічними харчовими продуктами. Неоціненними

помічниками ресторанному господарству у цьому можуть стати зер�

нові продукти, зокрема овес. Насичуючи раціон продуктами з ан�

тиканцерогенною активністю, слід вживати рослинну клітковину

(особливо злакових культур) для створення харчових волокон. А за�

пропонувавши споживачу хліб не з традиційного борошна, а безпо�

середньо із пророслого зерна, що дає змогу найповніше використо�

вувати всі поживні речовини пшениці, підприємства ресторанного

господарства вирішують не тільки свої маркетингові завдання, але

й вносять вагомий вклад в оздоровлення нації.

Очевидно, що специфічність галузі ресторанного господарства,

яка полягає у виконанні останнім трьох функцій: виробництва, ре�

алізації і організації споживання, є першопричиною особливостей

реклами у цій сфері. Зважаючи на те, що сьогодні, приймаючи рі�

шення про відвідування ресторану, споживачі не завжди керуються

бажанням втамувати почуття голоду, а дедалі чіткіше окреслюється
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тенденція задовольнити інші потреби — комфортно провести час,

поспілкуватись із друзями, провести ділову зустріч, відчути свою

належність якомусь товариству тощо. Тобто «мотиви купівлі» рес�

торанної послуги можуть бути абсолютно різними, але в сучасних

умовах потреба в здоровому харчуванні може і має бути однією з го�

ловних причин довготривалих і стабільних відносин із ресторан�

ним господарством. 
Саме тому освітній аспект реклами, якому споживачі зобов’язані

ознайомленням із чимось новим, виконує ключове завдання з інфор�
мування споживачів, виховування культури харчування та залучен�
ня до здорового образу життя. У цьому сенсі важливим є питання
відповідальності реклами перед споживачами, оскільки полем її ді�
яльності є свідомість людей.

Щодо економічної функції реклами, яка передбачає підвищення
економічних показників як на мікро�, так і на макрорівні, то слід
підкреслити, що реклама сьогодні — це інвестування власного біз�
несу. Реклама на цьому шляху має донести до споживача корисну
інформацію, розповісти про переваги здорової продукції, загітувати
і привернути до себе. Людина нового століття є більш категоричною
і безапеляційною, тому реклама має запевнити її назавжди, що альтер�
нативи харчуванню саме такими продуктами сьогодні не існує. Тобто
виконуючи свої основні функції, реклама повинна взяти на себе роль
пропаганди здорового способу життя, а саме здорового харчування.

СПІВВІДНОШЕННЯ КАЛЬЦІЮ 
З ІНШИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ 

В ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ

Н. М. Шовтюк,
студентка ІV курсу,
Університет «Україна», кафедра технології харчування
А. І. Юліна,
канд. техн. наук, доцент 

Кальцій — основний складник кісток, зубів, бере участь у проце�
сах збудливості нервової тканини, скоротності м’язів, процесах
згортання крові, входить до складу ядра і мембран кліток, клітин�
них і тканинних рідин, володіє антиалергічною і протизапальною
дією, запобігає ацидозу, активує ряд ферментів і гормонів. Наш орга�
нізм містить цього елементу 1,5–2% маси тіла (жоден інший елемент
не може «похвалитися» такою кількістю). 99% кальцію сконцентрова�
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но в кістках і зубах, відповідаючи за їх формування (від народження
до 20 років) і міцність протягом усього життя. І лише 1% міститься
в крові і клітинах м’яких тканин.

При недостатньому прийманні або при поганому засвоєнні його
в шлунково�кишковому тракті кальцій, що міститься в кістках, може

виділятися, таким чином забезпечуючи генетичний баланс кальцію

в крові і в кістках. У результаті в організмі людини виникають:

– у немовлят — затримка в розвитку, прорізанні зубів, переляк

і крик уві сні, порушення смаку, судоми, рахіт, нічна пітливість, по�

ганий сон, періодичні болі в животі, болі в грудних кістках;

– у дітей — рахіт (деформація кісток, черепа, хребта, нижніх кін�

цівок), заміна зубів (молочних), карієс, підвищена пітливість, дратів�

ливість, відставання у фізичному та розумовому розвитку, схильність

до судом;

– у вагітних жінок — болі і дискомфорт у ділянках попереку

і спини, притуплювання чутливості в кінцівках, спазми м’язів, судо�

ми, суглобовий ревматизм, ламкість зубів, потворний розвиток пло�

ду, недостатнє надходження молока, втрата блиску волосся і шкіри,

прискорення процесу старіння, алергія, ревматизм; 

– у дорослих — остеопороз (зменшується щільність кісток, внас�

лідок чого вони стають крихкими, ламаються), судоми в м’язах,

зміна ритму сердечних скорочень, схильність до замків кишковика,

втома, погана пам’ять і сон, тьмяне волосся і погані зуби, схильність

до синяків і кровотеч, небезпека алергії й онкологічних захворювань.
Дефіцит вітаміну В, білків і жирів, що містяться в продуктах хар�

чування, погане засвоєння кальцію в шлунково�кишковому тракті

внаслідок різних хвороб: хронічний панкреатит, закрепи, які потре�

бують частого застосування проносних засобів тощо, гіподинамія,

вагітність і період грудного вигодовування дитини у жінок, застосу�

вання сечогінних ліків, порушення функції паращитоподібних залоз

призводять до зниження засвоювання 20–30% від загальноспожи�

того кальцію. Можуть знижувати вміст кальцію в організмі алкоголь,

тютюнопаління, кава, цукор, газовані напої, надмірне вживання солі,

щоденна тривала робота на комп’ютері.

Забезпечити потребу в кальцію допоможе збалансоване харчу�

вання.

Продукти, багаті на кальцій (мг/100 г): сири тверді — 600–1040;

сухе молоко — 920; соя, бобові — 257; горіхи (різні) — 30–250; пет�

рушка — 245; капуста — 210; фініки — 160; кефір, йогурт, вершки —

110–120; квасоля — 105; риба (особливо сардини, лосось) — 30–90;

сир домашній — 80; хліб з висівками — 60.
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У перелічених продуктах кальцій в основному міститься в опти�

мальному співвідношенні з фосфором і магнієм (1...2 : 1 : 0,5), які

сприяють його кращому засвоєнню організмом людини. Кальцій

добре всмоктується з кишковика у вигляді комплексу з жовчними

і жирними кислотами, якщо на 1 г жиру їжі припадає близько 10 мг

кальцію. Нестача і надлишок жирів погіршують його засвоювання.

Надлишок жирів, особливо в яких багато насичених жирних кислот

(жири баранини, яловичини, кулінарні), утворює невсмоктуючі каль�

цієві мила. Повне засвоювання кальцію відбувається при достатній

кількості білка в раціоні.

Відносно невеликий вміст кальцію в зернових продуктах — таких

як крупи, які в харчуванні людини займають значне місце. Тому є сенс

підвищення вмісту кальцію у стравах з круп. Наразі це можливо здійс�

нити, оскільки в Україні розпочав вироблятись комплекс мінералів —

біокальцевіт (з яєчної шкаралупи). Його використанню в цьому

напрямку і присвячується наша наукова робота. 

ПЕКТИНОВМІСНІ ПРОДУКТИ 
ЯК ЗБАГАЧУВАЧІ КОНДИТЕРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

А. Т. Ратушенко,
канд. техн. наук, доцент 
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Пошуки харчових композицій для створення нових борошня�

них кондитерських виробів із використанням пектиновмісних про�

дуктів — актуальне завдання для фахівців�технологів. Одним із та�

ких продуктів є виготовлений із цілих яблук порошок. Відновлений

яблучний порошок вводили до складу рецептури, тим самим поліп�

шуючи та збагачуючи структуру, колір, смакові якості новостворе�

них готових виробів.

Включення до рецептури яблучного порошку сприяє підвищен�

ню харчової цінності та засвоюваності виробів. Крім того, введення

до рецептури кексів яблучного порошку сприяє підвищенню вмісту

харчових волокон, поліпшує мінеральний і вітамінний склад.

Уведення яблучного порошку поліпшує смак виробів і надає їм

легко вираженого яблучного аромату.

Під час розроблення технологій нових видів борошняних кон�

дитерських виробів харчові речовини та їх співвідношення добира�

ли таким чином, щоб готовий продукт мав високі органолептичні
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показники, знижував накопичення радіонуклідів в організмі люди�

ни, а ціна була б доступною для будь�якого споживача.

Проведений аналіз по збагаченню борошняних кондитерських ви�

робів біологічно активними речовинами, задля підвищення їх біо�

логічної цінності, а також доцільності використання яблучного по�

рошку при виробництві борошняних кондитерських виробів дав

позитивний результат.

Науково обґрунтована доцільність використання натурального

порошку з яблук для підвищення харчової та біологічної цінності.

На основі вивчення загального хімічного складу порошку зроблено

висновок про те, що він є цінною сировиною, яка містить необхідні

та незамінні для організму людини хімічні елементи.

На підставі проведених досліджень розроблені технологічні схе�

ми виробництва борошняних кондитерських виробів із яблучним

порошком. Вироби, одержані по нових технологічних схемах, харак�

теризуються високими показниками якості.

Зразки розробленої продукції дістали високу оцінку спеціалістів

і після проведення виробничого опрацювання дослідної партії реко�

мендовані до впровадження у закладах ресторанного господарства. 

На сьогодні розроблені кондитерські вироби впроваджені у зак�

ладі ресторанного господарства «Південний Буг» м. Вінниці. 

На основі результатів досліджень розроблено проект такої нор�

мативної документації:

Технічні умови ТУ У «Борошняні кондитерські вироби підвище�

ної біологічної цінності з використанням яблучного порошку»;

Технологічна інструкція ТІ У «Борошняні кондитерські вироби

підвищеної біологічної цінності з використанням яблучного по�

рошку» .

ВИКОРИСТАННЯ ЦУКРОЗАМІННИКІВ 
І ПІДСОЛОДЖУВАЧІВ 

В ОЗДОРОВЧОМУ ХАРЧУВАННІ

В. В. Ніколіна,
ст. викладач, 
Університет «Україна», кафедра технології харчування

Сьогодні не викликає сумнівів, що надмірне споживання сахаро�

зи шкідливо впливає на організм людини. Це пов’язано з її високою

калорійністю, легкою засвоюваністю, каріогенністю. Надлишкове
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вживання легкозасвоюваних вуглеводів є вагомим чинником ризику

при незначній фізичної активності, воно може призвести до тяжких

порушень вуглеводного та жирового обміну, виникнення й усклад�

нення перебігу серцево�судинних, ендокринних та багатьох інших

захворювань і патологічних станів, зокрема до підвищення холесте�

рину в крові, надмірної маси тіла, сприяти розвитку цукрового

діабету, ожиріння, атеросклерозу, карієсу зубів тощо [1; 2].

Постійно зростаюча зацікавленість у вживанні низькокалорій�

них діабетичних продуктів викликає необхідність у пошуку еквіва�

лентних замінників цукру. Тому надзвичайно актуальною є розроб�

лення технологій і рецептур борошняних кондитерських виробів

(БКВ) без цукру або зі зниженим його вмістом.

Відомо понад 2000 природних і синтетичних сполук, які воло�

діють солодким смаком. Однак, попри їх значну кількість, пошук но�

вих сполук триває, оскільки рівноцінного замінника сахарози ще не

знайдено.

Сполуки із солодким смаком поділяють за походженням на при�

родні, синтетичні, або штучні, і комбіновані; за ступенем солод�

кості — на інтенсивні й неінтенсивні (щодо сахарози); за енергетич�

ною цінністю — на висококалорійні, низькокалорійні, некалорійні

[1]. Практичне застосування у харчовій промисловості знайшли ли�

ше деякі з них, оскільки не всі підсолоджувачі відповідають визна�

ченим вимогам.

Проблему застосування підсолоджувачів широко досліджують

фахівці харчової промисловості, медицини та ін. З огляду на вимо�

ги здорового харчування, вони віддають перевагу підсолоджувачам

природного походження: моно� та олігосахаридам, цукровим спиртам

(сорбіт, ксиліт, маніт, мальтит, лактит, ізомальт), продуктам гідролізу

крохмалю (глюкоза, глюкозофруктозний сироп, фруктоза, глюко�

зомальтозний та мальтозний сиропи, очищена мальтоза), солодким

речовинам нецукрового типу (тауматин, неогесперидин дигідрохал�

кон, гліциризин�сапонін лакричного кореня, стевіозид, сахарол, 

s�лайт) [1]. У вітчизняній промисловості традиційними замінниками

цукру, які використовуються під час виробництва діабетичних про�

дуктів харчування, є ксиліт і сорбіт. 

Одним із перспективних природних цукрозамінників є фрукто�

за. Технологічні властивості фруктози роблять її незамінною у ви�

робництві БКВ. Отримують її з цукрози, інуліну, сиропу топінамбура,

трансформацією деяких інших маноз методами біотехнології [1].

Ученими встановлено, що фруктоза є оптимальним цукрозамінником
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у виготовленні виробів для хворих на цукровий діабет. Це пов’язано

з тим, що метаболізм фруктози не залежить від інсуліну. Вона всмок�

тується повільніше, ніж глюкоза, тому споживання її не супроводить�

ся гіперглікемією та гіперінсулінемією [1; 4; 5]. Перевагою викорис�

тання фруктози є й те, що продукти, які її містять, можуть вживати

як здорові люди, так і люди, котрі страждають на діабет [1; 5]. 

На базі проведених нами досліджень розроблено нову технологію

бісквітного напівфабрикату з використанням топінамбуру, ксампа�

ну та фруктози [5], яка розширить асортимент дієтичних продуктів

для оздоровчого харчування. Такі вироби можна рекомендувати як

здоровим людям, так і хворим на цукровий діабет.
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РЕКЛАМА ПІДПРИЄМСТВ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА В ІНТЕРНЕТІ

К. Заліщук,
студент, IV курс, група ТХ�51,
Університет «Україна», 
кафедра технології харчування
Н. П. Воробйова, 
асистент, 

Як стверджують експерти ресторанного бізнесу, в умовах заго�

стрення конкуренції в галузі та в царині доставлення інформації

споживачам наразі особливу увагу слід звернути на Інтернет, з яким
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більшість фахівців рекламного ринку пов’язують велике майбутнє

розвитку реклами в медіа. За словами голови рекламного відділу

порталу Bigmir.net, порівняно з 2005 р. ринок онлайнової реклами

в Україні зріс на 80% та до кінця року в грошовому виражені станови�

тиме майже 5 млн. дол. США. Він вважає, що зростання обсягу рин�

ку реклами в найближчій перспективі буде прямо пропорційним

зростанню Інтернет�аудиторії, яка збільшується в середньому на

2–3% щомісяця. 

Варто зазначити, що частка регулярних користувачів Інтернету

значно збільшилася серед мешканців великих міст із населенням по�

над 500 тисяч (з 16% у 2004 р. до 42% у 2007 р.), а також серед мешкан�

ців маленьких міст із населенням, меншим за 50 тисяч (із 4% у 2004 р.

до 25% у 2007 р.). Також слід підкреслити, що географічним лідером за

кількістю користувачів є Київ — 58,1% загальної кількості користувачів.

Слід зауважити, що Інтернет перевершує інші засоби інформації

завдяки можливості персонального спілкування з клієнтом через такі

унікальні властивості, як інтерактивність, ефект присутності, інфор�

маційна насиченість (текст, зображення, звук), можливість відслідко�

вувати поведінку користувачів. Саме тому останнім часом спостері�

гається значна активізація рекламування підприємств ресторанного

господарства саме на цьому медіаканалі.

Також зазначимо, що Інтернет робить споживача доступнішим

і дає можливість персоніфікувати його завдяки таким інструментам,

як телеконференції та списки розсилань. Зростання ефективності

інформації розширює можливості маркетингу із встановлення та під�

тримки контактів підприємств ресторанного господарства і спожи�

вачів, роблячи рекламу в Інтернеті обов’язковою складовою будь�

якої рекламної кампанії. 

Тому, формуючи маркетингову стратегію, наразі для підприємств

ресторанної сфери є життєво необхідним оцінювати, чи є користу�

вачі мережі частиною передбачуваної цільової аудиторії і наскільки

легко досягнути її через Інтернет. У зв’язку з цим додамо: в сучасній

економіці, що динамічно розвивається, зміни цінової політики, ви�

пуск нових видів продукції та послуг відбуваються швидше, ніж з’яв�

ляється замовлена реклама у засобах масової інформації, а тому ринок

реклами змушений шукати пришвидшених шляхів до споживача.

Також важливо, що Інтернет забезпечує зворотний зв’язок із потен�

ційними клієнтами і тим самим дає можливість оперативно переві�

ряти ідеї й інновації без значних витрат на рекламу і прямі марке�

тингові дослідження. 
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Вважається, що найбільш традиційним способом розміщення

реклами в мережі є розміщення рекламної об’яви певного розміру та

формату — баннера. Баннери можуть бути виключно текстовим або

графічним, що є різними за формою і видом. Останнім часом дедалі

швидше розповсюдження має контекстна реклама, яка викликає

більшу симпатію в користувачів.

Як стверджують фахівці, у глобальній мережі існує достатньо ба�

гато можливостей відслідкувати ефективність тієї або іншої реклами,

тому і варіанти розрахунку оплати тут вважаються дещо специфічни�

ми, але в будь�якому випадку саме в Інтернеті є реальна можливість

оцінювання ефективності витрат на рекламу, що є сьогодні для під�

приємств ресторанної сфери нагальною потребою.

Підсумовуючи, слід сказати про те, що вартість реклами на тому чи

іншому сайті залежить від багатьох чинників, а саме: наскільки часто

відвідують сайт, його тематика, авторитет сайту. На підставі цього рек�

ламне агентство, з яким співпрацює сайт, визначає ціну на рекламу.

Отже, очевидна привабливість Інтернету, на думку фахівців, зумовле�

на порівняно невисокими розцінками на рекламу та високим рівнем

ефективності реклами цього медіаканалу, що є визначальним при ви�

борі останнього для реклами підприємств ресторанного господарства.

РОЗРОБКА СКЛАДІВ КЕРАМІЧНИХ СУМІШЕЙ
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА ЛИЦЬОВОЇ ЦЕГЛИ

В. В. Малишев, Т. М. Гладка, А. В. Левицький,
Університет «Україна», 
кафедра хімічної технології тугоплавких неметалевих 
та силікатних матеріалів
04071, Київ, вул. Хорива, 1 г

Керамічна цегла є традиційним будівельним матеріалом, придат�

ним як для масового житлового і промислового будівництва, так і для

спорудження будівель за індивідуальними проектами, а високі деко�

ративні і конструктивні властивості лицьової цегли надають можли�

вість застосовувати її в кладці водночас зі звичайними керамічними

виробами і нести однакове з ними навантаження [1].

Добір оптимального складу керамічної шихти при використову�

ванні вельми неоднорідної сировини у ряді випадків низької якості

вимагає відповідного коригування технологічних властивостей на

основних переділах [2].
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Виконаний комплекс досліджень основних технологічних влас�

тивостей (числа пластичності, чутливості сировини до сушіння,

водопоглинання, середньої густини) наданих для випробувань видів

сировини Озерянського родовища дав змогу зробити висновок, що

в чистому вигляді без введення добавок вони не придатні для ви�

робництва лицьової керамічної цегли, в основному за показниками

водопоглинання і невисокими значеннями показників міцності

(6,0–7,9 МПа). На основі глинистих порід Озернянського родовища

були випробувані шихтові композиції із співвідношенням компонен�

тів відповідно до природного залягання, а для коригування властивос�

тей основної сировини, а також отримання керамічних матеріалів

з поліпшеними фізико�технічними показниками були випробувані

добавки каоліну Глуховецького родовища (30 мас.%), каолініт�гідро�

слюдистої глини Курдюмовського родовища (20–40 мас.%), а також

золошлакових відходів Трипільської ТЕС (10–20 мас.%). Застосуван�

ня в складах мас обраних добавок забезпечує отримання керамічних

мас, що належать до групи середньочутливих до сушіння. Введення

у початкові шихтові композиції глини каолініт�гідрослюдистого

складу або каоліну надає можливість при температурах випалення

1000–1050° С підвищити межу міцності зразків як при вигині, так і на

стиск, причому показник на стиск сягає 25–26 МПа. Для шихтових

композицій на основі глинистої сировини Озернянського родови�

ща та золошлакових відходів також характерне підвищення показ�

ників міцності зразків, але при цьому фіксується порівняно висока

повна усадка — більше 8% і високе водопоглинання — 23–26%. Як�

найкращі результати отримані при використанні в початкових ших�

тових композиціях на основі глинистої сировини Озернянського

родовища (суглинок — 20–25 мас.%, мергель — 40–45 мас.%)

комплексної добавки, що включає глину каолініт — гідрослюдис�

того складу (15–20 мас.%) і золошлакові відходи Трипільської ТЕС

(10–15 мас.%). Формувальна вологість такої шихтової композиції

становить 21–23%. Оптимальна температура випалення виробів на

основі рекомендованої шихти становить 1050° С. Загальна лінійна

усадка становить 4,5–6,5%. При цьому досягаються показники во�

допоглинання, які пред’являються до лицьових керамічних виробів

(в межах 18%). Зразки відрізняються світлим однотонним забарв�

ленням. Фізико�технологічні показники лабораторних зразків да�

ють підставу зробити висновок про можливість отримання на основі

рекомендованих шихт високоякісної лицьової цегли, зокрема марки

– 646 –

Секція VIІ Інноваційні технології  



– 647 –

100–150 відповідно до вимог стандарту ДСТУ Б В.2.7�61�97 «Цегла

та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови».
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н. с, НДІ СТ МВС України, 
А. А. Троц,
канд. техн. наук, доцент, 
Університет «Україна»

Проектування системи захисту інформації на етапі її технічної реа�

лізації на даному етапі пов’язане з  вирішенням наступної проблеми:

– необхідність формування на основі класичних методів апрок�

симації і лінеарізації інформативного зображення базового об’єкта

контролю;

– формування і аналіз порогових вхідних сигналів управління,

що визначають кількість каналів вводу інформативного комплекс�

ного сигналу;

– визначення комплексних факторів, що вносять спотворюючу

дію на інформативне зображення базового об’єкту контролю;

– забезпечення захисту інформації об’єкту, що контролюється,

від спотворень;

– кодований захист і кодовані перетворення інформації конт�

ролю для подальшої обробки і передачі споживачу.

В якості шляху вирішення поставленої проблеми проектування

конкретної системи захисту інформації, що надходить від конкрет�

ного об’єкту контролю, на етапі технічної реалізації запропоновано

попереднє виконання ряду теоретико�технічних заходів:

1) розробка і аналіз комплексу кодів параметру, що формує

стійке зображення базового об’єкту контролю на моніторі ЕОМ;

2) забезпечення режиму збереження отриманого кодованого

зображення (інформації) шляхом створення ключа кодування на базі
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програмної реалізації системи кодуючих імпульсів, використовую�

чи прогресивні методи кодування;

3) створення програмного комплексу кодування ключа в режимі

кодування входу в базу даних об’єкту обробки необхідної інформації;

4) забезпечення автоматизації доступу до каналів отримання,

обробки і подальшого відправлення інформації;

5) пропонується розробка «ідеї абсолютного шифру» — забезпе�

чення нуля на вході при обробці отриманої інформації;

6) створення комплексу нормованих «входів» для обробки пер�

сональної інформації;

Крім цього рекомендується ряд заходів організаційного характе�

ру, зокрема: розробка рекомендацій забезпечення гарантій користу�

вачів кодованої інформації; подальша стандартизація засобів ЕОМ

персонального користування; врегулювання питань кошторису ви�

робництва і утримання персональних кодуючих засобів; врегулюван�

ня питань контролю якості персональних засобів кодування, тощо.

Таким чином для розробки ефективної конкретної системи захисту

інформації, що надходить, оброблюється, зберігається в окремій

ЕОМ та передається іншим користувачам, пропонується шлях персо�

нального програмного кодування інформації на базі персонального

засобу кодування.

ШПРИЦ:РУЧКА З ПРИЗНАЧЕННЯМ ДЛЯ ОСІБ,
ЩО ХВОРІЮТЬ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

О. С. Демиденко,
студент, 
А. А. Троц,
канд. техн. наук, доцент, 
Університет «Україна», кафедра ПЕА

Згідно вимог міжнародних медичних організації останніх десяти�

річ основною проблемою є проблема захисту хворих при викорис�

танні препаратів внутрішніх ін’єкцій від непередбачуваних випадків

занесення в організм небезпечних вірусів. Особливе місце тут займає

медичний інструмент і обладнання персонального використання.

Запропоновано технічний проект шприц�ручки, призначеної для

багаторозового введення інсуліну із стандартного змінного пенфілу,

як персонального засобу. Виріб розроблено у відповідності з техні�
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ко�медичними вимогами і рекомендовано особам, що страждають

захворюванням діабет.

Основні технічні характеристики:

– технічні характеристики відповідають міжнародним стандар�

там;

– шприц�ручка характеризується надійністю і захищена гаран�

тіями виробника;

– шприц�ручка має автоматичний взвід і точний механізм по�

дачі штокав пенфіл;

– пенфіл, що використовується повинен відповідати міжнарод�

ним стандартам;

– шприц�ручка призначена для використання стандартної гол�

ки для ін’єкцій, що використовується у виробах такого типу;

– шприц�ручка оснащена точним годинниковим механізмом, ме�

ханізмом звукової та візуальної сигналізації;

– шприц�ручка оснащена рідкокристалічним мінідисплеєм, що

програмується�перепрограмується в режимі оперативного втручання;

– шприц�ручка має пріорітет національного виробника;

– шприц�ручка зберігається у футлярі з комплектом запасних

голок і заправленого пенфіла;

– шприц�ручка призначена для експлуатації в температурному

режимі від –40 до +40 С;

– шприц�ручка призначена для виключно персонального вико�

ристання.

Основною перевагою запропонованого проекту є покращення

наступних технічних характеристик виробу у порівнянні з анало�

гами:

– збільшення кількості поділок шкали з 40 до 110 при загальній

кількості одиниць — 300;

– збільшення кількості сигнальних одиниць з 2 до 4;

– забезпечення точності подачі штока (задачі дози ін’єкції) на

рівні 0,002 мм;

– суттєве підвищення комфортності використання.
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ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 
ДЛЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНОГО 

ГАЗОВОГО АНАЛІЗУ

Д. Ю. Барчук,
Студент
А. А. Троц,
ст. викладач, 
Університет «Україна», 
Факультет інженерних технологій, група ЕА�52(М)

В практиці високотемпературного компонентного газового ана�

лізу існує подвійна проблема енергетичного забезпечення оператив�

ного контролю. Це:

– низька споживча потужність чутливого елементу (до 1,5 Вт) при

умові стабільного короткочасного виміру;

– технологічні умови експлуатації переносного газоаналізатору

в близкості зон високих температур (750–1200° С).

Метою розробки є створення малогабаритного джерела живлен�

ня, що виконує подвійну функцію: оперативне живлення чутливого

елементу та живлення вторинного блоку, приумові узгоджених тех�

ніко�економічних характеристик і можливості повного енергетич�

ного забезпечення в портативному режимі вимірювального прила�

ду вцілому.

Функціональна схема джерела живлення складається з десяти

основних блоків: двох запобіжників; чотирьох діодів; двох кон�

денсаторів; транзистора; трансформатора; реле; власне датчика;

вольтметра; резистора; стабілітрона. В запропонованій схемі реле

виконує роль запобіжника для випадку перевищення вхідного

струму і забезпечує надходження в схему номінального

електричного струму. Для забезпечення стабілізації необхідної

напруги використана не типова схема — транзистор, стабілітрон

на 1,3 В та резистор. В схемі джерела живлення використано

мостову схему стабілізації напруги. Це дозволить підвищити

стабілізаційні характеристики електричної схеми газоаналізатора

вцілому.

Таке технічне рішення дозволяє створити компактне джерело

живлення на доступній сучасній елементній базі і розширює сферу

використання подібних джерел живлення для умов використання

– 650 –

Секція VIІ Інноваційні технології  



– 651 –

розробленого джерела живлення в портативному режимі для широ�

кого спектру первинних і вторинних приладів.

Для подальшого вдосконалення принципової схеми запропо�

нованого технічного рішення необхідно вирішити проблему вхідної

частоти електричної напруги. Для розробленого джерела живлення

вона складає 1 к Гц.
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СЕКЦІЯ VIII

НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ

БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУРНОГО

СЕРЕДОВИЩА

НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

БЕЗБАР’ЄРНОГО СЕРЕДОВИЩА

В. В. Куцевич, Б. М. Губов, 
Відкрите акціонерне товариство «Київ ЗНДІЕП»
01133, Київ, б�р. Лесі Українки, 26; тел. 286�24�09
Е�mail: zniiep@adam.kiev.ua
В. В. Ярош, 
Університет «Україна», 
кафедра дизайну 
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65а, тел. 532�96�20
Е�mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Невпинний рух України з наближенням до спільноти європейсь�
ких держав передбачає необхідність постійного підвищення матеріаль�
ного добробуту населення, системного прогресу у сфері зростання
соціального рівня нашої країни загалом. Важливим мірилом поступу
та цивілізаційного стану українського суспільства є стабільне зрос�
тання державної турботи про категорії людей з обмеженими фізич�
ними можливостями.

У 1993 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла Стандартні пра�
вила забезпечення рівних можливостей для інвалідів, які базуються
на основних міжнародних правових актах і констатують потребу
в реалізації заходів щодо забезпечення інвалідам рівних можливос�
тей з іншими мешканцями, зокрема доступності до житла, бу�
динків і споруд громадського обслуговування, місць роботи та
відпочинку. Чинне законодавство України також відповідає поло�
женням Стандартних правил щодо маломобільних груп населення.
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До категорії маломобільних груп населення (МГН) треба віднес�

ти інвалідів з ураженням опорно�рухового апарату, вадами зору і де�

фектами слуху, а також осіб похилого віку і тимчасово непрацездатних.

Номенклатура об’єктів (будинків, споруд, приміщень, місць об�

слуговування), доступних маломобільним відвідувачам, повинна вста�

новлюватися завданням на проектування, що затверджується у вста�

новленому порядку за узгодженням із територіальними органами

соціального захисту населення з урахуванням думки громадських

об’єднань інвалідів.

Необхідність і ступінь (форми) адаптації будинків, які мають істо�

ричну, художню або архітектурну цінність, щодо доступності МГН

повинні узгоджуватися з органами охорони пам’яток історії та куль�

тури відповідного рівня.

На основі аналізу вітчизняної та зарубіжної практики проекту�

вання, будівництва та експлуатації житлових і громадських будинків

і споруд, а також з урахуванням досвіду експериментального проек�

тування та реконструкції об’єктів з організацією доступності МГН

авторами запропоновано, що за ступенем значущості критерії орга�

нізації безбар’єрного архітектурного середовища повинні мати такий

порядок пріоритетів : доступність, безпека, інформативність і зруч�

ність.

Поступово поповнюється кількість державних будівельних норм

України, що регулюють забезпечення потреб МГН при проектуванні

і будівництві об’єктів житлового і громадського призначення. Серед

них слід вказати окремі положення ДБН В 2.2�9�99 «Громадські бу�

динки та споруди. Основні положення» [1], ДБН В.2.2�15�2005 «Жит�

лові будинки.Основні положення»[2]. Нещодавно введений в дію

ДБН В.2.2�17�2006 «Будинки і споруди. Доступність будинків і спо�

руд для маломобільних груп населення» [3].

Література

1. ДБН В.2.2�9�99, «Громадські будинки та споруди. Основні положен�

ня». — К.: Держбуд України, 1999.

2. ДБН В.2.2�15�2005, «Житлові будинки. Основні положення». — К.:

Держбуд України, 2005.

3. ДБН В.2.2�17�2006, «Будинки і споруди. Доступність будинків і спо�

руд для маломобільних груп населення». — К.: Держбуд України, 2007.
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АКТИВІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
СТУДЕНТІВ:ДИЗАЙНЕРІВ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
ПРИ ВИКОНАННІ ДИПЛОМНИХ 
ТА КУРСОВИХ РОБІТ НА ТЕМУ 

ПЕРСПЕКТИВНИХ АНТАРКТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ 

В. А. Литвинов, В. І. Бочкарьов,
Національний антарктичний науковий центр МОН України
01601, Київ, б�р Шевченка, 16; тел. (044) 246�38�80, Е�mail: ex21@bk.ru
О. Р. Горбик, В. Г. Пархоменко,
Університет «Україна», 
кафедра дизайну факультету інженерних технологій
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65 а; тел. (044) 532�96�20
Е�mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Уже кілька років поспіль Національний антарктичний науковий

центр (НАНЦ) МОН України підтримує творчі зв’язки з колекти�

вом кафедри дизайну Університету «Україна». Гостями українських

полярників неодноразово були завідувач кафедри Анатолій Ломовсь�

кий, співробітник управління соціальної адаптації та реабілітації

Таїсія Святенко, викладачі та студенти, які цікавляться унікальним

регіоном планети, де працюють дослідники і науковці багатьох країн

світу. Співробітники НАНЦ та редакції журналу «Експедиція�XXI»

також неодноразово відвідували кафедру дизайну. Вони влаштовува�

ли відкриті лекції для студентів на тему полярних досліджень, жит�

тєдіяльності української наукової станції «Академік Вернадський»,

демонстрували відео� і слайд�фільми з далекого континенту, розпо�

відали про полярні зимівлі, науково�дослідну роботу вітчизняних

науковців. Студентам кафедри в НАНЦ завжди раді. Юнаки та дівча�

та охоче гортають фотоальбоми, дивляться відеоматеріали зимівників

та учасників сезонних антарктичних експедицій. Це чудова можли�

вість, так би мовити, з перших рук отримати інформацію про дале�

кий шостий континент та оточуючий його Південний океан. Дивна

краса цього краю стає джерелом творчого натхнення юних дизайне�

рів, розширює їхній світогляд, стимулює бажання зробити свій ма�

ленький внесок у складний процес освоєння та вивчення Антарктики,

яка має величезний вплив на всі природні процеси, що відбувають�

ся на Землі. Це стосується і глобального потепління, і збереження
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біорозмаїття Світового океану, а зрештою, й долі інших континен�

тів планети. 

НАНЦ заснував премію за кращу студентську науково�дослідну

роботу на полярну тематику, сподіваючись, що хтось із обдарованої

молоді запропонує цікаву, новаторську розробку для державної цільо�

вої програми антарктичних досліджень на 2010–2020 рр. Ідею було

підтримано як викладачами кафедри дизайну, так і дипломантами

науково�навчального рівня «бакалавр». Зокрема, випускник О. Гарба�

рєв обрав собі тему модернізації антарктичної станції для українських

учених. Нещодавно його проект полярники демонстрували в експо�

зиції НАНЦ для учасників 21�ї міжнародної конференції «Codata» —

«Наукова інформація для суспільства: від сьогодення в майбутнє»,

яка тиждень тривала в Політехнічному університеті «КПІ».

О. Леонтьєва і М. Ісаєва створили проекти художнього оформлен�

ня науково�популярного журналу «Експедиція�XXI», а Л. Плавська —

оригінального перекидного календаря «Українська антарктична

експедиція», присвяченого ІІІ Міжнародному Полярному Року.

Статус людей з особливими потребами не завадив дівчатам реалі�

зувати свій задум з повною творчою віддачею, знайти непересічні

дизайнерські рішення й отримати високу оцінку Державної екзаме�

наційної комісії, схвалення колективу НАНЦ. Медійний проект

Л. Плавської був втілений у життя напередодні ХХХІ Консультатив�

ної наради країн�підписантів Антарктичного Договору, яка проходи�

ла влітку 2008 р. в Києві за участю делегацій 46 держав світу. Кожно�

му з учасників КНДА�ХХХІ українські полярники із задоволенням

вручили цей незвичайний художньо�філософський календар. Керів�

ники згаданих дипломних і курсових робіт, викладачі кафедри ди�

зайну, серед яких також є люди з особливими потребами, доклали

чимало зусиль для успіху своїх вихованців і з повним правом мо�

жуть бути задоволені учнями. 

Особистий приклад також важить багато. Картина завідувача

кафедри дизайну, члена Національної спілки художників України

А. Ломовського «Всесвіт», подарована зимівникам 11�ї УАЕ, ще дов�

го нагадуватиме нашим землякам про Україну, підноситиме настрій

і зніматиме психологічну напругу, яка має місце наприкінці зимової

вахти.

Цього навчального року співпраця кафедри дизайну із НАНЦ

успішно триває. Група студентів під керівництвом кандидата архітек�

тури професора О. Горбика продовжує розробки дизайнерських про�

ектів житлових комплексів і наукових лабораторій для дослідників
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Льодового континенту. Проекти зараховуватимуться як курсові та

дипломні роботи. Над ними працюють нині О. Гавриш, О. Ліскевич,

Т. Мойсієнко. Крім планів реконструкції станції «Академік Вернадсь�

кий», молоді дизайнери міркуватимуть над спорудою літньої станції

на узбережжі, притулком для туристів�екстремалів, які почали ак�

тивно цікавитися Антарктикою.

Плідне продовження співдружності колективу НАНЦ із студен�

тством і викладачами Університету «Україна» стає одним із перс�

пективних аспектів нової просвітницької програми, яку започатку�

вали цього року полярники — «Теrrа Аntarctica — континент нових

знань». До цієї сфери діяльності НАНЦ щороку долучається чимраз

більше студентів, учнів шкіл, ліцеїв, інших навчальних закладів сто�

лиці, а також юних прихильників полярної романтики з областей.

Водночас нові знання, живі враження учасників експедицій, контак�

ти з ученими сприяють профорієнтації молоді, розширенню її сві�

тогляду, формуванню активної громадянської та життєвої позиції.

Адже європейська інтеграція, Болонський процес — це насамперед

обмін інформацією, знаннями, культура взаємин. 
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кафедра дизайну 
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65а; тел. 532�96�20
Е�mail: kefedra_dizaina.@t.
А. М. Грабовський, А. М. Онопрієнко, 
Асоціація інвалідів�водіїв автомобілів із ручним управлінням «ІВАР» 
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Спеціалізована майстерня з технічного обслуговування авто�

і мото� колясок інвалідів працювала в Києві з 40�50�х рр. минулого

сторіччя по вул. Глибочицькій, тоді це була майже околиця міста.

Майстерня обслуговувала транспортні засоби того часу переважно
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інвалідів�ветеранів Другої світової війни. У 80�90�х рр., у зв’язку з ре�

конструкцією вулиці та зменшенням числа ветеранів, майстерня бу�

ла ліквідована і перенесена на квартал по вулиці Богатирській, 16а

в Оболонському районі. 

У 1997 р. було створено Асоціацію інвалідів�водіїв з ручним

управлінням «ІВАР», при якій працювали станція технічного обслу�

говування автомобілів (СТО) і автошкола. СТО розмістилась у малоп�

ристосованому тимчасовому тісному павільйоні з ділянкою площею

до 0,17 га. Така ситуація значно погіршила умови для мало�захищеної

інвалідської спільноти столиці України, зокрема власників спеціалі�

зованих автомобілів із ручним управлінням, адже погано обладна�

на СТО аж ніяк не відповідає сучасним умовам. Практично станція

ледь животіє, виконуючи мізерні обсяги робіт, або майже не діє, хоча

потреба в ній значно зросла разом зі збільшенням кількості інвалід�

них автотранспортних засобів, які надаються нашою незалежною

державою на пільгових умовах. Для виходу з цього малоприємного,

становища автостанцією «ІВАР» були зроблені деякі організаційні

кроки, зокрема в 1999 р. вона отримала документи, у тому числі архі�

тектурно�планувальне завдання, технічні умови служб міста, на вста�

новлення павільйону для ремонту автомобілів інвалідів. На базі цієї

документації у проектно�будівельному кооперативі «ВІСТОН» був

зроблений і погоджений у головному управлінні містобудування

і архітектури м. Києва генеральний план цього об’єкта (автори: архі�

тектори О. Горбик, О. Артомонова, О. Творонович, інженер Л. Мі�

щенюк).

Генеральним планом передбачалося будівництво таких споруд, як:

– павільйон для ремонту автомобілів інвалідів;

– павільйон�клієнтська;

– навіс для постів діагностики та зберігання автомобілів;

– склад�павільйон.

При благоустрої території планувалося огородження з воротами

та хвіртками, встановлення інформаційно�рекламних щитів і вказів�

ників, квітниць, лав, урн, місць відпочинку тощо. Проте фінансуван�

ня проектування і будівництва затрималося. Тим часом відбулася

майже рейдерська спроба відібрати ділянку в інвалідної організації

з метою спорудження на цьому місці висотного житлового комплексу

на комерційній основі. Але власники «великих гаманців» та їх посі�

паки�чиновники, котрі сприяли цьому, прорахувалися або були,

як�то кажуть, підставлені кимось на безглузді витрати. Ці неблаговид�

ні наміри не здійснилися тому, що поблизу знаходяться артезіанські



свердловини, які забезпечують водою мешканців району, і перене�

сення їх значно збільшує вартісні показники недолугим бізнесменам

від будівництва проекту, а також зводить нанівець можливі прибут�

ки від безсоромної оборудки. 

На цей час відновилися намагання асоціації інвалідів збудувати

повноцінний комплекс, який би складався з таких об’єктів, присто�

сованих для інвалідів, як: 

– офіси асоціації із залою для зборів;

– спеціалізовані кафетерії;

– приміщення автошколи;

– станції технічного обслуговування;

– спеціалізовані житлові будинки.

Асоціація звернулася до Університету «Україна» з проханням,

як співучасника програми «Турбота», розробити як курсові або дип�

ломні проекти на кафедрі дизайну варіанти до проектних пропозицій,

містобудівного обґрунтування спорудження комплексу за предс�

тавленою програмою.

Викладацька і студентська громади кафедри поставилися до тако�

го завдання з піднесенням, вважаючи за честь, взяти участь у забез�

печенні нагальних потреб київської інвалідської спільноти у ство�

ренні цього спеціалізованого комплексу. 

Зазначимо, що спеціалізованого комплексу такого рівня, призна�

ченого для інвалідів, в Україні ще не будувалося. Аналогом може слу�

гувати житловий будинок для інвалідів у Києві по вул. Жмеринській,

що проектувався у 80�ті роки у ГУ « Київпроект» (автори арх. В. Су�

воров, інж. К. Кафів та ін.) Складність полягає у недоступності

нормативної бази для проектування, незважаючи на окремі розділи

вітчизняних державних будівельних норм [1; 2; 3].

Наприкінці хотілося б звернутися до громадських та владних

структур на рівні держави, міста, району, до інвесторів�благодійни�

ків із проханням сприяти втіленню в життя цих актуальних і необхід�

них для тисяч малозабезпечених інвалідів планів асоціації «ІВАР».
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Аж ніяк не принижуючи всіх інших фахових напрямів, можна

з усією відповідальністю стверджувати: робота студентів кафедри

дизайну є винятково напруженою і важкою саме фізично, і це окрім

величезної фізіологічної, психологічної, розумової та творчої нап�

руги процесу творчого циклу.

Оскільки напрям роботи кафедри дизайну — зображення, саме

воно й формує певні особливості викладання.

Маємо велике навантаження на зір, а очі — це відкрита у світ час�

тинка мозку, і це пов’язано з тактильною чутливістю і рухом (про�

цес малювання, живопису, скульптури, макетування, проектування

тощо).

Кафедру дизайну було започатковано у 2001 р. Завдяки унікальної

самовідданості цій справі керівника кафедри проф. А. І. Ломовсь�

кого і вельми напруженої праці всього викладацького складу маємо

дуже цікаві напрацювання з викладання цих дисциплін. Надзви�

чайно цікавим прикладом у цьому напрямку є предмет кольорозна�

вство, який синтетично поєднує емпіричну — тобто графічно�жи�

вописну, та наукову складові.

На прикладі викладання цієї дисципліни можна побачити: як

«звичайні», так і студенти з особливими потребами мають і можуть

опанувати всі особливості і весь необхідний обсяг знань із цього

предмета.

Основою будь�якого живопису є колір. А саме вміння оперувати

кольором, знаходити гармонійні поєднання кольорів та використо�

вувати колір — головне для передачі основної думки художнього

твору. Якість живописного твору прямо залежить від передачі усього

спектра почуттів та емоцій побачених або відчутих художником, і да�

леко не кожен художник здатен вкласти у свій твір свою «душу», пра�

вильно передати своє почуття і ставлення до предмета, чи персони,
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яку він зображує. І саме цей показник визначає справжнього мит�

ця. Вміння правильно користуватися кольором є результатом дов�

готривалого вивчення та дослідження кольорознавства та колориту,

знання основних закономірностей кольорової гармонії та власти�

востей кольорів.

Розширюючи свою «палітру», художник досягає великих успіхів

у передачі кольору, живопис стає більш насиченим. Уміння вико�

ристовувати відкриті кольори та вдале поєднувати їх із нейтральни�

ми кольорами дає можливість написання повної, емоційно насиче�

ної картини (твору).

Роль кольору в дизайнерській діяльності є однією з найбільш від�

повідальних. На сьогодні день завдяки науковим дослідженням відо�

мо, що колір безпосередньо може впливати на емоційний, психічний

та фізичний стани людини. Також відомі випадки використання

кольору в медицині. Тому дуже важливим є правильне (осмислене)

використання кольору в дизайнерській діяльності, бо, як відомо, всі

речі, що проектуються, створюються для людини. Цей факт ще раз

підтверджує важливість вивчення кольорознавства при підготовці

дизайнерів.

Враховуючи психо�фізіологічні властивості людини до сприйнят�

тя кольору, кольорознавство та колорит особливо широко викорис�

товують в усіх видах реклами.

Отже, колір — це досить потужний засіб для донесення потріб�

ної інформації або почуттів до людей, безпосереднього впливу на

людину. Його вивчення є дуже важливим для сучасних людей, які

працюють професійно у сфері реклами, мистецтв, медицини, кіно,

телебачення та ін.

Основною метою предмета кольрознавство є допомога студенту

свідомо створювати гармонійні композиції. Також помічені харак�

терні ознаки творчої діяльності в дітей, які дуже вправно працюють

кольорами. Діти не мають тісних стосунків із суспільством, вони

мало знають устрій системи, вони вільні, відкриті і в цьому нам до�

рослим треба повчитися у дітей.

Кольори спектра —потужна система, яка є однією з основних

у природі. Тому настільки важливо навчити і навчитися роботи з цим

скарбом природи для професії дизайнера. І це необхідно, щоб не руй�

нувати природний світ штучними творами, а доповнювати і підтри�

мувати красу Всесвіту.
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НАПРЯМ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ:ДИЗАЙНЕРІВ
З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

ОСНОВНИХ КУРСІВ РИСУНКА

С. М. Богданець,
Університет «Україна», 
кафедра дизайну факультету інженерних технологій
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65 а; тел. (044) 532�96�20
Е�mail: kafedra dizaina@ukr.net

Усі великі художники майстерно володіли рисунком. Брюлов, Кіп�

ренський, Федотов, Репін, Серов, Врубель були першокласними худож�

никами. Перше враження, що склалося при зустрічі з твором мистецт�

ва, має велике значення. Ми ще не знаємо, чим він цінний, але якщо це

насправді твір мистецтва, інтерес до нього зростатиме і тим сильніше,

чим довше триває наше роздивляння твору мистецтва. Уміння «зро�

зуміти» різну реальну форму і передати її в зображенні — сфера рисунка.

Архітектор, передтим як зробити достеменний проект будівлі, його

рисує. Скульптор теж починає роботу з рисунка. Також речі ужиткового

мистецтва чи який�небудь візерунок для шпалер, хустки, килима спочат�

ку рисуються. Не варто вже й говорити про живописні твори мистецтва.

Тут саме рисунком, в першу чергу, накреслюється майбутня картина. Під

словом «рисунок» розуміють поняття. У прямому розумінні рисунком

називають одноколірне зображення, виконане штрихом або лінійно�

графічним матеріалом — олівцем, вугіллям, сангіною, іноді пензлем.

Часто буває, що при всіх високих якостях живопису рисунок

є слабким, і навпаки, картина може бути добре нарисована, але сла�

бо написана.

Якщо, наприклад, предмети або люди, зображені на картині, зда�

ються нам непереконливими, порожніми, ніби невагомими, це озна�

чає, що вони погано нарисовані. 

Коли про художника говорять: «Він чудово рисує, у нього сильний

рисунок», береться до уваги, що такий художник вміє вільно пере�

давати об’ємні форми в різних просторових положеннях.

Предмети зроблені руками людини (архітектурні, ужиткові, вироб�

ничі), завжди суворо геометризовані, і малюнок цих предметів узгод�

жується з певними законами та правилами. Навпаки, форми рослинно�

го і тваринного світу вельми складні, несподівані і важче

підпорядковуються яким�небудь зображувальним правилам. Худож�

ник, користуючись правилами перспективного рисунка, створює від�

чуття простору.
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Але що особливе в процесі рисування, так це те живе сприймання

реальності, котре відчуває художник від натури і яке він вкладає у свій

малюнок. Буває, що малюнок виконаний за всіма правилама перс�

пективи, зі спокусливою технічною віртуозністю, і тим не менш ви�

ходить мертвим, нецікавим, на нього не хочеться дивитися: худож�

ник малював без почуття і, крім того, забув цілі, заради яких він

розпочинав роботу.

Нам доводилося багаторазово спостерігати, як рисують мало�

досвідчені художники�початківці. Вся їхня увага зосереджена на кін�

чику олівця, вони з завидним старанням проводять лінії, точніше,

обводять їх по уявних обрисах. Обводять, обводять, але про те, що

вони рисують, забувають. Нанесені на папір лінії вийшли безтям�

ними — кінці з кінцями не зійшлися.

Рисуючи, художник повинен мислити та відчувати. Він повинен

відмінно знати предмет, з яким працює. I, певна річ, йому потрібне

вміння. Усе це разом узяте робить з рисунка твір мистецтва. Тому мож�

на з упевненістю сказати, що найперше, без чого не може утвори�

тися твір мистецтва, це живе сприйняття того, що рисується і, зви�

чайно, розуміння його.

Художній рисунок — це не протокольний відбиток і не обведений

олівцем предмет, а вдумлива й емоційна передача того, що стано�

вить найголовніше в зображуваному відрізку життя, його сутності. 

Розуміння і володіння цими особливостями допомагають сту�

дентам з обмеженними можливостями набути професійної грамот�

ності та майстерності в рисунку. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ІНВАЛІДІВ 
У ГРОМАДСЬКІ ПРИМІЩЕННЯ, 
ВБУДОВАНІ У ПЕРШІ ПОВЕРХИ 

ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
П’ЯТИПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ

О. Р. Горбик, А. І. Ломовський, Є. О. Радкевич, Р. В. Прядко, 
Університет «Україна», кафедра дизайну
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65а, тел. 532�96�20
Е�mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Реконструкція морально і фізично застарілого житлового фонду

з доведенням його до сучасного рівня європейських стандартів на�

лежить до надзвичайно актуальної, але маловивченої проблеми забу�
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дови міст України. Насамперед це стосується так званих хрущовок,

тобто споруджених ще у 50�х рр. ХХ ст. п’ятиповерхових житлових

будинків. 

За даними статистики, в сучасному Києві п’ятиповерхівки станов�

лять близько 30% житлового фонду, а серед них — понад 30% цегляних

будинків, які на відміну від великопанельних будуються на більш знач�

них містобудівних позиціях. Наприклад, в мікрорайоні Соцмістечко,

Ленінградська площа, проспект Миру, проспект Ю. Гагаріна у Дніп�

ровському районі м. Києва. Термін експлуатації житлових будинків

цих серій був розрахований на 50 років, тобто більшість з них вичер�

пали свій ресурс і підлягають або знесенню, або реконструкції [1].

Наше житло і громадські будівлі не пристосовані до потреб цієї

категорії населення, як інваліди У розвинутих країнах світу інвалід

може самостійно пересуватись у міському середовищі: відвідувати

будь�які будівлі, користуватися різними об’єктами міської інфра�

структури. У Києві, як і загалом у нашій країні, мало�мобільні групи

досі залишаються практично ізольованими від суспільства, функціо�

нально�планувальна структура будинків не відповідає потребам ін�

валідів. Наявність перепаду рівнів землі, ганку, тамбура та першого

поверху, а також відсутність спеціального устаткування (пандусів,

підйомників або просто поручнів) роблять неможливим або склад�

ним нормальний доступ в дім або установи інвалідам у візках, але

не тільки їм, а й іншим жителям — матерям з дитячими колясками,

літнім і хворим людям. Планування квартир і окремих приміщень не

забезпечує навіть мінімальний комфорт для проживання інвалідів.

Наразі стає актуальним перепланування нежилих приміщень

першого поверху під різного роду установи, офіси, магазини, тому

для інвалідів, щоб вони могли користуватися об’єктами громадського

призначення, вхідні зони будівель із зовнішніми сходами повинні

облаштовуватися пандусами або підйомниками, мати достатню пло�

щу для маневрування інвалідного візка без створення перешкод для

інших відвідувачів.

Кафедра дизайну університету «Україна» запропонувала виконати

як комплексний дипломний проект за завданням генерального про�

ектувальника ПБК «ВІСТОН» розробку інтер’єру перепланування

існуючої групи нежилих приміщень № 2 в житловому будинку № 5 на

пр. Миру студенту Є. О. Радкевич, а вхідну групу до цього проекту —

студенту Р. В. Прядко. Приміщення мало бути переплановано під

офіс страхової компанії ЗАТ «УАТ�АСКА». У цих проектах були вра�

ховані потреби клієнтів і співробітників з особливими потребами.
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Для того щоб безперешкодно потрапити інваліду на візку в примі�

щення установи, двері вхідні та внутрішні повинні бути ширшими за

90 см. Для людей з послабленим зором повинні передбачатися світ�

лові вказівники як на вході, так і всередині приміщення. 

Покриття тротуарів, пішохідних просторів, в під’їздах житлових

будинків, установах повинно бути безпечним, неслизьким, колеса

інвалідних візків і тростини не повинні провалюватися в різного роду

зазори. У вхідній зоні (транзитній) потрібне візуальне позначення

сходів з жорстким покриттям [2].

Наразі активно розробляється нормативне забезпечення проект�

ної та будівельної діяльності щодо обов’язкового урахування потреб

маломобільної групи населення (МГН). При дизайнерському проек�

туванні інтер’єрів офісів можна користуватися главами ДБН.В.2.2�9�99

«Громадські будівлі. Основні положення» та ДБН.В.2.2�17: 2006 «Бу�

динки і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільної

групи населення». Ці нормативні документи поширюються також

на проектування та реконструкцію цивільних (житлових та громадсь�

ких) будівель і споруд [3]

У розглянутих дипломних проектах були прийняті рішення відпо�

відно до вказаних державних будівельних нормативів, що мають за�

безпечити потреби інвалідів (клієнтів та співробітників), а невивче�

ність наукової проблеми адаптації інвалідів в безбар’єрне середовище

визначає потребу в подальшій розробці теми в якості магістерських

та інших наукових робіт.
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ЗАВДАННЯ МИСТЕЦТВА 
У ФОРМУВАННІ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТІВ:ДИЗАЙНЕРІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Т. Л. Кормакова, 
Університет «Україна», 
кафедра дизайну факультету інженерних технологій
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Кожному, хто серйозно думає стати художником, слід знати, що

мистецтво володіє всіма помислами й ділами людини, вимагаючи

повсякчасної любові та відданості. Образотворче мистецтво багато�

гранне — це живопис, графіка, скульптура, архітектура. Знайти себе

в ньому — мета кожного майбутнього художника.

Духовна, естетична освіта — це можливість молодій людині жи�

ти цікаво, навчитися бачити красу, відчувати та розуміти прекрасне

в будь�якому прояві, ставитися до життя із захопленням, перетворити

працю на джерело радості, духовної насолоди. Особливо тактовно,

врівноважено повинні ставитися педагоги до студентів, які мають

особливі потреби. Вступаючи до факультету дизайну, вони плекають

надію, вірять в те, що їх не тільки навчать, але й допоможуть увійти

у життя впевнено, з високим професійним рівнем, забезпечать ро�

ботою, що стане для багатьох з них покликанням душі. Молода люди�

на з особливими потребами повинна перебувати в гармонійній рів�

новазі з довкіллям, зі своєю душею, тілом, а для цього необхідна

внутрішня гармонія, що передбачає стан психічної врівноваженості

та духовної цілісності людини.

Кафедра дизайну і педагоги, які працюють тут, усе своє життя

присвятили мистецтву. Це талановиті фахівці високого професійно�

го рівня. Більшість з них у позалекційний час їде до майстерні і там

втілює свої творчі плани. Наші викладачі друкуються у солідних ху�

дожніх виданнях, виставляються на всеукраїнських та міжнародних

виставках, беруть участь у конференціях, симпозіумах, ведуть ак�

тивну педагогічну, громадську роботу, популяризують методи і фор�

ми роботи зі студентами з особливими потребами.

«Збереження культурного середовища — завдання не менш важ�

ливе, ніж збереження природного середовища. Якщо природа необ�

хідна людині для її біологічного життя, то середовище культурне
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необхідне для духовного, морального розвитку та існування». Слова

відомого мовознавця, філолога, мистецтвознавця, дослідника Дмитра

Ліхачова сьогодні стають особливо актуальними. Вразливість, вибу�

хова реакція на зауваження, невіра в себе і своє майбутнє — ось деякі

типові ознаки підростаючого покоління.

Не можна не погодитись із думкою, що в подібній ситуації саме

мистецтво, його вивчення, розвиток художніх здібностей формують

у студентів творчу особистість, захищають від духовного падіння.

Саме мистецтво встановлює зв’язок між поколіннями, духовни�

ми традиціями народу. Останній рік на кафедрі дизайну був спрямо�

ваний на інтегровані курси і можливість проводити заняття, в яких

би розкрилися уподобання, смаки, таланти студентів. Кожна форма

мистецтва здатна формувати стан здоров’я людини, викликати по�

зитивну чи негативну емоції, аїресивну, стриману чи врівноважену

поведінку. Сьогоднішнє покоління потребує поради, допомоги, і ці

завдання з успіхом вирішують предмети образотворчого циклу —

такі як історія дизайну, основи реклами, перспектива, історія та теорія

мистецтва та архітектури, основи кольорознавства, живопис, рису�

нок та ін. Роль мистецтва, цього потужного «акумулятора» естетич�

ної енергії і величезного сховища культури, накопиченої століття�

ми, неможливо переоцінити. І все це набуває для студента певного

значення — від засобів, інструментів до процесу творчості, все напов�

нюється художньо�естетичним відношенням до світу. Інструменти

(олівці, пензлі, папір, фарби) стають для нього продовженням органів

сприйняття його внутрішнім світом. Кожному викладачу необхідно

донести до свідомості студента, що форми у мистецтві бувають різні:

від «натуральних» до абстрактних, які не зображують нічого, що мис�

тецтво за своєю природою іншомовне, оскільки оперує іконічними

знаками. Це означає, що, сприймаючи такий знак, ми спираємося

на форму, абриси, колір предмета і знаходимо схожість з образами

оточуючого середовища. Шрифтові композиції каліграфії формують

витончений смак, акуратність, наполегливість, дисципліну в роботі.

Недарма в минулі епохи люди відводили таке важливе місце калігра�

фії, мистецтву шрифту, поза як це засвідчувало рівень культури,

освіти, інтелекту людини. Малюючи композицію натюрморту, ство�

рюючи ескіз вітражу чи архітектурного проекту, студенти вивчають

властивості кольору, його психологічне навантаження.
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УЛАШТУВАННЯ КВАРТИР ДЛЯ РОДИН 
З ІНВАЛІДАМИ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ 

П’ЯТИПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ

О. Р. Горбик, Л. Й. Гук, А. В. Сапсай, 
Університет «Україна», кафедра дизайну 
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65а, тел. 532�96�20
Е�mail: kafedra_diзаina@ukr.net

Масове будівництво п’ятиповерхівок, так званих хрущовок відбу�

валося в Україні у 50�60�ті рр. минулого століття. Цей процес був

глибоко соціально�зумовлений і мав значні соціальні наслідки. Зав�

дяки великому обсягу індустріального будівництва спрощених за

архітектурно�планувальними рішеннями п’ятиповерхових житлових

будинків вдалося зменшити розміри колосальної житлової кризи,

що була викликана величезними руйнуваннями Другої світової війни,

а також недолугою зовнішньою політикою мілітаризму та всесвітнім

пануванням комуністичної ідеології на тлі незначних темпів зрос�

тання достатків населення всередині країни — політики, яка про�

водилася панівними колами колишньої радянської імперії.

На початку третього тисячоліття «хрущовки» морально і фізично

застаріли води, не відповідають сучасним суспільним, містобудівним,

архітектурним і дизайнерським вимогам щодо якісного, комфортно�

го житлового середовища. Нагадаємо, що на сьогодні п’ятиповер�

хівки становлять загалом до 30% житлового фонду України, а відтак

зрозуміло, що перед будівельною індустрією країни стоїть велико�

масштабне та велико�витратне і разом прибуткове завдання.

Відчуваючи можливі грандіозні прибутки та гонорари, предс�

тавники великих будівельних організацій, а також, амбітні архітекто�

ри, що марять висотними хмарочосами, які б задовольнили їхні манії

геніальності, лобіюють, як єдиний варіант реконструкції житлових

масивів п’ятиповерхової забудови, їх повне знесення, з наступним

будівництвом на звільнених мільйонних гектарах цінної міської те�

риторії 24–40 —поверхових і вище житлових монстрів�комплексів

високощільної забудови. 

Існує і другий, більш людяний, гуманний варіант реконструкції,

а саме: збереження наявного житлового фонду з переплануванням,

прибудовою, надбудовою, розширенням загальної площі, прибудо�

вою ліфтів, системи сміттєпроводу і т.п. Цей варіант не потребує су�

цільного знищення житла, що дісталося нам у спадок; він зберігає
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їх мешканцям власність (приватизовані квартири) і водночас доводить

його до сучасних норм комфортного соціального помешкання, не

призводячи до насильницького масового переселення соціально мало

захищених верств суспільства у віддалені периферійні райони тощо.

Важливо, що не порушуються такі важливі права людини, як пра�

во вибору, місцяпроживання та право власності, а значить не виник�

нуть можливі звернення обдурених і пограбованих (на буцімто за�

конних підставах) членів демократичного суспільства у вітчизняні

та міжнародні суди.

Вважаємо, що приймати рішення з питаннь, що стосуються жит�

тєвих інтересів 30�50% населення країни, без відповідних соціологіч�

них досліджень неможливо, а, як відомо, ґрунтовних анкетних опи�

тувань з цих питань не проводилося.

Цікавим є результат опитування телеглядачів 30.01.2008 р. у прог�

рамі телекомпанії «Київ�2 у рубриці «Тема дня», де ведуча і поважні

фахівці нав’язували населенню точку зору великих будівельних кор�

порацій про необхідність безваріантного суцільного знесення масивів

п’ятиповерхової забудови та будівництва на їх місці висотного висо�

кощільного елітного житла. Несподівано для організаторів, думки те�

леглядачів щодо долі п’ятиповерхівок розподілялися таким чином:

– знести і збудувати елітні висотки — 50%;

– реконструювати — 47%;

– залишити у нинішньому вигляді — 3%.

Вважаємо, що 50% бажаючих реконструювати або залишити та�

кими як є, свої квартири становлять мешканці п’ятиповерхівок.

Кафедра дизайну Університету «Україна» приділяє значну увагу

народногосподарським темам реконструкції п’ятиповерхової забу�

дови і створенню безбар’єрного середовища для маломобільних груп

населення, зокрема у складі яких є члени з обмеженням фізичними

можливостями. Обидві теми включені до плану наскрізних науково�

дослідних робіт кафедри. Студентами О. Калайдовою, М. Лозинсь�

кою, А. Сапсаєм під керівництвом професора, канд. архіт. наук.

О. Р. Горбика була виконана студентська наукова робота «Актуальні

питання реконструкції п’ятиповерхової забудови», яка отримала при�

зове місце на університетському конкурсі за тематикою V Всеукра�

їнської наукової конференції студентів і молодих вчених «Молодь:

освіта, наука, духовність.» Тими ж самими студентами виконані й дип�

ломні роботи на ці теми. Якщо в дипломах О. Калайдової та М. Ло�

зинської розглядалася проблема загальної реконструкції п’ятиповер�

хівок з розширенням корпуса будинків та надбудовою 2�3�х поверхів
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з квартирами�студіями дизайнерів, художників, то магістерська робо�

та А. Сапсая присвячена улаштуванню квартир для інвалідів. Про�

понується влаштувати такі помешкання у перших поверхах рекон�

струйованих будинків.

МОЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
СПОРТИВНО:РОЗВАЖАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ

ВОДНОЛИЖНИКІВ ОСОБАМИ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

О. Р. Горбик, А. І. Ломовський, А. В. Сапсай, О. В. Смоляр,
Університет «Україна», 
кафедра дизайну 
02232, Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: 532�96�20
Е�mail: Kafedra_diзaina@.ukr.net

Водні лижи — один з найпоширеніших видів активного відпо�

чинку. Це гідна заміна гірським і біговим зимовим лижам. Водні лижи

з’явились у 1922 р., коли американець, житель штату Миннесота,

Ральф Самуельсон, експериментуючи зі звичайними лижами, вирі�

шив випробувати їх на воді. Дві широкі основні дошки він оснастив

кріпленям для ніг. Після чого винахідник успішно випробував лижі на

озері Лейк Сіті. Згодом цей вид спорту постійно прогресував. Сьогодні

він настільки став видовищним і популярним, що 1988 р. Олімпійсь�

кий комітет Греції рекомендував увести водні лижі до програми Олім�

піади�2004 в Афінах.

Всесвітні ігри інвалідів, фактично І Паралімпійські ігри, відбу�

лись у Римі (Італія) у 1960 р. майже відразу після закінчення Ігор

XVII Олімпіади. Однак поняття «параолімпійський спорт» увійшло

до спортивної практики тільки з 1964 р. У терміні «параолімпіада» ви�

користовується латинське значення префіксу «para» — «приєднався».

Таким чином, термін «параолімпійські» означає, що ігри інвалідів

приєднуються до Олімпійських, організовуються і проводяться ра�

зом з ними. Проте з 1968 р. Паралімпійські ігри по різних причинах

проводилися поза місцями проведення Ігор Олімпійських.

На останніх Паралімпійських іграх , які відбулись і проводились

у столиці Китаю — Пекіні, збірна України виступила дуже вдало, здо�

бувши почесне ІV місце.

Нажаль, в Україні воднолижний спорт отримав розвиток тільки

з 2004 р., коли була збудована буксирувальна канатна дорога для
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воднолижників на затоці р. Десенки у парку Дружби народів Дес�

нянського району м. Києва. Проектні пропозиції об’єкта розробля�

лись у ПБК «Вістон» (головний архітектор О. Горбик). На кафедрі

дизайну по цій темі реальні дипломні проекти виконали А. Сапсай,

М. Романюк та Л. Гузь, які перед тим проходили переддипломну

практику на проектуванні цього першого в Україні водноспортивно�

го комплексу.

Наразі актуальною проблемою є поширення таких комплексів на

інших водоймах нашої країни, зокрема новий спортивний комплекс

для воднолижників розробляється як дипломний проект студенткою

О. Смоляр.

Комплекс, як для спортсменів, так і для людей з обмеженими

можливостями, розміщені на вул. Вишневій у с. Пологи Васильківсь�

кого району Київської області і має чудове зонування для заняття

спортом, а також відпочинку біля води.

На території розміщені: гостьова автостоянка, причал для човнів,

відкритий плавальний басейн з вишкою для стрибків у воду, спор�

тивний майданчик і головний корпус для відвідувачів, який розта�

шований на березі річки, а його частина — у воді. Він включає три

поверхи і має всі пристосування для комфортного перебування інвалі�

дів. На першому поверсі розміщені хол, перевдягальна, спортзал, сан�

вузли. Вхід на перший поверх оформлений сходами, які з двох боків

облаштовані пандусами і поручнями, що створює легкий в’їзд людей

на візках у приміщення. На другому поверсі знаходяться гардероб,

ресторанна залу, кухня, підсобні приміщення і санвузол. Зручний ши�

рокий центральний пандус з міцними поручнями дає можливість під�

нятися з першого поверху на другий і третій, і навпаки — згори вниз.

Третій поверх має готельне зонування; це приймальна зала, вісім но�

мерів (три з яких для інвалідів на візках) з санвузлами, загальний сан�

вузол. Загальні санвузли на всіх поверхах мають надійні поручні, що

забезпечують легке користування людьми з особливими потребами.

Біля головного корпусу відкривається чудовий краєвид, зокрема

на відкритий плавальний басейн (5 доріжок на 25 м), де можуть тре�

нуватися як спортсмени, так і інваліди, які хочуть зміцнити своє

здоров’я та відпочити. 

На пляж ми бачимо топчани, пляжні грибки, тіньові навіси —

перголи, кабіни для перевдягання, які сукупно забезпечують чудовий

відпочинок. Також є поручні, які дають змогу користуватися пляжем

особами з проблемами ходи.
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Ті, хто займається воднолижним спортом, можуть тренуватися

у цій місцині і насолоджуватися її водними просторами. Інваліди з ва�

дами слуху і мови безумовно відчують насолоду від воднолижного

спорту і прекрасно відпочинуть від повсякденних турбот. 

Проблема забезпечення потрібних умов для інвалідів у спортив�

них комплексах, місцях відпочинку і місцях проживання вельми

актуальна, адже на сьогоднішні ми дуже рідко можемо забезпечити

зручні умови, для людей з обмеженими можливостями. Створюючи

такі комплекси з потрібними для інвалідів умовами, ми полегшимо

життя людей, дамо їм частинку радості і бажання жити в цьому прек�

расному, але жорстокому світі!

УРАХУВАННЯ ПОТРЕБ 
КЛІЄНТІВ:ІНВАЛІДІВ 

ПРИ ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ ПРОЕКТУВАННІ 
МОТЕЛІВ У СІЛЬСЬКІЙ МІСЦЕВОСТІ 

О. Р. Горбик, А. І. Ломовський, Ю. Г. Минко, С. І. Суріна, 
Університет «Україна», 
кафедра дизайну 
02232, Київ, вул. Закревського, 65а, тел. 532�96�20
Е�mail : Kafedra_dizaina@ukr.net

В Україні у 2012 р. вперше відбудеться чемпіонат Європи з фут�

болу, у зв’язку з чим очікується наплив туристів�іноземців. Відтак

зростає актуальність збільшення кількості готелів і місць у них, зок�

рема в сільській місцевості. У селах майже ніде немає готелів, адже

цьому раніше не приділялося достатньо уваги. Популярність «зелено�

го туризму» загострює питання створення готелів у сільських посе�

леннях. Саме у такій місцевості і передбачається здійснення нашого

реального дипломного проекту мотелю — це с. Пологи Васильківсь�

кого району, що розташоване на березі водосховища [1].

Особлива увага приділяється питанню обслуговування туристів�

інвалідів. Готелі та мотелі повинні мати достатню кількість інвалід�

них візків, визначену кількість спеціальних номерів з туалетами,

ваннами, обладнання для туристів�інвалідів. Несприятливі тенденції

у стані здоров’я населення України, збільшення чисельності інвалідів

та їх частки у складі населення, динаміка зростання кількості інва�

лідів серед дітей і молоді визначають важливість проблеми реабілі�

тації інвалідів. Орієнтуючись на людей з особливими потребами,
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в мотелі мають бути пристрої для зручного користування інвалідів та

тих, хто пересувається на візку. Інваліди кожної категорії потребують

специфічної опіки, а для підтримання нормальної життєдіяльності

вони потребують спеціальних архітектурно�просторових вирішень.

Особливо це актуально для інвалідів з ураженням опорно�рухової

функції, оскільки при проектуванні архітектурного середовища для

них, поряд зі специфікою способу життя, необхідно враховувати

розміри крісел�візків та інших пристроїв, які використовуються

інвалідами для пересування. У готелях усіх категорій повинен бути,

принаймні один номер, пристосований до потреб інвалідів, місця

для паркування автотранспортних засобів, які належать інвалідам,

а також для розміщення тимчасових гаражів для інвалідів та інших

маломобільних груп населення. У громадських будинках один з ос�

новних входів повинен бути обладнаний пандусом або іншим при�

строєм, що забезпечує можливість підйому інваліда на рівень входу

до будинку, його першого поверху або ліфтового холу. Такий вхід

повинен бути захищений від атмосферних опадів; перед ним слід

влаштовувати майданчик розміром не менше 1 х 2,5 м з дренажем.

У громадських будинках і спорудах, що обслуговують інвалідів та інші

маломобільні групи населення, площу приміщень вестибюльної групи

слід збільшувати з урахуванням людей, які супроводжують інвалідів,

з розрахунку 0,5 м2 на кожного інваліда.

В усіх будинках, у яких приміщення призначені для користу�

вання інвалідами на кріслах�візках, що розташовані вище першого

поверху, слід передбачати ліфти, кабіни, які повинні мати розміри

не менше: ширину — 1,1 м; глибину — 1,5 м; ширину дверного про�

різу — 0,85 м. У будинках заввишки два і більше поверхів, примі�

щення яких розраховані на відвідування або мешкання інвалідів, слід

передбачати не менше одного ліфта (пасажирського або вантажного)

глибиною кабіни не менше 2,1 м, який забезпечує під час пожежі,

землетрусу та інших надзвичайних ситуацій можливість евакуації ін�

валідів та людей літнього віку, що не здатні до самостійного пересу�

вання по сходах і пандусах, а також транспортування пожежних і ря�

тувальних підрозділів.

При розробленні проекту використовувалися Державні будівельні

норми України, зокрема ДБН В. 2.2�9�99. «Громадські будинки та

споруди» [2].
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ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ РЕСТОРАНІВ,
ПРИСТОСОВАНИХ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ВІДВІДУВАЧІВ:ІНВАЛІДІВ

О. Р. Горбик, Т. В. Нігуріна, А. М. Новак,
Університет «Україна», 
кафедра дизайну
02232, Київ, вул. М. Закревського, 65а; тел. (044) 532�96�20
Е�mail: kafedra dizaina@ukr.net

Загальновідомо, що значна більшість діючих ресторанів в Ук�

раїні мало пристосовані для обслуговування клієнтів з обмеженими

фізичними можливостями. Таке становище не відповідає сучасним

тенденціям у ресторанному бізнесі передових європейських країн,

де таку проблему здебільшого вирішено. Пояснюється відставання

тим, що історично, в попередні часи будівництва більшості вітчиз�

няних ресторанів, не приділялося достатньої уваги забезпеченню по�

треб цієї знедоленої категорії населення. 

Потрібні значні зусилля та матеріальні витрати для виправлення

цього прикрого становища, тобто проведення реконструкції наявних

об’єктів з метою забезпечення інвалідів безперешкодним доступом

до них. У разі дизайнерськгого проектування нових підприємств

громадського харчування до проектно�кошторисної документації

треба закладати нові елементи обладнання інтер’єрів, які б надавали

можливість відвідувати їх інвалідам і відповідали б вимогам міжна�

родних нормативів у цій галузі.

Кафедра дизайну Університету «Україна» постійно видає завдання

студентам на виконання курсових і дипломних проектів, присвяче�

них тематиці розроблення інтер’єрів підприємств громадського

харчування. У кожному студентському проекті передбачається роз�

роблення окремого розділу та дизайнерських креслень з пристосу�

вання проектованих проектів для комфортабельного використання

їх відвідувачів з особливими потребами. Однією з принципових засад

курсу дизайнерського проектування кафедри є виконання студен�

тами завдань за реальними замовленнями, що надходять з проектних

організацій, де майбутні дизайнери проходять виробничу або пе�

реддипломну практику.
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Виникло чимало нових ідей для створення безбар’єрного довкіл�

ля. Це зокрема: для незрячих людей — автовідповідачі, які могли

б попередити людину, наприклад про сходи, або стисло викладали

маршрут її шляху, а також меню, що можна прочитати без допомоги

зору; для людей з порушеннями опорно�рухового апарату — барні

стільці з підйомником і безумовно достатній простір приміщення

для руху на інвалідних візках. Надані пропозиції щодо створення

невеликої кінозони, в якій через навушники транслюється тифло�

коментарі для сліпих і субтитри для глухих, адже таке задоволен�

ня для людей з обмеженими можливостями є практично недос�

тупним. 

Підрахунки довели, що затрати на будівництво додаткових умов

для інвалідів становитимуть менш ніж 5% від загальної вартості про�

екту, при цьому швидкість покриття витрат не збільшиться, а при

залученні товариств людей з обмеженими потребами, можливо,

навіть зменшиться. 

Так, кілька студентів�дипломантів кваліфікаційно�освітнього рів�

ня «бакалавр» обрали реальну тему з практичного проектування —

інтер’єр зали ресторану «У кума» на проспекті Академіка Глушкова

в Голосіївському районі Києва.

Територія, на якій знаходиться певний ресторан, має бути при�

датний (пристосованим) для пересування особи на візку. Якщо на

території цього закладу передбачені паркувальні майданчики для

паркування машин, потрібно, щоб 2–3 чи більше паркувальних місць

було передбачено для неповносправних осіб, враховуючи межі пар�

кувальних місць для мінівенів . 

Головний вхід ресторану має бути облаштований відповідним

пандусом, якщо там передбачені сходи. 

Пандус повинен мати відповідний нахил, враховуючи будівельні

норми, мати рівну поверхню із захисними бордюрами по боках (щоб

уникнути перекидання візка), а також мати поручні з обох сторін пан�

дуса. Місце біля входу має бути достатнім для маневрування візком.

Вхід у приміщення повинен бути достатньо широким, враховуючи

всі типи візків.

У будь�якому ресторані приміщення для туалету, як і сам туалет,

має бути пристосованим до потреб неповносправних на візках. Все це

має враховувати достатньо місця для пересування, відповідно облад�

наний туалет та інші підручні засоби. [2]

Сподіваємося, що наш проект сприятиме створенню безпереш�

кодного середовища для людей з обмеженими можливостями.
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На сьогоднішні серед населення країни значний відсоток станов�

лять інваліди. Але жити і працювати вони повинні нарівні зі здоро�

вими людьми. Тому одним із головних завдань архітекторів і дизай�

нерів — це допомогти їм у цьому. 

Досить довгий час на людей з обмеженими потребами взагалі не

звертали уваги, тоді як у країнах розвиненої Європи роблять все,

щоб інваліди могли жити повноцінним життям, а саме враховують

вимоги цих людей і приймають відповідні нормативні документи.

В Україні за останні два роки розроблено дуже мало документів, до

яких увійшли б вимоги з проектуванню для інвалідів.

Використання інвалідами того чи іншого пристосування безпосе�

редньо впливає на організацію житлового середовища. Отже, будуючи

садибні будинки, котеджі, необхідно враховувати потреби людей

з обмеженими можливостями. Це мають бути переважно малоповер�

хові будинки. Невід’ємним елементом такої архітектури є пандус. Він

допомагає пересуватися людям з проблемами опорно�рухового апа�

рату. Саме пандус дає змогу потрапити до будинку людині, яка пересу�

вається на інвалідному візку. Тут також необхідно згадати й про

покриття, яке в жодному разі не може бути слизьким. Адже це буде

негативно позначатися на пересуванні. На мою думку, перед вхідними
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дверима потрібно поставити спеціальні системи, які б реагували на ві�

зок та інформували господаря про візит гостя. Не треба забувати і про

ширину двірних проходів (вони мають бути не меншими, ніж 1000 м),

і про поручні, які полегшують пересування інвалідів у кріслі�візку.

Садибні будинки або котеджі обов’язково повинні бути облад�

нані ліфтами для інвалідів, які б давали цим людям також підняти�

ся на будь�який поверх без перешкод.

Згідно з прийнятими нормами, у будинку мають бути відсутні

пороги. Вони створюють серйозні перешкоди для руху людей з об�

меженими можливостями.

Під час проектування приміщень слід взяти до уваги деякі пра�

вила: кімнати не можуть бути прохідними, їх площа має залежати від

потреб інваліда.

Особливе значення в житті людей із фізичними вадами мають

санітарно�гігієнічні приміщення. Вони мають розміщуватися на

кожному поверсі і враховувати особливості інвалідів. Добре продума�

не, зручне обладнання санітарного вузла в будинку значно поліп�

шить побутові умови інваліда і полегшить догляд за ним людям, які

мешкають з ним.

Важливу роль у життєдіяльності людини з особливими потребами

відіграє проектувальне вирішення кухні. Помилки при цьому зни�

жують якість життя значно більше, ніж помилки при проектуванні

інших приміщень в будинку.

Треба пам’ятати і про висоту двірних ручок з тим, щоб людина

в кріслі�візку могла вільно відчинити двері.

У нашій країні мало мобільні групи досі залишаються практич�

но ізольованими від суспільства, планувальна структура будинків

не відповідає потребам інвалідів. Відсутність спеціального устатку�

вання (пандусів, ліфтів, поручнів) роблять неможливим або склад�

ним нормальний доступ в дім інвалідам у візках.

Наявність людей з особливими потребами в Україні зумовлює

необхідність проведення заходів, спрямованих на поліпшення умов

проживання та обслуговування інвалідів. Інваліди кожної категорії

вимагають специфічної опіки, а для додержання нормальної життє�

діяльності вони потребують спеціальних архітектурно�просторових

рішень. Це і є основним завданням дизайнерів і проектувальників.
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ТОПОВЕРХОВИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ

О. Р. Горбик, О. О. Д’яченко,
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При улаштуванні квартир для родин, до складу яких входять

інваліди, перед дизайнерами�проектувальниками стоять дві значні

проблеми. Перша: облаштування житла для людей з особливими

потребами, а саме для людей, які погано чують, адже один з авторів

погано чує, не чують також його батьки, і отже, ця проблема нам дуже

знайома.

Наразі проводиться активне підключення й установка домофонів,

оскільки «консьєржки» прижилися не скрізь. І тут людина, котра

погано чує, стикається з доволі серйозною проблемою. Якщо вона

не чує, то що треба? Бачити! Спочатку наявність відеодомофонів ви�

кликала оптимізм, але радість була затьмарена. Встановити відеогла�

зок безпосередньо в парадних дверях немає можливості (тільки у две�

рях квартири). І як правило, всі домофони розраховані на невелику

напругу мережі, а це не дає змоги підвести до них світловий сигнал

напругою 220В (а ті, що нині встановлюються в апарати, — «світло�

діодні», становища не рятують, настільки вони маленькі). І якщо

людина, яка погано чує, і помітить «світлодіодний сигнальчик», во�

на не в змозі ні спитати: «Хто там?», ні почуті відповідь... Зрештою

це призводить до того, що такі люди масово відмовляються від та�

ких приладів — для них це марні витрати грошей.

Уявіть собі ситуацію: глухий живе на 13�му поверсі. До нього при�

йшов гість, і, як правило, йому про це повідомляється по мобільно�

му телефону за допомогою «СМС», або гість дзвонить сусідам (які

чують), а це останнім просто набридає. Отже, господарю доводиться

спускатися з 13�го поверху, щоб відкрити парадні двері. Проблема

серйозна. У результаті вирішення цієї проблеми на наше прохання

взялася компанія «Ціфрал�Сервіс» ще в минулому році, але віз, як

кажуть, і нині там...

Наразі залишається наболілою і проблема оснащения квартири

світловим дзвінком. Але ж проблема вирішується просто! Панове



електрики! Світло вмикається і вимикається в всіх кімнатах, чи не

так? Чому б вам не подумати, як вбити двох зайців, а саме з’єднати

дзвінок зі світлом. Наприклад: удень світло вимкнене; дзвінок у двері,

в усіх кімнатах вмикається світло з натисненням кнопки і гасне як

тільки кнопку дзвінка відпустити; ввечері — навпаки. Невже так

складно розв’язати цю проблему?

Друга проблема. Хочу звернути увагу проектувальників й на тих

людей, котрі в силу певних обставин вимушені пересуватися на візках.

Для них відводяться в основному перші поверхі, але зараз поши�

рюється відведення таких приміщень під магазини, офіси тощо. Тому

сьогодні цих людей заселяють і на інших поверхах. Уже почали буду�

вати пандуси, хоча й незавжди і нескрізь. Для них необхідний вільний

підїзд у парадні двері, в ліфт, в квартиру, в міжкімнатні двері. І не

тільки. А можливість пересуватись у візках у магазинах? В ощадній

касі? Відвідати наприклад театр? А скористатись транспортом?

Необхідно спорудити для них поручні там, де це потрібно. На�

приклад, у ванній комнаті, в туалеті, щоб було за що вхопитись. Також

слід звернути увагу на висоту розташування дзвінка, розеток, вимика�

чів, радіо тощо, щоб сидяча людина могла вільно дотягнутися до них.

Загалом при дизайнерському проектуванні житлових будинків

з квартирами для інвалідів слід користуватися нещодавно виданими

Державними будівельним нормами ДБН В.2.2�17:2005 «Будинки

і споруди. Доступність будинків і споруд для маломобільних груп на�

селення».

Давно вже час поставитись до вирішення проблем людей з особ�

ливими потребами серйозніше, якщо ми хочемо бути на європейсь�

кому рівні.

ДО ДИЗАЙНЕРСЬКИХ ВИРІШЕНЬ 
ІНТЕР’ЄРІВ КВАРТИР ДЛЯ РОДИН ОСІБ 

З ОБМЕЖЕННЯМИ У ПЕРЕСУВАННІ 

О. Р. Горбик, Д. В. Височанський,
Університет «Україна», 
кафедра дизайну
02232, Київ, вул. Закревського, буд. 65а; тел. 532�96�20
Е�mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Історично так склалося, що в Україні впродовж тривалого часу

не помічали того факту, що серед населення існує частина людей,
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які мають обмежені можливості в пересуванні та інші фізичні проб�

леми. Вважалося, що немає необхідності пристосовувати до них

навколишнє середовище. 

Але слід розуміти: інвалідам часто важко не тому, що в них інва�

лідність, а тому, що суспільство просто не готове сприймати їх такими,

які вони є. Не випадково у хартії Міжнародної Ради з етики та бо�

ротьби з дискримінацією інвалідів говориться: «Інвалід визначається

не стільки фізичними вадами людини, скільки адаптацією суспільства

до його стану.» Сумно, що саме інвалід вимушений адаптуватися до

навколишнього середовища.

Останнім часом проблема «безбар’єрного середовища» (саме

так називається така організація простору в місті, завдяки якій люди

з обмеженими можливостями не відчувають дискомфорту) у нашій

країні не позбавлена уваги суспільства.

Це і не дивно, адже сьогодні перед незалежною Україною постало

завдання влитись у світову спільноту як цивілізована країна.

Це пов’язано з визнанням Україною багатьох міжнародних актів,

зокрема, дотичних до проблеми формування безбар’єрного середо�

вища для інвалідів.

Позитивні зміни забезпечило впровадження принципів безбар’єр�

ної арітектури в Україні як необхідної умови реабілітації інвалідів.

Нещодавно прийняті Державні будівельні норми України (ДБН)

для житлових будинків, де враховуються вимоги щодо інвалідів, які

є обов’язкові для виконання у проектуванні та будівництві.

Отож, інваліди різних категорій потребують особливого підходу

до створення проектів міських квартир, а також розроблення ди�

зайнерських рішень інтер’єрів.

Наприклад, для родин з обмеженими можливостями в пересу�

ванні:

1) При проектуванні квартир у багатоповерхових будинках необ�

хідно передбачити:

– влаштування пандусів із поручнями для входу в будинок з ухи�

лом 6% (але не більш як 10%);

– забезпечення підйомними засобами людей з обмеженим фі�

зичними можливостями;

– передбачити розширення коридорів;

– встановлення дверей завдовшки не менш як 0,9 см;

– розроблення спеціальних санвузлів;

– встановлення спеціальних огороджень і пандусів на балконах;

– передбачити додаткову площу для встановлення тренажерів;
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– розташування вимикачів, кнопок для сигналу виклику, розе�

ток на відповідній висоті. 

2) При дизайнерському вирішенні інтер`єру для осіб з обмеже�

ними можливостями в пересуванні передбачити: 

– розташування меблів яке має забезпечити вільний доступ лю�

дини на візку до будь�якого куточку в кімнаті;

– встановлення поручнів, закріплених біля ліжка або крісел;

– встановлення столів для роботи та навчання на спец замов�

лення, пересувних, висоту підібрати індивідуально;

– біля столу передбачити робочу зону з пересувними стойками

або полицями для книг, дисків та ін.;

– замовити шафи під індивідуальні потреби інваліда;

– обладнати кухню встроєною технікою, підлаштувати меблі,

мийку для потреб людини на візку;

– передбачити душову кабіну з сидінням та поручнями;

– встановити спеціальний санвузол;

– обладнати приміщення системами сенсорного керування при�

ладами освітлення, кондиціювання й спеціальною апаратурою;

– встановити сучасне комп`ютерне обладнання для роботи і спіл�

кування, використовуючи можливості Інтернету.

«РОЗУМНИЙ БУДИНОК» — 
БУДИНОК РІВНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ

К. В. Жабко,
О. М. Ходзинський,
науковий керівник
Університет «Україна», 
кафедра комп’ютерної інженерії
02091, Київ, вул. Тростянецька, 6б, кв. 113; тел. (044) 562�03�09д
Е�mail: follet@ukr.net

Якщо оцінювати досвід Європи і загальносвітовий досвід у пи�
танні життєдіяльності інвалідів, то дійдемо висновку, що в нашій
країні людям з обмеженнями зовсім не приділяють уваги.

Необхідно в загальнонаціональному масштабі створити середо�
вище з рівними можливостями. Це пандуси, підйомники, відсут�
ність порогів, усілякі системи позначок, пристосування для роботи
з комп’ютером. Здавалося б, що це так просто, але нічого такого не
робиться. Отже, питання вимагає державної уваги, досліджень, ін�
вестицій, інфраструктури, активізації бізнесу й стандартизації.
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«Розумний будинок» насправді може багато допомогти у цьому

питанні. Коли людині розповідаєш про переваги «розумного бу�

динку», нерідко чуєш: «Я самостійно можу встати й вимикнути

світло, зачинити ролети, підійти до дверей». Але ж є люди, які цьо�

го не можуть, у яких не вистачає сил зачинити вікно, опустити што�

ри або елементарно вимикати світло.

Людям із різними травмами чи захворюваннями, будь це м’язо�

ва дистрофія, хвороба Шарко, ДЦП або ушкодження спинного/го�

ловного мозку, доводиться щодня спікатися з багатьма побутовими

проблемами. І одна з цих проблем — необхідність управляти елект�

ричними приладами та різним домашнім устаткуванням.

Якщо людині потрібна допомога для включення аудіо/відеоапа�

ратури, якщо вона не може самостійно підняти слухавку, відчинити/

зачинити двері або опустити штори та зробити багато інших справ

в будинку, починаючи з кухні й закінчуючи спальнею, йому допо�

може комплекс систем «розумного будинку».

Незалежно від виду захворювання або травми, власник цієї лег�

кої у використанні й налаштуванні системи може отримати конт�

роль над усіма пристроями у своєму будинку або квартирі. Управля�

ти комплексом можна за допомогою сенсорного екрана, голосових

команд, пульта дистанційного керування, мобільного телефону або

рухами частин тіла. Є можливість підібрати оптимальний варіант

керування для кожного індивідуального випадку.

Тільки не слід розглядати цю систему лише як спосіб забезпе�

чення повсякденного комфорту. У таких обставинах, як терміновий

виклик по телефону лікаря, медсестри або доглядальниці, може йтися

без перебільшення йти про життя й смерть. Ті, хто погано переносить

спеку, наприклад люди з ушкодженням спинного мозку, зможуть

оцінити опцію вмикнути/вимикнути кондиціонер або збільшити/

зменшити його потужність. Можливість управляти нахилом ліжка

з електроприводом допоможе хворим зберегти цілісність шкіри й уник�

нути пролежнів. Система також є ідеальною знахідкою для тих, хто

забезпечує догляд за важкохворими або людьми похилого віку; вона

елементарно заощаджує час і сили доглядальниці, оскільки більшу

частину побутових операцій люди з обмеженими можливостями мо�

жуть виконувати самостійно.

Одну з переваг варто виділити окремо: так, пропонуючи людям

з особливими потребами можливість керування своїм «домашнім

світом», система дарує їм незалежність і, як наслідок, позитивно впли�

ває на їхню самооцінку та ставлення до життя.

безбар’єрного архітектурного середовища  Секція VІІІ
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