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реабілітація людей з інвалідністю

СЕКЦІЯ ІIІ

МЕДИЧНА, ФІЗИЧНА, СПОРТИВНА

І ПРОФЕСІЙНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

ІНФОРМАЦІЙНО5АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА 
ДЛЯ ОБЛІКУ ТА МЕДИКО5СОЦІАЛЬНОЇ 

РЕАБІЛІТАЦІЇ СТУДЕНТІВ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Семенець В. В., Подпружников П. М. 
Харківський національний університет радіоелектроніки
61122; Харків, пр. Леніна, 14, тел.: (057) 702!13!43
e!mail: cntm@ukr.net

Одним із найважливіших завдань сучасної соціальної політики дер�

жави є посилення захисту конституційних прав та свобод громадян,

забезпечення поваги до кожної людини як особистості, толерантності

та гуманізму. Особлива увага при цьому приділяється незахищеним

верствам населення шляхом створення умов для досягнення високого

рівня життя, посилення цільової спрямованості соціальних програм,

поглиблення їх адресності, що дозволяє не тільки задовольняти фі�

зичні, соціальні та культурні потреби окремої людини, але й сприяє

формуванню та збереженню духовних цінностей у суспільстві. 

Важливе місце у цьому процесі займає система навчання та вихо�

вання людей з інвалідністю, створення умов для отримання ними за�

гальних та професійних знань, необхідних для інтеграції у суспільство.

У доповіді розглядаються проблеми інформаційного забезпе�

чення системи інтегрованого навчання для осіб з інвалідністю у ви�

щих навчальних закладах. 

Показано, що інформаційною основою для високоефективного

забезпечення процесу інтегрованого навчання повинні стати інфор�
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маційно�аналітичні системи, які містять у собі як функції інформацій�

ного забезпечення, так і широкий спектр аналітичних функцій, по�

в’язаний із прогнозуванням, плануванням, адресним представленням

у найбільш повному об’ємі спеціальних навчально�реабілітаційних

умов та комплексного супроводу з урахуванням індивідуальних по�

треб кожного студента з інвалідністю. 

Організація системи інтегрованого навчання осіб з інвалідністю

відбувається в умовах жорсткого обмеження у фінансових, кадрових

та матеріально�технічних ресурсах, недостатньо розвиненої інфор�

маційно�діагностичної складової індивідуальної програми реабілі�

тації, яка є основним документом, який визначає види та обсяги не�

обхідного соціального захисту людини з особливими потребами. 

У зв’язку з цим інформаційно�аналітична система зобов’язана

обирати оптимальні рішення з урахуванням специфічних умов для

кожного вищого навчального закладу, індивідуальних особливостей

осіб з інвалідністю. 

Основною складовою інформаційно�аналітичної системи є ба�

за даних, яка містить інформацію:

– про індивідуальну програму реабілітації кожного студента,

що рекомендована медико�соціальною експертною комісією

(МСЕК);

– про студентів�інвалідів на основі розробленої авторами анкети;

– про мережу соціальних заходів та перелік доступних сучасних

навчальних технологій;

– про законодавчі акти України, які визначають нормативно�пра�

вову основу інтегрованого навчання у вищих навчальних закладах;

– про наявність вільних місць, можливість працевлаштування

тощо. 

Система є відкритою та базується на модульній архітектурі, що

дозволяє гнучко модифікувати та ефективно використовувати її при

роботі з існуючими у структурах соціального захисту та вищих на�

вчальних закладах інформаційними системами та базами даних. Вона

дозволяє вирішувати такі питання: розробка індивідуальних навчаль�

но�реабілітаційних умов та системи комплексного супроводу студен�

тів з особливими освітніми потребами, підвищення якості навчаль�

но�виховального процесу та поєднання його з індивідуальними

корекційно�реабілітаційними заходами, організація взаємодії на�

вчального закладу з місцевими органами виконавчої влади, держав�

ними та недержавними установами. 
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Інформаційно�аналітична система дозволяє значно підвищити

ефективність та якість забезпечення осіб з інвалідністю рівним дос�

тупом до якісної вищої освіти та створення для них спеціального

освітнього середовища. 

АКТУАЛЬНІСТЬ ЗАНЯТЬ 
ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

СПЕЦІАЛЬНИХ МЕДИЧНИХ ГРУП ВНЗ

Ананіч В. Д., Ковтонюк М. В., Хорошуха М. Ф. 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
м. Київ

Студентів ВНЗ на основі даних про стан здоров’я та фізичний

розвиток поділяють для занять фізичними вправами на медичні гру�

пи: основну, підготовчу та спеціальну. В останню зараховують студен�

тів, які мають відхилення у стані здоров’я, як правило, — хронічні

захворювання або пошкодження опорно�рухового апарату. 

Відомо, що для студентів спеціальних медичних груп гіподи�

намія є дуже шкідливою, вона уповільнює процес одужання, зни�

жує адаптаційні можливості, погіршує процеси метаболізму. Систе�

матичні заняття фізичними вправами є профілактичним фактором,

який нормалізує загальний стан організму, тривалу ремісію, тощо. 

Рис. 1 — Показники актуальності занять фізичними вправами у студентів
спеціальних медичних груп
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В Університеті «Україна» спеціальну медичну групу відвідують

50 студентів факультету соціальних технологій, з них систематично

(2 рази на тиждень) — 30 студентів різних нозологічних груп та ка�

тегорій. 

Лікарсько�педагогічні спостереження за такими студентами про�

водяться щомісячно. Вони здійснюються реабілітологом. Головним

завданням цих спостережень є визначення ефективності застосуван�

ня організації і методики занять: форм і засобів фізичної культури

і внесення корекцій у навчально�педагогічний процес. 

Оцінка фізичного стану здійснювалася за показниками фізич�

ного розвитку, фізичної працездатності (за величиною індексу Гар�

вардського степ�тесту) та експрес�оцінки рівня соматичного здоров’я

за Г. Л. Апанасенком (1992). 

Повторні (через півроку) дослідження показали, що систематич�

ні заняття фізичними вправами суттєво сприяють як збільшенню

«кількості» здоров’я студентів спеціальних медичних груп (див.

рис. 1), так і можливо, в такій же мірі, сприятимуть їх успішності.

Останнє є прерогативою наших подальших досліджень. 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
АБСОЛЮТНОГО ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ РІЗНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ ВНЗ

Хорошуха М. Ф., Дудка С. А., Жуков О. В., Дорошенко К. С. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як на абсо�

лютне, складовим якого є фізичне, психічне та духовне здоров’я. Всі

ці складові невід’ємні одна від одної, вони тісно пов’язані і саме ра�

зом, у сукупності визначають стан здоров’я людини. 

Проблема дослідження здоров’я студентів не є новою. Але наразі

ми не зустрічали робіт, які ґрунтувалися б на методології дослідження

не лише одного фізичного здоров’я, але і в рівній мірі психічного і ду�

ховного, тобто абсолютного здоров’я. Останнє, на нашу думку, є над�

звичайно актуальною темою. 

Підтверджуючи актуальність проблеми здоров’я нашої молоді

як гаранта збереження генофонду нації, розпорядженням Кабінету
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Міністрів України від 21. 05. 2008р. № 731 «Про схвалення Концепції

Загальнодержавної цільової соціальної програми «Здорова нація» на

2009–2013 роки» було підкреслено, що спостерігається стійка тен�

денція до зниження рівня здоров’я населення України (особливо

дітей та молоді). Дана ситуація становить реальну загрозу генофон�

ду нації, безпеці країни, а тому є однією з пріоритетних проблем за�

гальнодержавного значення і, відповідно, вимагає адекватного

рішення шляхом зміцнення здоров’я людей як найвищої соціальної

цінності. 

Виходячи з цього, метою наших досліджень було проведення по�

рівняльного аналізу абсолютного здоров’я студентів віком від 18 до

21 року, представників різних груп за рівнем рухової активності (РА). 

Нами було обстежено 142 студента. Серед них: 42 студентів і фіз�

культурників Інституту фізичного виховання та спорту НПУ імені

М. П. Драгоманова (1�а група) — особи, з високим рівнем РА та

100 студентів філологічного факультету Київського національного

університету імені Т. Г. Шевченка, які не займалися спортом і умов�

но були віднесені до групи (2�а група) молодих людей, що характе�

ризуються низьким рівнем РА. 

Для виконання поставлених завдань використано наступні мето�
ди дослідження: аналіз наукової літератури з проблем оцінки здоров’я

людини; тестування з визначення рівня абсолютного здоров’я [1] та

загального фізичного стану за показником індексу маси тіла (ІМТ);

аналіз захворюваності (ГРВІ та грип) за останні три роки. 

Результати наших досліджень свідчать, що найвищі показники аб�

солютного здоров’я мали студенти 1�ї групи, а саме: 31 особа (73,8%)

мали «гарне здоров’я» і 11 (26,2%) — «задовільне». У студентів 2�ї групи

знаходимо: 20 осіб (20,0%) мали «гарне здоров’я», 59 (59,0%) — «за�

довільне» і 21 (21,0%) — «погане» і «дуже погане здоров’я». 

Аналіз складових абсолютного здоров’я показав, що спортсмени

мали найвищі показники фізичного здоров’я (71,4%) при відносно

невисоких показниках психічного (61,9%) та морального, тоді як

студенти — неспортсмени характеризувалися більш високими показ�

никами психічного та духовного здоров’я (відповідно, 78,0% і 79,0%)

і суттєво низькими величинами фізичного (11,0%). 

Відзначимо також, що не знайдено достовірних відмінностей

(Р>0,05) між рівнем абсолютного здоров’я з одного боку, ІМТ та за�

хворюваністю — з іншого, а також між показниками захворюванос�

ті на ГРВІ та грип обстежуваних 1�ї та 2�ї груп. 
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ВИВЧЕННЯ АСТЕНІЧНОГО СТАНУ ОСІБ 
ПРАЦЕЗДАТНОГО ВІКУ

Ананіч В. Д., Ковтонюк М. В., Хорошуха М. Ф. 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Астенічний стан з недавніх пір став дуже «популярним». Від ньо�

го страждають люди незалежно від віку, статі, професії й фізичної

підготовки. Більше половини людей зі скаргами на стан здоров’я

мають те чи інше відношення до астенії. Сам термін має грецьке

походження — у перекладі «астенія» означає «слабкість», «безсил�

ля». З приводу того, чи можна вважати астенію повноцінною хво�

робою, абсолютної згоди в медичному світі поки що немає. 

Тому дослідження в даній області є актуальним для нашого часу. 

Об’єктом нашого дослідження є астенія, що виникає на фоні

захворювань та при нераціональному режимі дня. 

Предметом дослідження є комплекс фізичних вправ, який спря�

мований на подолання астенічного стану. 

Мета — вивчити впив фізичних навантажень на осіб з астеніч�

ним станом. 

Дослідження проводилися на базі Університету «Україна». Під

нашим спостереженням знаходились 30 осіб віком від 18 до 50 років

(з них 23 студента і 7 викладачів). 

За даними опитування та проведення простих функціональних

досліджень (пульсометрія і тонометрія) було встановлено, що у 28 рес�

пондентів спостерігався, в тій чи нішій формі астенічний стан. Як

стало відомо, більшість з них не гуляє на свіжому повітрі, не дотриму�

ється режиму дня та харчування, занадто вживає алкоголь та тютюнові

вироби і майже не займаються фізичними вправами. Внаслідок чо�

го ці особи скаржилися на щоденний головний біль, запаморочення,

роздратованість, постійну сонливість та швидку безпідставну стом�

леність, а також тривожність та часту зміну настрою. 
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Обстежуваним було запропоновано відвідувати заняття фітнесом,

яке включало розминку у вигляді суглобової гімнастики, 30�ти хви�

линний біг на орбітреку або педалювання на велоергометрі, 10�хви�

линне силове тренування та 20�ти хвилинний стреччінг, а наприкінці

тренування — дихальні вправи з елементами йоги на релаксацію.

Додатково: дотримуватись 5�ти разового здорового харчування, здійс�

нювати щоденні вечірні прогулянки на свіжому повітрі, повністю

відмовитись від паління та вживання алкоголю, а також дотримува�

тись режиму сну та активності. Зазначимо, що заняття фітнесом про�

водилися через день протягом місяця. 

В результаті проведеного дослідження встановлено, що під впли�

вом систематичних занять фізичними вправими та щоденних прогу�

лянок на свіжому повітрі, вже протягом першого тижня обстежувані

відмічали в себе покращення настрою, значне усунення головного

болю, запаморочення, роздратованості тощо. 

При дотриманні всіх розроблених рекомендацій, через місяць

занять у більшості з них майже повністю зникли скарги на три�

вожність, дратівливість та покращився сон. 

Висновки. Астенічний стан присутній у більшості людей працез�

датного віку. Проявом його є фізична, психічна та соціальна деза�

даптованість. Результати наших спостережень підтверджують ефек�

тивність валеопедагогічних засобів, які були використані у ході

дослідження (заняття фізичними вправами, дотримання режиму

дня, прогулянки на свіжому повітрі, відмова від паління, помірне

вживання алкоголю тощо) у зміцненні здоров’я людей різного віку

з астенічним станом. 
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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЙ 
ДО РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ У ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ

Сердюк Людмила Анатоліївна
Студентка магістратури спеціальності «Фізичнареабілітація»
Полтавського інституту економіки і права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»
Кафедра фізичної реабілітації й фізичного виховання
м. Полтава, вул. Котляревського, 1 / 27. 
Науковий керівник: Волошко Л. Б., канд. пед. наук, доцент

Життя і навчання сучасних студентів з кожним роком стає

інтенсивнішим, що потребує раціонального використання часу і сили,

і проявляється у зниженні їх фізичного розвитку і підготовленості.

Не випадково останнім часом відмічається зріст кількості студентів,

які мають великі відхилення у стані здоров’я, а кількість студентів

віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи збіль�

шується. Стан рівня здоров’я сучасних студентів потребує серйоз�

ного підходу до вирішення проблеми формування потреби до занять

фізичної культури. 

Відсутність розробленої системи формування у студентів потре�

би до занять фізичною культурою, потреби педагогічної практики

в науково�обгрунтованих методичних рекомендаціях щодо застосу�

вання у вузах різних форм фізичної культури, робить розробку цієї

задачі актуальною. 

Одним із важливих компонентів, що складають структуру актив�

ності занять фізичною культурою, є внутрішнє бажання і зацікавле�

ність до занять. Тому мотивація формування у молоді потреби у фіз�

культурній діяльності повинна бути у будь якому вузі. Студенти

повинні обов’язково запроваджувати у власне життя фізичне загар�

товування та виховання не лише у зв’язку з формуванням молодого

організму, а також для власного підвищення рівня працездатності,

різностороннього і гармонійного розвитку особистості, досягнення

високої стійкості до соціально�екологічних умов, підвищення адап�

таційних властивостей організму. У комплекс методів фізичного ви�

ховання, що сприяють удосконаленню, розвитку фізичних якостей,

входить формування позитивного морально�психологічного клімату

в різних колективах, більш повної реалізації творчих сил людини в ін�

тересах суспільства. 
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У фізично�оздоровчій роботі, що проводиться у вузі, необхідно

досягти рівень освіченості, коли пізнавальні інтереси в області фі�

зичної культури переростають у потребу руху, збільшення кількості

самостійних занять. Формування у студентів ВНЗ потреби до занять

фізичною культурою, буде ефективним, якщо використовується

рейтингова система оцінювання і самоконтроль їх фізкультурно�

оздоровчої діяльності, яка базується на реалізації індивідуального

підходу. Найбільш зручна форма самоконтролю — це ведення спе�

ціального щоденника. Щоденник самоконтролю потрібний для облі�

ку самостійних занять фізичною культурою, а також реєстрації ант�

ропометричних даних, показників, функціональних проб. Регулярне

ведення щоденника дає можливість визначити ефективність за�

нять, засоби, методи, планування величини й інтенсивності фізич�

ного навантаження і відпочинку. 

Фізична культура житті молоді, зокрема студентської — це саме

те явище, яке потребує виходу на рівень необхідної особистішої по�

треби: правильно харчуватися, тримати тіло в гармонії тощо, створен�

ня умов для прищеплення учням звички до систематичних занять,

сприяння запровадженню фізичної культури в побут. 

Комплекс знань у галузі фізичної культури і вміння використову�

вати їх для зміцнення власного здоров’я, уміння і бажання скориста�

тися ними буде виражатися процесом прогресивних змін в організмі,

об’єктивних показників функціонального стану, фізичної підготов�

леності стану здоров’я в цілому. 

ФОРМИ ТА МЕТОДИ МЕДИЧНОГО СУПРОВОДУ
В УМОВАХ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ 

ПРОФЕСІЙНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ 

Авраменко Микола Леонідович, Кузнєцов Дмитро Анатолійович 
Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів
Індекс 07352, с. Лютіж, Київська область, Україна
e!mail: vcpri@ukr.net

Медичний супровід, форми і методи якого впроваджувались

у Всеукраїнському центрі професійної реабілітації інвалідів (далі —

Центр) системи Міністерства праці та соціальної політики України

на основі вивчення досвіду роботи Центру професійної освіти та

реабілітації інвалідів (м. Лінц, Австрія), передбачає курацію слухачів
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лікарями в залежності від нозологічної групи, застосування методів
фізіотерапії, лікувальної фізкультури та спорту, бальнеолікування,
гідрокінезотерапії, масажу, танцювально�рухової терапії, ароматерапії,
фізикальних та спеціальних методів обстеження. Лікувальні заходи

фізичного та психо�соматичного спрямування здійснюються з метою

стабілізації або підвищення реабілітаційного потенціалу інваліда,

що призводить до покращення успішності в навчанні, зацікавле�

ності в здобутті знань та в подальшій роботі. 

Працівниками Центру розроблено, запатентовано та впровадже�
но в роботу низку відповідних методик. В тому числі:

– 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 ме�

тодик комп’ютерної електроенцефалографії, комп’ютерної реографії,

комп’ютерної спірографії, електрокардіографії (розроблено Центром). 
Важливим завданням медичного супроводу професійного навчан�

ня є організація і проведення активної санітарно�просвітницької

роботи серед інвалідів, спрямованої на пропаганду здорового спо�

собу життя, профілактику захворюваності, підвищення культурно�

го рівня слухачів, в тому числі в рамках заходів Міжнародної орга�

нізації праці з питань запобігання ВІЛ / СНІДу у сфері праці, рівня

санітарно — гігієнічних знань, культури харчування, статевих від�

носин, поведінки в побуті та на виробництві тощо. 

По закінченні професійного навчання кожним лікарем на засі�

данні Реабілітаційної комісії Центру розробляються рекомендації

щодо подальшої медичної реабілітації інваліда за місцем прожи�

вання. 



– 13 –

реабілітація людей з інвалідністю  Секція ІІІ

СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ІНВАЛІДІВ 
ЗАСОБАМИ СПОРТУ

Рій Анна Володимирівна, Кримчак Людмила Юріївна
Кафедра соціальної роботи та кадрового менеджменту 
Дніпропетровського національного університету імені О. Гончара
49050, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72. Тел: (056) 374!98!70
e!mail: ksk317@yandex.ua, angel!dz@rambler.ru

У соціальній роботі під реабілітацією розуміється комплекс за�

ходів, спрямованих на створення і забезпечення умов для повернення

особи до активної участі у житті, відновлення її соціального статусу

та здатності до самостійної суспільної і родинно�побутової діяль�

ності шляхом соціально�середовищної орієнтації та соціально�по�

бутової адаптації, соціального обслуговування, задоволення потреби

у забезпеченні технічними та іншими засобами реабілітації. 

З точки зору науковців, соціальну реабілітацію інвалідів слід роз�

глядати з двох сторін. З одного боку, — це процес відтворення здо�

ров’я людини та її соціальних зв’язків з оточуючим світом, внаслідок

активізації природних біологічних та фізіологічних компенсаторно�

адаптаційних механізмів й особистісних зусиль. З іншого боку, реабі�

літація інваліда — це система соціально�економічних, медичних, про�

фесійних, педагогічних та інших реабілітаційних заходів, спрямованих

на попередження прогресування паталогічного процесу, відтворен�

ня здоров’я й особистості, усунення або максимально можливе

компенсування обмежень життєдіяльності людини. Оптимальне по�

єднання біосоціальних сил організму й цілеспрямоване їх стимулю�

вання сприяє ефективності заходів реабілітації. 

Проблема реабілітації інвалідів достатньо широко висвітлена

в спеціальній літературі (Е. М. Александровська; Ю. А. Александ�

ровський; Л. Ф. Бережков; А. И. Волжин; В. П. Казначеєв; Г. Селье

та інші). У той же час майже відсутні дослідження, що розкривають

шляхи її вирішення завдяки використанню спортивних засобів. 

На сьогодні, в розвинених країнах Європи, саме використання

зазначених засобів дають можливість оптимізувати процес повер�

нення індивіда до гідного життя. 

Залучення осіб з фізичними обмеженнями до занять спортом —

значить зрозуміти та сприйняти особливості свого тіла, відновити

психічну рівновагу й соціальні зв’язки з оточуючим середовищем,
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повернути почуття впевненості й самоповаги, тобто — надати мож�

ливість особистості активізувати своє життя. Завдяки спорту, люди�

на з функціональними обмеженнями зміцнює своє здоров’я, вчить�

ся ставити перед собою мету й досягати кінцевого результати. Вона

спокійно сприймає життєві негаразди, здатна до подолання трудно�

щів й координації своїх дій. Людина з фізичними вадами, завдяки

використанню спортивних заходів під час соціально�реабілітаційної

роботи змінює ціннісні орієнтації та стратегію життя. 

Прийняття інвалідом участі в спортивних іграх та змаганнях

підвищує його значимість в соціумі, психоемоційну стійкість в умо�

вах стресу. Дозоване застосування помірних фізичних навантажень

виявляє резервні можливості організму, прискорюючи процеси ре�

адаптації. Важливу роль відіграє і соціальна підтримка інваліда ото�

чуючими в умовах змагань, позитивно впливаючи на сімейні сто�

сунки, трудову діяльність, політичний стан особистості. 

Таким чином, спортивні заходи виступають потужним механіз�

мом ресоціалізації осіб з функціональними обмеженнями, завдяки

якому людина відчуває свою значущість та цінність для суспільства.

А це, у свою чергу, потребує від науковців і спеціалістів з медико�

соціально�реабілітаційних питань більш ретельного підходу до вив�

чення означеної проблеми, висвітлення її актуальності. 

ВІДНОВЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЛЮДИНИ КВАНТОВО5МЕХАНІЧНИМ ВПЛИВОМ

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (8044)532!94!07 

Мета роботи: визначити можливості відновлення інформаційного

потенціалу людини квантово�механічним впливом. 

В дослідженнях в якості своєрідної моделі віддзеркалення ін�

формаційного потенціалу операторської діяльності був використаний

коректурний тест — таблиця з кільцями Ландольта [1]. Всім обстежу�

ваним (студентам 1–2 курсу) пропонувалася однакова інструкція.

Робота по стеженню, сприйняттю еталонного знаку, звірення і ухва�

лення рішення виконувалася протягом 3�х хвилин. Прораховувалася

кількість знаків, перероблених за кожну хвилину і всю кількість
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в цілому; помилки, допущені також за кожну хвилину і в цілому.

Прораховувався також індекс точності [1], як по відношенню об’єму

переробленої інформації до допущених помилок при стандартно

заданому часовому інтервалі. 

Дослідження, яки були проведені раніш [2, 3, 4], показали, що

відновлення психофізіологічної сфери практично здорових моло�

дих людей можна здійснювати одноразовим сеансом, тривалістю до

15 хвилин. Для відновлення психофізіологічного стану потрібно

здійснювати вплив на загально зміцнювальну біологічно активну

точку «хе�гу» — права кість;

Так, за об’ємом переробленої інформації було виявлено наступне:

на першій хвилині модельованої операторської діяльності зросло чис�

ло перероблених знаків (тут і далі середні показники 13 обстежуваних)

з 181,23 до 198,15; на другій хвилині показник залишився без змін

і склав 172,54; на третій хвилині знов відмічено збільшення з 168,46

до 175,69. В цілому збільшення склало з 522,38 до 546,38 одиниць. 

Також сприятлива картина наголошується при аналізі помилко�

вих дій. Тут зареєстровані такі зміни: на першій хвилині роботи

число помилкових дій зменшилось з 7,38 до 4,15; на другій хвилині

зниження склало з 5,69 до 4,46; на третій хвилині зміни виглядають

таким чином: 6,62 і 5,54. В цілому зменшення кількості помилко�

вих дій склало 5,54 (з 19,69 до 14,15) одиниць. 

На тлі приведених результатів найбільш сприятливі показники

індексу точності. Вони рівні: на першій хвилині 24,56 до і 47,75 оди�

ниць після разової процедури квантово�механічного впливу; на дру�

гій хвилині відповідно 30,32 і 38,69; на третій хвилині 25,45 і 31,71.

В цілому даний показник покращав на 13,08 (з 25,53 до 38,61) оди�

ниць. 

Отримані результати свідчать про досить ефективне відновлен�

ня інформаційного потенціалу людини після квантово�механічно�

го впливу коливаннями резонансної частоти. 

Література

1. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. М. Словарь�справочник по психологичес�

кой диагностике. — Киев: Наукова думка, 1989. — 200 с. 

2. Жуковський В. Д., Биняшевский Э. В. Микроволновая резонансная те�

рапия — принципиально новый подход к восстановлению функций орга�

низма. — Фундаментальные и прикладные аспекты применения миллимет�

рового электромагнитного излучения в медицине. — К., 1989. — С. 178–180. 



– 16 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна і професійна  

3. Лазуренко С. И. Особенности проявления сенсорних и сенсомотор�

ных актов при воздействии электромагнитных излучений крайне высокой

частоты низкой интенсивности. — Фундаментальные и прикладные ас�

пекты применения миллиметрового электромагнитного излучения в ме�

дицине. — Киев, 1989, с. 139–140. 

4. Лазуренко С. І. Способи кореціі психофізіологічного стану людини

методом активізації сенсорних систем. // Збірник наукових праць інститу�

ту психології імені Г. С. Костюка АПН України / За ред. С. Д. Максимен�

ко. Т. ХІ, част. 3. — К, 2009. — С. 171–179. 

ВРАХУВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ
В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 
З МЕДИЧНИМИ ГРУПАМИ

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (8044)532!94!07
Моргун Зінаїда Петрівна, Гордієнко Леонід Вячеславович
Кафедра фізичного виховання
Національного університету «Києво!Могилянська Академія» 
04071, м. Київ, вул. Сковороди, 2, тел.: (8044) 425!32!01

В останній час проблема асиметрії набула міждисциплінарного

характеру. Вона привертає увагу спеціалістів в різних областях знан�

ня. Дуже багато цікавого в даної проблемі з погляду взаємозв’язку

функціональних асиметрій головного мозку з особливостями пси�

хічного складу людини, його адаптивних можливостей, а також

можливого взаємозв’язку з різними захворюваннями. 

Мета роботи: Провести пошук можливого зв’язку індивідуального

профілю функціональної асиметрії з групами захворювань людини. 

У літературі є немало даних про те, що нервово�психічна діяль�

ність ліворуких інша, чим у праворуких. Показано, зокрема, що

правші, лівші і амбідекстри характеризуються різною враженістю

гальмівних процесів. У роботі [1] наголошується, що найбільш швид�

ке замикання умовних зв’язків характерне для чистих правшій, що

володіють повною і стійкою домінантністю лівої півкулі, і для лів�

ший, що мають природжені ознаки домінантності лівої півкулі. При

появі у правший ознак парціальної домінантності правої півкулі

виробітка умовних зв’язків сповільнюється. І навпаки, наявність
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у ліворуких природжених ознак праворукості сприяє швидшому за�

миканню умовних зв’язків. 

За даними Е. У. Гурової, А. П. Чупрікова і ін. [2, 4], серед хво�

рих, страждаючих хронічним алкоголізмом, частота ліворукості удвічі

перевищує відповідні показники в загальній популяції. Питання

про асиметрію як якісно новою і найбільш складній проблемі вперше

був поставлений у нас в країні в 1981 р. Н. Н. Брагиной і Т. А. Доб�

рохотової [1], які вважають, що найбільш фундаментальною харак�

теристикою цілісної психіки є її просторово�часова організація. При

цьому певній сукупності моторних і сенсорних асиметрій повинні

відповідати певні властивості психіки, що сприяючі або, навпаки, пе�

решкоджають ефективному виконанню тієї або іншої діяльності [3]. 

Під функціональними асиметріями розуміється широка сукуп�

ність відмінностей в діяльності правих і лівих парних органів. Прояви

функціональної асиметрії відбиваються у відповідних структурах

головного мозку. По враженості асиметрій рецепторів, на основі ви�

значення ведучих з них, судять про парціальне домінування. Морфо�

логічним корелятом функціональних асиметрій є асиметрія кірко�

вих формацій лівої і правої півкуль. У різних півкулях одного мозку

виявлені значні відмінності деяких кіркових полів по розмірах і сту�

пені розвитку [1]. Закріплені в еволюції адаптивні властивості, що

передаються в процесі філо� і онтогенетичного розвитку, створюють

нейродинамічну систему, що обумовлює певний психічний склад.

Індивідуальні відмінності в поведінці, навчанні, адаптивність, а та�

кож специфіка відхилень у стані здоров’я залежать від особливостей

міжпівкульної асиметрії. Дослідження, щодо взаємозв’язку індиві�

дуального профілю функціональної асиметрії людини і її захворю�

ваннями [4] уявляється перспективними взагалі, а також в навчаль�

ному процесі з студентами спеціальних медичних груп. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ЛЮДИНИ КВАНТОВО5МЕХАНІЧНИМ ВПЛИВОМ

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (8044) 532!94!07 

Мета роботи: Вивчити можливості відновлення енергетичного

потенціалу людини квантово�механічним впливом коливань резо�

нансної частоти. 

Дослідження, яки були проведені раніш [1, 2], показали, що від�

новлення психофізіологічної сфери практично здорових молодих

людей можна здійснювати одноразовим сеансом квантово�меха�

нічного впливу, тривалістю до 15 хвилин. Для відновлення психо�

фізіологічного стану здійснювався вплив на загально зміцнювальну

біологічно активну точку «хе�гу» — права кість;

При вивченні здібності до точного прояву активних м’язових

зусиль (за допомогою станового динамометра) було відмічено поліп�

шення відтворення зусилля, що задавалося дослідником. Спосте�

рігається тенденція до збільшення максимального зусилля. 

Тест ЗЕП (еталон простору, що запам’ятований) [3] був вико�

ристаний в двох варіантах. Другий варіант характерний тим, що при

повторному обстеженні (після процедури квантово�механічного

впливу) поблизу місця реалізації даного тесту створювалася «збиваю�

ча» ситуація (гра в баскетбол — неритмічний шумовий фон, близь�

кість ігрової діяльності до місця обстеження і так далі). Обстежува�

ному пропонувалося перед кожним проходженням 7�метрового

відрізання подивитися на тих, що грають (тобто в тій чи іншій мірі

включитися в інший вид діяльності), закрити очі і виконати основ�

не завдання. 

Доречно нагадати, що регуляція рухів при виконанні даного

тесту ґрунтується не тільки на руховій пам’яті («темному» м’язово�

му відчутті), але і на послідовному зоровому образі. Тому, вводячи

додаткову умову, ми створювали своєрідну «конкуренцію» образів

(інтерференцію). Виявилось, що в цьому випадку (на підставі бесід
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і фактичних вимірювань) 7�ми метровий відрізок проходився точ�

ніше і швидше, ніж до процедури і «збиваюча» ситуація (яка несла

і шумовий фон, що різко змінюється) не робила негативного впли�

ву, хоча, знову ж таки, саме її зорове сприйняття було останнім пе�

ред проходженням даного відрізання. 

Підтвердженням сказаному вище є результати, отримані при ви�

вченні змін послідовного зорового образу (ПЗО). Образ формувався

лампою�спалахом. Після процедури квантово�механічного впливу

значно збільшилася тривалість збереження ПЗО у 9�ти (з 12) обсте�

жуваних: час збільшився на 20–110 секунд; у 2�х збільшилося тро�

хи — на 10 секунд; у одного обстежуваного час утримання ПЗО не

змінився. Збільшення тривалості збереження ПЗО може свідчити

про велике фізичне навантаження, передуюче обстеженню [3], то

можна припустити, що квантово�механічний вплив може виклика�

ти в організмі зміни, аналогічні тим, які несе рухова діяльність з на�

ступним періодом збільшення енергопотенціалу (фаза суперком�

пенсації). 
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ДІАГНОСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ «НАКАТАНІ5ТЕСТ»
У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (8044)532!94!07
Дорофєєва Надія Олександрівна
Школа № 265, 02218, м. Київ, вул. Радужна, 53, тел.: (8044) 540!03!64

Мета — вивчити діагностичні функції методики «Накатані�тест»

і можливості її використання у навчальному процесі з фізичної куль�

тури. 

Діагностична цінність методики «Накатані�тест» міститься в мож�

ливості вивчати зміни фізіологічних функцій організму людини

шляхом оперативно, протягом 2–3 хвилин, знімати показники елект�

рошкіряної опірності з комплексу біологічно активних елементів

(точок). В цей комплекс входять: шість точок на лівої кісті, шість

точок на правої кісті; також по шість точок на лівої і правої стопах

ніг [2]. Цей комплекс відображає стан всіх основних органів і сис�

тем організму людини за мерідіальними утвореннями (серцево�су�

динної та дихальної систем, нирок, печінки, шлунково�кишкового

тракту, підшлункової залози та ін.). 

Зьом електрошкіряного потенціалу здійснюється металевим щу�

пом, результати автоматично переходять до комп’ютера, до відповід�

ного програмного забезпечення. За 20–30 секунд маємо результати

діагностиці в двох варіантах: текстовому і у вигляді схеми, де відоб�

ражені стани всіх органів і систем організму. Така експрес�діагнос�

тика адекватно замінює довго тривали процедури обстеження у лі�

карів різного профілю. 

Дуже ефективною є ця методика при заняттях руховою актив�

ністю, як на уроках з фізичної культури, так і на тренувальних за�

няттях з видів спорту, тому що знання стану основних органів і сис�

тем організму учня дає можливість пропонувати відповідне фізичне

навантаження, особливо в розвитку такої фізичної здібності, як

витривалість. В цьому разі ризик появи якійсь негативних випадків

значно зменшується. 

У проведених дослідженнях [1, 3] було знайдено, що учні і студенти

після літніх канікул мають різні фізіологічні стани. Так, оцінка тонусу

вегетативної нервової системи за показниками електропровідності
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в точках�посібниках меридіана показало залежність від місцезна�

ходження учня�студента під час канікул: фізіологічний стан учнів�

студентів після повернення в Київ суттєво відрізняються від показ�

ників, яки зареєстровані у учнів�студентів, яки на період канікул не

виєзджали з Києва. В цьому випадку додаткове навантаження,

пов’язане з напругою систем адаптації може привести також до роз�

витку стадії «виснаження» (по термінології Р. Селье) в розвитку

адаптаційного синдрому. 

Необхідно відмітити, що результати, яки долучені за допомогою

Накатані�тест повністю співпадають з результатами за методикою

САН (самопочуття, активність, настрій), яка заснована на суб’єк�

тивних почуваннях [4, 5]. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ 
КВАНТОВО5МЕХАНІЧНОГО ВПЛИВУ

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (8044)532!94!07

Мета роботи: Обґрунтувати комплекс умов і вимог застосуван�

ня квантово�механічного впливу при використанні коливань резо�

нансної частоти. 

Для практичної реалізації метода квантово�механічного впливу

необхідно знати і виконувати відповідні вимоги. Комплекс умов і

вимог складають:
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– метод квантово�механічного впливу базується на можливості

настройки джерела (генератора) електромагнітного поля на індиві�

дуальне ЕМП пацієнта. Діапазон полій достатньо великий: від 54 до

63 Ггц;

– електромагнітне поле формується промінням вкрай високої

частоти, яка має низку інтенсивність (ЕМП ВВЧ НІ);

– в якості джерела квантово�механічного впливу (електромагніт�

ного поля) краще використовувати стаціонарний генератор ГП�142

серійного промислового виробництва;

– пошук коливань резонансної частоти виконується контактом

генератора ЕМП і пацієнта тільки через відповідну біологічно актив�

ну точку. Таким же чином виконується і вплив з лікувальної метою;

– контакт між пацієнтом і джерелом ЕМП — генератором вико�

нується за допомогою тефлонового хвилеводу, який з’єднує місце,

з якого виходить електромагнітне проміння і відповідну біологічно

активну точку;

– найбільш важким та відповідальним в даному методі є підбір

індивідуальної резонансної частоти. Ця процедура заснована на по�

казниках сенсорної індикації. Частиш результат пошуку пацієнтом

суб’єктивно сприймається як спонтанне скорочення деяких м’язо�

вих волокон в області біологічно активної точки, з якою контактує

тефлоновий хвилевод, а також інших чуттєвих проявах;

– під час пошуку коливань резонансної частоти, а також під час

процедури пацієнт повинен бути в позі максимально повного м’язо�

вого розслаблення — сидячі в зручному кріслі з відкинутої спинкою

або лежачі на спіні. Це дає можливість виконання більш тонкої сен�

сорної індикації при пошуку резонансної частоти і сприяє самої про�

цедурі «зарядки». З цієї ж метою пацієнту потрібно лежати з закри�

тими очами;

– дослідження показали, що відновлення психофізіологічної сфе�

ри практично здорових молодих людей можна здійснювати одноразо�

вим сеансом, тривалістю до 15 хвилин. Позитивна післядія відміча�

лась від 2�х до 7�мі днів;

– для відновлення психофізіологічного стану потрібно здійсню�

вати вплив тільки (за результатами наших досліджень) на загально

зміцнювальну біологічно активну точку «хе�гу» — права кість;

– в разі неодноразового впливу (до 10 сеансів за 2 тижня) слід

здійснювати сеанси квантово�механічного впливу в один і той же

час доби, тому що дослідження показали, що в відповідності від
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специфіки діяльності формується динаміка працездатності на про�

тязі доби; 

– показником щодо використання метода квантово�механічно�

го впливу з метою відновлення психофізіологічного стану практич�

но здорових молодих людей є обов’язкове медичне обстеження. 
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МОЖЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ 
МОТОРНИХ УСТАНОВОК

Лазуренко Сергій Іванович
Кафедра реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
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Мета роботи: Дослідити методи реєстрації рухових дії, яки вико�

нуються під впливом сформованої моторної установки. 

Починаючи вивчати та реєструвати установку необхідно розуміти,

що мова йде про вивченні не якого�небудь окремого психічного

факту, а надзвичайно специфічного стану, який, власне, і називається

установкою. Для виникнення цією останньою досить дві елемен�

тарні умови — яку�небудь актуальну потребу у суб’єкта і ситуації її

задоволення. За наявності цих двох умов у суб’єкта виникає уста�

новка до певної активності. Будь�який стан свідомості, будь�яке

з його змісту формується лише на основі цієї установки. Тому слід

точно розрізняти, з одного боку, установку, а з іншої — конкретний

зміст свідомості, що виникає на її базі. Установка сама не представляє

нічого з цього змісту і характеризувати її в термінах явищ свідомості



– 24 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна і професійна  

не представляється можливим. Якщо допустити, що будь яка уста�

новка достатньо міцно зафіксована, то в цьому випадку в свідомості

вона завжди буде представлена яким�небудь певним змістом, який

виникає на базі цієї установки. При актуалізації цією останньою пов�

торно кожного разу у людини в свідомості виникає все той же зміст

[4]. 

Людинi доводиться налагоджувати рухи, перемiщувати ланки

тiла у двох площинах: 1) у просторi тiла i 2) у просторовому полi

pyxiв (пристосовувати тiло для досягнення мети, вiддаленої від нь�

ого на деяку вiдстань). Ступiнь володiння цими двома видами прос�

тору визначає точнiсть i влучнiсть pyxiв як у фiнальнiй, цiльовiй

точцi, так i у промiжних фазах дії [2]. 

Для вивчення особливостей виконання рухових дій, яки вико�

нуються під впливом моторної установки, доцільно формувати від�

повідний комплекс методів, яки дають змогу вивчати як рухову

(зовнішню), так і психічну (внутрішню) сторони рухової дії [3]. По�

ряд з методами, яки дають можливість досліджувати суб’єктивну

сторону процесу, використаються точні апаратурні методики: елект�

ротензодинамографія і електротензоакселерометрія [2], яки дозво�

ляють фіксувати, якісно і кількісно аналізувати навіть слабкі зміни

рухів в мікро інтервалах шляху, часу і зусиль. 

Методи дослідження, яки були використані ще М. О. Бернштей�

ном [1] і принципово вдосконалені В. В. Клименко [2], дають змогу

вивчати не тільки зовнішню картину рухів, а й внутрішню структу�

ру управління руховими діями, в тому числі локомоторними акта�

ми і рухами балістичного типу. 

На цієї основи і обирається в якості метода дослідження мік�

роструктури рухів і дій людини тензометрична реєстрація меха�

нічної сторони живого руху людини, яка фіксується у види кривих

прискорювання і зусиль в мікро інтервалах часу. Сукупність кривих

(тензограма) відображає процес проходження дії і виступає в якості

об’єктивного факту для співвідношення когнітивної сторони з мо�

торної в одної й той же дії людини. По цим показникам можна до�

сить точно судити о здібності адекватно регулювати рухи, о впливу

смислових і моторних установок на рухової склад дії: просторово�

часові параметри, активні м’язові зусилля та ін. Маючі оперативну

інформацію о процесі виконання рухової дії можна вносити не�

обхідні корекції з метою адекватного рішення рухового завдання. 
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВЛАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Хорошуха М. Ф. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Незважаючи на те, що феномен агресії завжди привертав до себе

увагу філософів, психологів, істориків, вчених, державних та полі�

тичних діячів, сам термін «агресивність» з’явився у спортивній літе�

ратурі лише в кінці 70�х і на початку 80�х років. При цьому, якщо

зарубіжні психологи визначали агресивність як виключно ворожу,

природну чи інстинктивну якість, тоді як радянські послідовники

в цьому феномені вбачали прояв емоцій, спортивної злості, спор�

тивного азарту тощо. А тому агресивність, як така, розумілася ними

як моральна категорія, що є однією із складових фізичного та мораль�

но�етичного виховання молоді, а така якість особистості як екстра�

пунітивність (тенденції до зовнішньої агресії), на їх думку, в деяких

випадках може бути корисною для колективу. 

Незважаючи на той факт, що фізична культура є однією із скла�

дових гармонійного розвитку особистості, створює фундамент для

формування духовних та особових якостей спортсменів, визначає

їх життєву позицію тощо, в останній час збільшилося число публі�

кацій в яких автори вказують на те, що фізичне самовдосконалення

особистості засобами фізкультурно�спортивної діяльності нерідко

приводить до прояву агресивності, яка має місце не лише на змаган�

нях різного ґатунку, але також у сім’ї, побуті, спортивному колек�

тиві тощо. 

Мета дослідження: оцінити вплив тренувань різної спрямованості

на формування агресивності спортсменів�підлітків. 
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Дослідження проводиться на базі Броварського вищого учили�

ща фізичної культури та загальноосвітньої школи № 9 м. Бровари

(Київська обл.). Під нашим спостереженням знаходилися юні спортс�

мени 13–16 років (147 чол.), які займалися наступними видами

спорту: плавання, легкою атлетикою (біг на короткі і середні дис�

танції, стрибки у висоту та довжину, штовхання ядра, метання дис�

ку), велосипедним і лижним спортом, боксом та вільною бороть�

бою, які мали спортивний стаж занять від 1 до 5 років і спортивну

кваліфікацію від ІІ спортивного розряду до кандидатів в майстри

спорту. Контрольну групу складали 30 практично здорових учнів

загальноосвітньої школи того ж віку, які не займалися спортом. 

Оцінка агресивності проводилась нами за модифікованим тес�

том Розенцвейга (2000) (за запропонованим нами так званим індексом

якості агресивності — ІЯА: кількість агресивних реакцій ділиться

на кількість неагресивних та визначення сили нервових процесів

(СНП) чи працездатності головного мозку за визначенням «сили —

чутливості» нервових процесів за методом В. Д. Небиліцина у мо�

дифікації Н. М. Пейсахова (1974). Середньостатична кількісно —

якісна оцінка стану агресивності індивідів визначалася за таким

ключем: 0 балів — агресивність відсутня; від 0,1 до 0,5 балів — низь�

кий рівень агресивності; від 0,6 до 1,2 — агресивність у «нормі»

(умовно); від 1,3 і більше — високий рівень агресивності. 

Дослідження показують, що специфічність різних видів спорту

пред’являє до спортсменів особливі морально�етичні вимоги, так

необхідних для досягнення високих спортивних результатів і, як на�

слідок, обумовлює різний прояв агресивності спортсменів — підліт�

ків: високий рівень агресивності за показниками ІЯА і СНП спосте�

рігається у представників тих видів спорту, які переважно розвивають

швидкісно — силові якості і, відповідно, низький — у спортсменів

видів спорту на витривалість. Однак, як показують лонгітудинальні

спостереження, в процесі навчання та виховання у більшості підліт�

ків, в тому числі видів єдиноборств(бокс та вільна боротьба) змінюєть�

ся мотивація у вирішені поставлених задач в бік росту їх морально�

етичних якостей. Останнє є свідченням прояву теорії соціального

навчання агресії (А. Бандура), яка розглядає агресію як поведінко�

ву, набуту шляхом навчання. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ 
РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ 

ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ 13–16 РОКІВ 
І ЇХ ОДНОЛІТКІВ — УЧНІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ

ШКОЛИ, ЯКІ НЕ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТОМ

Хорошуха М. Ф., Любимов О. І. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 
Броварське вище училище фізичної культури

Актуальність. Загальновідомо, що фізичні вправи і заняття різни�

ми видами спорту позитивно впливають на розумову працездатність

людей різного віку, статі та професійної зайнятості, а саме підвищу�

ють розумову працездатність і стійкість організму до факторів, зни�

жуючих її: підвищують нервово�психічну стійкість до емоційних стре�

сів під час екзаменаційної сесії, підтримують розумову працездатність

на оптимальному рівні та сприяють підвищенню успішності сту�

дентів; є важливим засобом збереження і зміцнення здоров’я. 

У контексті вищезазначеного неабияке значення має аналіз ро�

зумової працездатності учнівської молоді: спортсменів і учнів, які

не займаються фізичною культурою і спортом. 

Мета дослідження: дати оцінку розумової працездатності юних

спортсменів і учнів ЗОШ, які не займаються спортом, та учнів спе�

ціалізованих класів з поглибленим вивченням точних дисциплін. 

Дослідження розумової працездатності здійснювалося за корек�

турним тестом В. Я. Анфімова та розв’язанням простих арифметич�

них задач. 

Обстежено 56 спортсменів віком від 13 до 16 років Броварського

вищого училища фізичної культури (30 боксерів і 26 легкоатлетів)

і 52 учня ЗОШ № 9 м. Бровари, які не займалися спортом (30 учнів

звичайного і 22 математичного класів). 

Результати коректурного тесту дозволили встановити, що розу�

мова працездатність (РП) юних спортсменів (боксерів і легкоатлетів)

за більшістю показників немала суттєвих відмінностей (P>0,05). Що

стосується результатів порівняльного аналізу показників розумової

працездатності спортсменів з учнями звичайних і математичних

класів ЗОШ, то, загалом, можна відзначити той факт, що за одними

показниками юні спортсмени «випереджали» учнів (Р<0,05), за ін�

шими суттєво «поступалися» їм (Р<0,05). 
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Що стосується даних педагогічного тестування з розв’язання

арифметичних задач, то як і потрібно було б очікувати, найкращі

показники розумової працездатності (час розв’язування задачі —

ЧРЗ) мали учні класу з поглибленим вивченням точних дисциплін

(31,2+4,08с); відповідно, гірші за перших показники ЧРЗ мали учні

звичайних класів (53,8+6,84с) і найгірші — легкоатлети (60,6+5,25с)

та боксери (78,1+8,80с). При цьому варто зазначити, що різниця

в показниках розумової працездатності між спортсменами і учнями

математичних класів статистично вірогідна на 0,1% рівні значимос�

ті (при Р<0,001). 

Висновки:
1. За більшістю валідних показників, що характеризують розумо�

ву працездатність, кращі результати демонстрували учні математичних

класів загальноосвітньої школи у порівнянні з юними спортсменами

та учнями, які не займаються спортом. Особливо це спостерігалося

при проведенні педагогічного тестування з розв’язання арифметич�

них задач. 

2. За даними наших досліджень рівень розумової працездатності

практично не залежить від рівня фізичної працездатності. Встанов�

лено, що у юних спортсменів з високим рівнем фізичної підготовле�

ності та учнів математичних класів ЗОШ, відповідно, з менш висо�

ким рівнем підготовленості, не існує статистично вірогідної різниці

за більшістю показників коректурного тесту. 

ІЗ БАГАТОРІЧНОГО ДОСВІДУ РОБОТИ 
СПОРТИВНОГО ЛІКАРЯ З ПРОБЛЕМ ПРОВЕДЕННЯ
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНОГО ВІДБОРУ ТА ОРІЄНТАЦІЇ
ЮНИХ СПОРТСМЕНІВ У РІЗНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Хорошуха М. Ф. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

Незважаючи на те, що в роботах багатьох авторів детально об�

ґрунтовано і висвітлено важливі положення комплексної системи

спортивного відбору, яка включає педагогічні, медико�біологічні,

психологічні та соціологічні аспекти його, разом з цим в практичній

діяльності тренерів і лікарів зі спортивної медицини повністю ще не

відпрацьована улагоджена система первинного відбору талановитих
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дітей — підлітків до занять різними видами спорту в ДЮСШ, учи�

лищах фізичної культури тощо. 

В процесі проведення відбору лікар зі спортивної медицини

оцінює фізичний розвиток дітей і підлітків, їх фізичну працездат�

ність, функціональний стан серцево — судинної і дихальної систем

за даними проведення функціональних проб в лабораторних умовах

і в умовах проведення спортивних тренувань та ін. Психофізіоло�

гічному відбору як одній із складових частин комплексного відбору

спортсменів належної уваги не приділялося. 

Враховуючи те, що психофізіологічні характеристики спортс�

менів органічно поєднуються зі структурою їх здібностей і їх часто

використовують для проведення комплексного спортивного відбо�

ру, метою наших досліджень було наукове обґрунтування найбільш

прогностичних в оцінці психофізіологічних функцій юних спортсме�

нів 13–17 років показників для вирішення завдань відбору у цик�

лічні та ациклічні види спорту. 

Використовувалися наступні психофізіологічні дослідження:

вимір латентного періоду (ЛП) простої і складної зорово — мотор�

них реакцій, визначення сили нервових процесів (СНП) за методика�

ми В. Д. Небиліцина в модифікації Н. М. Пейсахова. Оцінка СНП

проводилася за показником ХНК — 2 (характеру нахилу кривої за

двома інтенсивностями звуку — 40 і 120 дБ), який визначається за

формулою

деХ40 — середнє арифметичне значення часу реакції на звук інтен�

сивністю 40 дБ, мс;

Х120 — на звук інтенсивністю 120 дБ, мс. 

Дослідження проводилися на базі Броварського вищого учили�

ща фізичної культури (Київська обл.) з 1983 по 2001 рік у два етапи.

Перший етап (1983–1990 рр.) — збір експериментального матеріалу

психофізіологічних досліджень; другий (1991–2008 рр.) — розробка

модельної характеристики показників психофізіологічного тесту�

вання найсильніших спортсменів країни — випускників цього учи�

лища. 

Результати досліджень показали, що спортсмени видів єдино�

борств (бокс, вільна боротьба) та циклічних видів спорту, тренуваль�

ний процес яких спрямований переважно на розвиток швидкісно�

40

120

Х
ХНК 2 ,

Х
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силових якостей (біг: 100,200 і 400 м; плавання: 50 і 100 м; велосипед:

гіт на 200 і 500 м з ходу та ін.) мають збудливу (високочутливу)

і слабку нервову систему і, як наслідок, менший ЛП рухових реакцій

на звуки різної інтенсивності (особливо на звук 40 дБ), показник

ХНК — 2 не високий (від 1,10 до 1,40). У представників видів спор�

ту на витривалість, аеробна система енергопродукції котрих є мета�

болічною підставою прояву аеробної витривалості, відношення ЛП

часу рухової реакції на слабкий звук до ЛП реакції на сильний звук

більше, ніж у спринтерів (за рахунок низьких величин ЛП реакції

на звук 40 дБ), а тому показник ХНК — 2 є більш високим і знахо�

диться в межах 1,60–1,70 і більше. 

Таким чином, у результаті проведених досліджень показано, що

визначення сили — чутливості нервової системи за реєстрацією по�

казника ХНК — 2 є найбільш інформативним у проведенні пси�

хофізіологічного відбору юних спортсменів у різні за характером

види спорту. 

ПРО МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ 
АЛЬТЕРНАТИВНИХ ВИПРОБОВУВАНЬ 

В ОЦІНЦІ ЯКОСТІ ВИТРИВАЛОСТІ УЧНІВ ЗОШ 
(ІЗ ДОСВІДУ АВТОРІВ)

Хорошуха М. Ф., Дудка С. А., Жуков О. В. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Загальновідомо, що фізична підготовленість широких верств

населення України є однією із результуючих складових фізичного

виховання. Відомо також, що програмно — нормативною основою

фізичного виховання є створена державна система тестів і норма�

тивів (1997) [3]. 

Не зважаючи на наукову обґрунтованість тестів, їх надійність та

інформативність, доступність тестів, кількісну та якісну оцінку фі�

зичної підготовленості осіб тощо, діюча система, на думку деяких

фахівців з фізичного виховання учнівської молоді, можливо не в пов�

ній мірі відповідає прогресуючому, за останні роки, зниженню здо�

ров’я дітей і підлітків. Так, за даними ВООЗ погіршення умов життя

та зниження стабільності у суспільстві обумовлюють зростанням пси�

хосоматичних захворювань серед учнів ЗОШ (у середньому в Україні

лише 10% випускників можуть вважатися здоровими). Як наслідок,
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в нашій країні за 2008 рік було зареєстровано 5 випадків раптової

смерті школярів на уроках фізичного виховання. Тому нормативи

оцінки фізичної підготовленості учнів 12�річної «давності» можли�

во потребують певної переробки та корекції. 

Мета дослідження — проаналізувати можливості впровадження

в практику фізичного виховання школярів нового виду випробу�

вання в оцінці якості витривалості, а саме: замість бігу на 1500 м, що

потребує значних фізичних і психічних зусиль і не є абсолютно без�

печним для усіх дітей (самі факти говорять про це), більш безпеч�

ного, доступного та інформативного, що ґрунтується на визначенні

фізичної працездатності PWC170 (V) в умовах спортивних тренувань

[1] за даними виконанням лише одного навантаження помірної

інтенсивності — бігу «підтюпцем» на 800м [2]. 

Дослідження проводилися на базі Броварського вищого училища

фізичної культури та ЗОШ №3 (м. Бровари). В обстежуванні прийня�

ло участь 35 учнів підліткового віку (14–15 років), з них: 28 спортсме�

нів (лижники, велосипедисти, боксери та борці) та 7 учнів — добро�

вольців, які не займаються спортом. На період обстеження усі

підлітки були здорові. 

Кожен індивід обстежувався двічі — перший раз у визначенні

PWC170 (V) з використанням бігу «підтюпцем»; другий (через одну�дві

години після першого тестування) — у бігу на 1500м на результат. 

Як показали результати статистичного аналізу, величина

PWC170 (V) тісно корелює з результатами бігу на 1500 м. Так, високим

показникам в бігу на 1500м (від 5хв 45с до 6хв) відповідали такі ж ви�

сокі показники PWC170 (V) (від 3,8 м / с до 4,0 м / с і більше) і, нав�

паки, низьким показникам в бігу відповідали низькі величини

PWC170 (V). 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РІЗНИМИ ВИДАМИ ЄДИНОБОРСТВ
(НА ПРИКЛАДІ СХІДНОГО І «ЗАХІДНОГО») 

НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОСТІ 
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

Хорошуха М. Ф., Скрижевська В. В., Полюхович Т. Ю., Тимчук Л. Ю. 
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Фізична культура і спорт в нашій державі стають чим раз актив�

нішим фактором у боротьбі за здоров’я людей, особливо учнівської

і студентської молоді,створюють необхідні умови для всебічного гар�

монійного розвитку нації. У законі України «Про фізичну культуру

і спорт» (від 3 лютого 2005 р. № 2416�IV) наголошується, що «фі�

зична культура — складова частина загальної культури суспільства,

яка спрямована на зміцнення здоров’я, гармонійний розвиток, підви�

щення фізичних, морально�вольових та інтелектуальних здібностей

людини з метою гармонійного формування її особистості». 

У контексті вище висвітленого неабияке значення має дослі�

дження впливу фізичних тренувань (наприклад, занять різними вида�

ми єдиноборств) на організм студентської молоді з метою досягнен�

ня високих спортивних результатів в поєднанні з їх гармонійним

розвитком. В цьому аспекті важливим є вивчення впливу східного

(карате, дзюдо, джіу джітсу, айкідо тощо) і «західного» (бокс, бороть�

ба греко�римська, вільна, на поясах, самбо та ін.) єдиноборств на

формування особових якостей (зокрема агресивності) спортсменів. 

Дослідження останньої не є новою проблемою. Варто зазначити,

що думки різних авторів з даної проблеми є полярними. Так, одні

фахівці вважають, що заняття східним єдиноборством у спортсме�

нів формує високі рівні агресивності та жорстокості; інші вказують

на протилежне, а саме — на формування високих морально�вольо�

вих та духовних якостей. Невипадково,що у більшості назв східних

єдиноборств є частина слова «до». «До» — це шлях, манера трима�

тися, точка зору та склад розуму. Для прикладу, айкідо перекла�

дається як «шлях до гармонії духу», карате — «шлях пустої руки». 
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В проведених раніше нами дослідженнях [1] вивчався вплив за�

нять різними видами єдиноборств на формування особових якостей

юних спортсменів 13–16 років. Показано, що за даними рівня агре�

сивності східне єдиноборство не несе агресії, сприяє підвищенню

духовності тощо. Що стосується аналогічних досліджень студентсь�

кої молоді, то вони поки що мало вивчені. 

Метою дослідження було проведення аналізу якості агресивності

студентів, що займаються східними і «західними» єдиноборствами. 

Під нашим спостереженням перебувало 74 студентів віком від

18 до 21 року. Серед них: 22спортсмена, що займалися східними

єдиноборствами, 24 — «західними» та 28 студентів — фізкультур�

ників. Дослідження агресивності проводилося за модифікованим

тестом Розенцвейга. Оцінка її, відповідно, здійснювалося за запро�

понованим нами індексом якості агресивності [1]. 

Результати дослідження показали, що специфіка видів спорту

обумовлює різний прояв агресивності студентської молоді. Високий

рівень її спостерігається у представників «західних» єдиноборств.

Навпаки, східні види єдиноборств, як і потрібно було б очікувати, не

несуть агресії, не є засобом нападу, а тому можуть ефективно впли�

вати на формування особових якостей студентів�спортсменів. 
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ОТБОР И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СПОСОБНОСТЕЙ
В БОКСЕ НА ОСНОВЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ЮНЫХ СПОРТСМЕНОВ

Хорошуха М. Ф., Коваленченко В. Ф., Морозов В. Н.,
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова
Национальный университет физического воспитания 
и спорта Украины

Психограмма бокса отличается сложностью и разнообразием

приемов, кратковременностью и напряженностью соревнователь�

ных ситуаций, исключительно высокими требованиями к быстроте
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реакции и действий, необходимостью мгновенной переработки ин�

формации. 

Все это позволяет заключить, что достижение высоких резуль�

татов в боксе во многом определяется характером нервно — психи�

ческого состояния занимающихся. Вот почему при отборе, наряду

с оценкой уровня развития двигательных качеств, следует учиты�

вать типологические особенности нервной системы спортсменов

и, в первую очередь, ее важнейшие свойства — силу и подвижность

нервных процессов. 

Исследования проводились на базе Броварского высшего учи�

лища физической культуры. Под наблюдением находились юные бок�

серы 13–17 лет (41 человек), имеющие спортивную квалификацию

от ІІІ до І спортивных разрядов и 9 высококвалифицированных

спортсменов в возрасте от 19 до 25 лет. Испытуемые обследовались

многократно. Определялись показатели работоспособности голов�

ного мозга (РАБ ГМ), функциональной подвижности нервных про�

цессов (ФПНП), латентное время (ЛВ) простой зрительно — мо�

торный реакции и реакции выбора на световой раздражитель на

разработанном Институтом физиологии им. А. А. Богомольца АН

Украины приборе ПНДИ, а также ЛВ двигательной реакции на зву�

ковой раздражитель частотой 1000 Гц различной интенсивности (от

40 до 120 дБ) с помощью электромиорефлексометра «ЭМР — 01»

и максимальна скорость движения кистью (теппинг — тест). 

В результате исследования было установлено, что юные спортс�

мены, в отличие от мастеров спорта, существенно отличаются между

собой по многим психофизиологическим показателям. Это позволи�

ло распределить их на три группы: І группа — подростки с высоким

(8 чел., что соответствует 19,5%); ІІ группа — со средним (28 чел.

или 68,3%); ІІІ группа — с низким уровнями функциональной под�

вижности нервных процессов (соответственно 5 чел. и 12,2%). 

Боксеры І группы характеризуются наименьшими величинами

ЛВ простой зрительно — моторной реакции (19723,2 мс) и реакции

выбора (246 44,7 мс). Для них существенными являются более низкие

значения отношения времени реакции (Т) на звук 40дБ ко времени

реакции на звук 120 дБ (Т находятся в пределах 1,20–1,40), высокие

показатели теппинг�теста (69,66,3), РАБ ГМ и уровня ФПНП. При

этом не было обнаружено существенных различий (Р>0,05) между

спортсменами этой группы и высококвалифицированными боксе�

рами по уровню ФПНП и величине Т. 
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Психофизиологические показатели подростков ІІІ группы ока�

зались достоверно (Р0,05) ниже, чем у представителей І и ІІ групп.

Как показали наблюдения, спортсмены этой группы в условиях со�

ревновательной деятельности находятся в не выгодном положении,

так как психофизиологические особенности их нервной системы

не соответствуют данному виду спорта, предъявляющему жесткие

требования к личностным качествам спортсмена. 

Полученные факты позволяют заключить, что те из спортсме�

нов, которые характеризуются высоким уровнем ФПНП, а также

у которых показатель Т находится в пределах 1,20–1,40, имеют по�

тенциальные возможности для достижения высоких результатов.

Поэтому данные показатели могут использоваться в качестве одних

из критериев отбора подростков для занятия боксом. 

ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ 
КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ
СПОРТСМЕНОВ К ФИЗИЧЕСКИМ НАГРУЗКАМ

Хорошуха М. Ф., Коваленченко В. Ф., Морозов В. Н. 
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгованова
Национальный университет физического воспитания 
и спорта Украины

В литературе последних лет имеются сведения, указывающие на

наличие определенных индивидуальных особенностей в адаптации

основных энергообеспечивающих мышечную деятельность систем

при выполнении физических нагрузок: у одних лиц отмечаются бо�

лее выраженные сдвиги со стороны сердечно�сосудистой, у других —

со стороны дыхательной системы. 

Это позволило авторам выдвинуть положение о существовании

двух типов адаптации к физическим нагрузкам — респираторного

и циркуляторного. Подобные факты, упоминавшиеся в литературе

и ранее, указывают, что такой характер адаптации является резуль�

татом избирательного, во многих отношениях специфического влия�

ния физических упражнений на функции организма людей разного

возраста (Муравов И. В., 1969, 2003). Что касается растущего орга�

низма, то исследования такого плана немногочисленны. 

Целью настоящей работы являлось изучение влияния средовых

(физическая тренировка) факторов на формирование типов адап�
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тации кардиореспираторной системы организма подростков, зани�

мающихся спортом. 

Исследования проводились на базе Броварского училища фи�

зической культуры (Киевская обл.). Под наблюдением находилось

187 человек (147 юных спортсменов 13–16 лет, специализирующихся

в беге на средние дистанции, лыжных гонках, боксе и вольной борь�

бе, и 40 школьников, не занимающихся спортом, того же возраста). 

Было проведено 2 серии исследований: в лабораторных (работа

на велоэргометре «Монарк» в течении 12 минут при силе механи�

ческого тормоза 2,5 КП и скорости педалирования 20 км / час и си�

ловом эргометре «СЭ�2» собственной конструкции) и естественных

(12�минутный бег на стадионе) условиях. Во всех случаях тип адап�

тации определялся по характеру изменения показателей вентиля�

ционной (ВС) и пульсовой стоимости (ПС) единицы выполненной

работы, характеризующих экономичность функционирования, соот�

ветственно, систем дыхания и кровообращения, а также по предло�

женному нами показателю вентиляционно�пульсовой экономичности

работы (ПВПЭР). Последний представляет собой частное ВС/ПС. 

В ходе исследований установлено, что под влиянием регулярной

тренировки на выносливость (бег на средние дистанции и лыжные

гонки) достоверно снижается ВС работы (Р < 0,001) при несущест�

венном (Р > 0,05) изменении ПС, что, в свою очередь, приводит

к выраженному снижению ПВПЭР, указывая при этом на преоблада�

ние респираторного типа регуляции энергообеспечения при мышеч�

ной деятельности. Применение физических нагрузок, преимущест�

венно развивающих качество силы и быстроты (бокс и вольная

борьба), наоборот, характеризуется статистически достоверным

снижением ПС работы (Р < 0,001), несущественным изменением

КС (Р > 0,05) и, соответственно, увеличением ПВПЭР (Р < 0,01), что

свидетельствует о более выраженной экономизации гемодинами�

ческой функции. 

У школьников, не занимающихся спортом, в равной мере опре�

деляются изменения показателей функций дыхания и кровообра�

щения; величина ПВПЭР остается постоянной (Р > 0,05). 

Полученные данные подтверждают сложившееся представление

о специфическом влиянии различных по характеру физических наг�

рузок на организм человека на всех этапах онтогенеза. Целесообраз�

но, как нам думается, различать 2 основных вида адаптации к физи�

ческим нагрузкам, обусловленных направленностью тренировочного
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процесса: преимущественно гемодинамического — у представите�

лей скоростно�силовых видов спорта и преимущественно респира�

торного и смешанного (кардиореспираторного) — в видах спорта,

развивающих качество выносливости. Выявление различных видов

адаптации позволит направлено влиять на тренировочный процесс

с целью осуществления перестройки адаптивных реакций организ�

ма в сторону их оптимизации. 

ДО ПИТАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ЙОГОТЕРАПІЇ
В КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

Петров К. О., Кужко М. М., Хорошуха М. Ф., 
Волошин Я. М., Приймак М. С. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, 
Національний університет фізичного виховання і спорту України,
Інститут фтизіатрії і пульмонології,
Національна медична академія післядипломної освіти,
Поліклініка №2 для дорослих Дарницького району, м. Київ

За останній час серед населення України знижується рівень здо�

ров’я, скорочується середня тривалість життя, падає народжуваність.

Що зробити, щоб запобігти цьому? Способів, звичайно, багато. Ми

ж пропонуємо створити федерацію йоги, сприяти виданню книжок

з класичної йоги, поліпшити діяльність секцій, факультативне на

перших порах увести йогу в програми занять фізичною культурою

у середніх та вищих навчальних закладах, планувати телевізійні

школи йоги. Не відкриємо великого секрету, коли скажемо, що той,

хто доторкнеться до йоги, ніколи не буде курити, вживати наркоти�

ки, буде небайдужим до людей і турбуватися про них. 

Порушена тема занадто широка для однієї статті, тому автори її

концентрують увагу читача на лікувальних та реабілітаційних влас�

тивостях статичних поз тіла, Асан. 

Перший, ключовий момент статті: кожна Асана виступає як са�

морефлексотерапія. Асана — статична поза тіла, при виконанні

якої у головному мозку формується панівний центр, що зв’язаний

з впливом на певні біологічно активні точки. 

Останні містяться на тілі на певних лініях, що називаються ме�

ридіанами. На точку можна вплинути голкою, теплом, холодом, лазе�

ром, поставити на точку п’явку і т. п. Лікувальний ефект зв’язують
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із самою точкою. Можна сказати, що в положенні стоячи на голові

можна досягти ефекту розширення судин голови, стимуляцію мозко�

вого кровотоку, а це у свою чергу знімає головні болі, знижує арте�

ріальний тиск, поліпшує пам’ять, мислення, працездатність. Скажіть,

чи впливаємо ми на маківку, коли стаємо на голову?

Без сумніву. Ми вагою свого тіла надавлюємо на цю точку. За 15 ро�

ків під нашим наглядом було 72 пацієнти різного віку, які схильні

до різних типів гіпертонічного реагування. У 67 з них цифри арте�

ріального тиску знизилися. Це природно, тому що стовп крові в пе�

ревернутій позі направляється до мозку з великим тиском, тобто

вплив на рефлексогенні центри каротидних синусів сприяє розши�

ренню судин. Тут, до речі, необхідна строга послідовність виконання

асани. Головне, відсутність різкості в переході в перевернуте поло�

ження та виходу з нього. І тому пацієнтам з великим стажем гіпер�

тонічної хвороби потрібно починати заняття з легких перевернутих

поз під контролем досвідченого інструктора. 

Наступна поза — поза лука. Людина, коли виконує цю позу, ба�

лансує на животі (ділянка пупа). Вона максимально скорочує м’язи

попереку, й тому кров направляється до цієї частини спини. По�

перше, кров видавлюється із внутрішніх органів, оскільки макси�

мально підвищується внутрішньочеревний тиск. По�друге, кров

відтікає від піднятих ніг та рук. Нирки знаходяться поза черевною

порожниною, і тому нирковий кровоток максимально посилюєть�

ся, що викликає лікувальний ефект. 
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РОЛЬ И МЕСТО ЛФК В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ЭКССУДАТИВНЫМ ПЛЕВРИТОМ 

ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ЭТИОЛОГИИ

Радзиевский П. А., Радзиевская М. П., Дыба Т. Г, 
Хорошуха М. Ф., Коваленченко В. Ф. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 
имени Ф. Г. Яновского АМН Украины»,
Национальная медицинская академия последипломного образования,
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова

Введение. Лечение туберкулеза предусматривает мероприятия,

направленные на общее укрепление организма, повышение его устой�

чивости против инфекции, нормализацию функций физиологичес�

ких систем. Широко применяются мощные противотуберкулезные

препараты, которые задерживают рост и прекращают размножение

бактерий. Вместе с тем, в комплексном лечении большое значение

имеет физическая реабилитация. Одним из основных средств ее яв�

ляется ЛФК. В кабинете ЛФК проводятся занятия с больным тубер�

кулезом разных форм, среди которых отдельно выделяются боль�

ные экссудативным плевритом туберкулезной этиологии. 

Материалы и методы исследования. За последний год в кабинете

ЛФК были проведены занятия со 128 больными по специальному,

нами разработанному комплексу лечебной физкультуры. Все больные

получали полноценную этиотропную терапию. Процедуры ЛФК на�

значались после прекращения накопления экссудата в плевральной

полости, что определялось физикальными методами обследования,

рентгенограммами, ультразвуковым исследованием. В зависимости от

функционального состояния кардиореспираторной системы, сте�

пени выраженности туберкулезной интоксикации и возраста, боль�

ных делили на 3 группы: слабая, средняя, сильная. Больные выпол�

няли комплекс упражнений ежедневно в течении 1–1,5 месяца. 

Результаты исследования. В результате проведенной ЛФК отме�

чено исчезновение симптомов интоксикации, положительная ди�

намика по данным рентгенологического и ультразвукового иссле�

дований, улучшение общего самочувствия у 116 больных (91%).

Практически у всех больных произошло формирование правиль�

ного ритмичного дыхания. 
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Предложенная методика ЛФК показала свою высокую эффек�

тивность, что дает основания рекомендовать ее в практическое здра�

воохранение. 

Выводы. 
1. В пульмонологии и фтизиатрии важным фактором при комп�

лексном лечении экссудативных плевритов, профилактике разви�

тия спаек и шварт является ЛФК. 

2. ЛФК достоверно улучшает функциональные показатели кар�

диореспираторной системы, также отмечается исчезновение симп�

томов интоксикации, улучшение общего самочувствия, что позво�

ляет сократить сроки лечения, избежать возможных осложнений. 

СРЕДСТВА ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ТУБЕРКУЛЕЗА
И ДРУГИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

Кучугура5Кучеренко Л. В., Мухин В. Н., Мурза В. П., 
Хорошуха М. Ф., Дынник Р. В. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии 
имени Ф. Г. Яновского АМН Украины»,
Национальная медицинская академия последипломного образования,
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова

Введение. Оперативное лечение широко и успешно применяется

при самых различных заболеваниях легких. Показанием к опера�

ции является безуспешное консервативное медикаментозное лече�

ние и прогрессирование заболевания. В послеоперационный пери�

од возникают глубокие изменения, особенно в системах дыхания

и кровообращения. В связи с этим важную роль в грудной хирургии

играют ЛФК и массаж. Последний назначается в виде растирания

и поколачивания нижних конечностей легкого массажа грудной

клетки. В случае же полного удаления легкого (пульмонэктомия)

с первых же часов и в последующие дни необходимо с помощью

пассивных упражнений и массажа активизировать вентиляцию остав�

шегося легкого за счет сжатия грудной клетки на стороне здорового

легкого во время выдоха и выполнением дыхательных упражнений
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в исходном положении на оперированной стороне. Физические уп�

ражнения оказывают непосредственное воздействие как на нерв�

ные, так и на гуморальные механизмы, улучшая состояние нервной

системы, дыхательного аппарата и кровообращения. 

Материалы и методы исследования. Все больные были разделе�

ны на 2 группы. Первая — экспериментальная — занималась по

разработанной нами методике ЛФК и массажа. Вторая — контроль�

ная — занималась по обычной методике. Исследование показателей

гемодинамики, внешнего дыхания, газового состава крови, клини�

ко�лабораторных показателей крови проводились по общеприня�

той методике. 

Результаты исследования. В раннем послеоперационном иссле�

довании у больных обоих групп наблюдалось достоверное ухудше�

ние параметров кардиореспираторной системы: отмечалось учащение

пульса, дыхания, артериальная гипертензия, снизилось насыщение

крови кислородом, резко упали показатели ЖЕЛ; со стороны кро�

ви отмечались явления анемии (основная причина — кровопотеря во

время операции) — уменьшение количества эритроцитов и гемо�

глобина. 

Обсуждение. Сравнивая результаты исследований до — и после

операции с применением оригинальной методики ЛФК и массажа

у больных экспериментальной группы наблюдается достоверное

улучшение показателей функционального состояния сердечно�со�

судистой системы, со стороны крови — увеличение количества ге�

моглобина. Напротив у больных же контрольной группы на анало�

гичный период показатель ИСЕЛ, гемоглобина и количества

эритроцитов снизились. 

Выводы: 

1. В грудной хирургии важным фактором борьбы с последстви�

ями операционной раны, нормализации деятельности кардиорес�

пираторной системы и профилактики осложнений являются ЛФК

и массаж. 

2. Разработанная методика ЛФК, применяемая в эксперимен�

тальной группе у больных раннего послеоперационного периода,

улучшают функциональные показатели сердечно�сосудистой и ды�

хательной систем и клинико�лабораторные показатели крови, что

позволяет сократить сроки реабилитации, избежать возможных ос�

ложнений, способствует более быстрому возвращению человека

к трудовой деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ВИТАМИНОВ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ВЕЛОСИПЕДИСТОВ 
ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

Морозов В. Н., Хорошуха М. Ф., Клименко С. К., 
Яроцинский В. Б., Подгаевский С. Г. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова,
Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
Институт фтизиатрии и пульмонологии АМН Украины,
Национальная медицинская академия последипломного образования

Характерная для современного спорта высокая интенсивность

физических и психоэмоциональных нагрузок обуславливает повы�

шенную потребность спортсменов в витаминах, а также при смене

климатических условий, в зимне�весеннем периоде, при интенсив�

ных тренировочных и соревновательных нагрузках и при опаснос�

ти простудных заболеваний. Потребность организма спортсменов

в витаминах не покрывается за счет даже оптимально сбалансиро�

ванного питания, особенно в осенне�зимний период, что приводит

к необходимости проведения дополнительной витаминизации. 

Экспериментальные наблюдения свидетельствуют о нормали�

зации энергетического обмена под влиянием полифенолов расте�

ний в сочетании с витаминами и достоверном влиянии витаминов

на работоспособность. 

Для ускорения восстановления велосипедистов�шоссейников

(18 человек) после тренировочных нагрузок применялись витами�

ны растительного происхождения. Спортсмены применяли настой

плодов шиповника, рябины с добавлением консервированных ягод

черной смородины и водного отвара овса. 

Входящие в состав напитка витамины (А, С, Е, и полифенолы)

активируют ферментативное окисление аскорбиновой кислоты

с переходом ее в дегидроаскорбиновую кислоту, участвующую в под�

держании оптимального уровня окислительно�восстановительных

процессов в организме. 

Для контроля эффективности применения витаминного напит�

ка изучалась реакция организма велосипедистов на физические на�

грузки по частоте сокращений сердца и показаниях артериального
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давления крови. Проводился контроль в процессе спортивных тре�

нировок и течение восстановительных процессов после физичес�

ких нагрузок

Учитывались субъективные ощущения, результаты самоконтро�

ля и наблюдения тренеров. 

Использование витаминов оказало положительное влияние на

организм велосипедистов и способствовало повышению работоспо�

собности во время гонок. 

У всех спортсменов улучшилось общее самочувствие, повыша�

лась работоспособность во время тренировок и ускорялись процессы

восстановления по сравнению со спортсменами не принимавшими

витамины. Таким образом, использование витаминов растительного

происхождения наряду с ускорением восстановительных процес�

сов способствует улучшению работоспособности, нормализуя про�

цессы обмена веществ в организме и может быть рекомендовано

для повышения эффективности спортивной тренировки. 

Дальнейшие исследования предлагается провести в направле�

нии изучения других проблем применения витаминов раститель�

ного происхождения с целью повышения восстановительных про�

цессов спортсменов. 

ЗАСТОСУВАННЯ ДОПОМІЖНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 

ПРИ ВЕРТЕБРАЛЬНІЙ ПАТОЛОГІЇ СПОРТСМЕНІВ

Башкін І. М., Макарова Е. В., Морозов В. М., 
Хорошуха М. Ф., Соснов А. Г., Матвієнко М. І. 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова,
Інститут фтизіатрії і пульмонології АМН України,
Національна медична академія післядипломної освіти,
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Аналіз науково�методичної літератури, що стосується болю у спи�

ні (вертебральної патології), який виникає у спортсменів під час на�

вчально�тренувального процесу, показав, що причинами його можуть

бути синдром міофасціальних тригерних точок (чи міофасціальний

біль) [4;5], різні за нозологією нервово�м’язові захворювання [2; 3],

а також остеохондроз хребта [1], що нерідко проявляється пролапсом
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диску (виходом студенистого ядра через тріщини фіброзного кільця

з наступним утворенням грижі між хребцевого диску) у молодому

віці — від 10 до 18 років [6], встановлено, що основною причиною

остеохондрозу хребта у спортсменів є травми (40–50% всіх випад�

ків) та ранні дегенеративно�дистрофічні ушкодження диску [7; 8]. 

Останнє саме й зумовило розробку засобів допоміжної фізичної

підготовки (ДФП), орієнтованих на корекцію і профілактику дистро�

фічних змін хребта і неврологічної симптоматики (як наслідок ос�

теохондрозу) у кваліфікованих спортсменів циклічних видів спорту

(легкоатлетів�спринтерів). ДФП включала спеціально підібрані гім�

настичні вправи, що поліпшують локальну рухливість хребта і збіль�

шують функціональну лабільність м’язів, які підтримують нормальну

кінестатичну стійкість хребта в умовах специфічних навантажень.

ДФП проводилась в комплексі з масажем та гідропроцедурами (після

мікроциклів з високими обсягами тренувальних навантажень і зма�

гань). ДФП проводилась у 46 спортсменів легкоатлетів — спринте�

рів, у яких в минулому відмічалась симптоматика з приводу загострен�

ня симптомів остеохондрозу хребта. Згідно результатів дослідження

можна констатувати, що в результаті застосування ДФП спостері�

гається позитивна динаміка у відновленні і покращення функції

м’язів і нервової системи; також спостерігається поліпшення само�

почуття спортсменів, підвищення спортивної працездатності у 92%,

зменшення проявів больового синдрому у 78%, зменшення кіль�

кості немотивованих відмов від тренувань у 85%. 
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Протягом останніх десятиріч бронхіальна астма (БА) займає

провідне місце серед хвороб органів дихання у підлітковому віці

і визнана парадоксальним захворюванням XX сторіччя (Б. М. Пух�

лик, В. М. Сідєльніков, 1992; І. І. Балаболкін,1998; І. І. Єфімова, 1995;

О. І. Ласиця,1998, S D Emond, C R Reed, 2000, D. А. Liberman, 2001). 

Нині існує чимало різних методик масажу, дихальної гімнастики,

ЛФК, загартовування підлітків, хворих на бронхіальну астму. Однак,

важливою проблемою, яка вимагає до себе пильної уваги, є розробка

методик фізичної реабілітації з урахуванням індивідуальних особ�

ливостей дитини. 

У зв’язку з цим є актуальним врахування особливостей перебігу

захворювання у дітей з бронхіальною астмою при впровадженні су�

часних методик фізичної реабілітації у практику реабілітаційних та

санаторно�лікувальних закладів. Воно має відбуватися з урахуван�

ням індивідуальних особливостей захворювання кожної дитини. 

Для розкриття цієї теми були виконанні теми, які полягають у ви�

значенні показників функціонального стану підлітків, хворих на брон�

хіальну астму та в розробці індивідуальних реабілітаційних програм. 

Наукове рішення ціїє проблеми має важливе як медичне так і со�

ціально�економічне значення. На основі проведеного аналізу існую�

чих методів ФР до підвищення ефективності реабілітаційних заходів

при бронхіальній астмі запропоновано та обґрунтовано комплексне

використання традиційних і нетрадиційних методів та технологій —

флатер�терапії, клопфмасажу, інформаційно�хвильової терапії. 
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ЛФК при захворюваннях органів дихання необхідно застосову�
вати на всіх етапах ФР. При виборі методики і форм занять ЛФК
(визначення режиму рухової активності) необхідно дуже ретельно
оцінювати стан органів дихання та системи кровообігу. Слід широ�
ко використовувати спеціальні дихальні вправи, вольове кероване
статичне, динамічне та локалізоване дихання. Хворих необхідно
навчити довільній зміні частоти, глибини та типу дихання, подовже�
ному видиху, який може додатково збільшуватися за рахунок про�
мовляння звуків і їх сполучень. Для виконання спеціальних дихальних
вправ слід правильно обирати вихідне положення хворої людини,
що дозволяє посилити вентиляцію в обох чи в одній легені, верхній,
нижній або середній її частині. 

Лікувальний масаж і фізіотерапію доцільно застосовувати на всіх
етапах ФР. Вони урівноважують основні нервові процеси ЦНС, під�
вищують її рефлекторну функцію, рефлекторно впливають на про�
цес дихання, вентиляцію, газообмін. 

При захворюваннях органів дихання слід застосовувати інгаляцію
аерозолями (електроаерозолями), аероіонотерапію, спелеотерапію,
солюкс, УФО, медикаментозний електрофорез, УВЧ�терапію, ін�
дуктотермію, мікрохвильову терапію, діадинамотерапію, хвойні,
кисневі, вуглекислі ванни та ванни за Гауффе, зігріваючі компреси,
обтирання, душ, купання, кліматолікування. 

Механотерапію доцільно застосовувати у післялікарняних етапах
ФР у вигляді занять на тренажерах для підвищення функцій дихаль�
ної системи та ССС і фізичної працездатності. Доцільне використан�
ня РГГ, загальнозміцнюючий фізичних вправ і вправ на розслаб�
лення, рухливих ігор, елементів аутогенного тренування, методів
кінезітерапії — флатер�терапії, що збільшує ефективність дренажу
бронхіального дерева у пацієнтів з хронічними захворюваннями ле�
генів різної етіології. Рекомендується одночасне проведення інга�
ляційної та флатер�терапії. 

Рекомендовано методику використання восьми точок клопфмаса�
жу в 4�х послідовних дренажних положеннях. Слід вивчити та засвоїти
їх для пацієнтів, їх батьків і методистів кінезітерапії, оскільки, впли�
ваючи на ці точки, можна досягти високої дренажної ефективності.
Постукування повинно здійснюватися з «середньою» силою: з одного
боку, удари мають бути досить сильними для того, щоб викликати
вібрацію і «відрив» мокротиння від стінки бронхів; з іншого, — во�
ни не повинні викликати больових відчуттів та інших неприємних
емоцій у пацієнта. 
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Для забезпечення високої ефективності у комплексній ФР слід

використовувати технологію та засоби ІХТ («ІХТ�Поріг» та «ІХТ�

Колбун»), яка практично не має протипоказань, проводиться як

основний або додатковий засіб, ефективно використовується для

надання невідкладної допомоги та лікування гострих станів. 
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Як відомо, опорно�руховий апарат людини — це система кіст�

кових важелів, які приводяться у рух м’язами. В свою чергу, останні

підпорядковані нервовій системі. В структурі загальної патології

нервової системи інфекційні захворювання складають приблизно

40%. При цьому менінгіти і менінгоенцефаліти є найбільш частими

клінічними формами нейроінфекційних захворювань. Окрім цього

актуальність проблеми визначається:

– частим ускладненим перебігом захворювання, яке уражує всі

системи організму і майже всі органи чуттів людини;

– розширенням спектру етіопатогенів, які викликають менінгі�

ти та енцефаліти, ростом резистентності основних збудників бакте�

ріальних менінгітів до найбільш розповсюджених антибіотиків, що,
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як стає зрозумілим, веде до швидкого розповсюдження нейроін�

фекційних захворювань, їх стійкості до лікувальних засобів і, як на�

слідок, до тяжких ускладнень після хвороби. 

Можна припустити, що вивчаючи спеціальну літературу по да�

ній темі і спираючись на досвід провідних фахівців з цього питання,

можна розробити практичні рекомендації щодо застосування різних

методів фізичної реабілітації та їх неспецифічне поєднання, що,

в свою чергу, призведе до скорочення термінів реабілітації та покра�

щення відновних процесів. 

Наукова новизна даної роботи полягає в тому, що буде здійснена

спроба розглянути особливості використання і поєднання різних

методів і методик фізичної реабілітації для поліпшення психофі�

зичної реабілітації хворих, які перенесли нейроінфекційні захво�

рювання. 

Вивчення специфічної літератури по даній темі, а також засто�

сування досвіду провідних фахівців в застосуванні різних методів

реабілітації, і впливу останніх на організм людей, що перенесли

нейроінфекційні захворювання, має велику практичну значимість,

так як дає можливість розробити практичні рекомендації щодо за�

стосування і поєднання різних реабілітаційних заходів і методів. 

Предметом даної роботи є можливості застосування і поєднання

різних методів і засобів фізичної реабілітації у хворих з ускладнен�

нями після перенесених нейроінфекційних захворювань. 

Об’єктом даної роботи є функціональні зміни, які виникають

в організмі хворих під час застосування і поєднання різних методів

і засобів фізичної реабілітації

Метою цієї роботи є аналіз і узагальнення досвіду провідних

вчених у галузі, що займаються проблемою реабілітації людей, які

перенесли нейроінфекційні захворювання, та можливе надання прак�

тичних рекомендацій з цього приводу. 

Завдання наших досліджень в наступному: проаналізувати спе�

цифічну літературу з даної теми; проаналізувати можливість поєд�

нання різних методів і заходів фізичної реабілітації для відновлен�

ня хворих з метою покращення лікувального процесу; узагальнити

досвід провідних вчених щодо застосування різних методів реабілі�

тації для пришвидшення і покращення процесу відновлення хворих

після нейроінфекційних захворювань; розробити практичні реко�

мендації щодо застосування і поєднання різних методів реабілітації

при нейроінфекційних захворюваннях. 
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СИСТЕМІ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Нежива Юлія Григорівна
викладач кафедри психології 
КІСКЗ імені св. кн. Ольги

Навчання є основною частиною цілісного педагогічного процесу,

який спрямований на формування всебічно та гармонійно розви�

нутої особистості. Формування особистості відбувається в резуль�

таті засвоєння нових умінь, знань та навичок, в результаті спілку�

вання дитини з батьками, вихователями та однолітками, а також

в результаті занять в різних гуртках та спортивних секціях. Дитина

у дитячому садку освоює широке коло видів діяльності — ігрову,

трудову, продуктивну, побутову. Всі вони разом забезпечують гар�

монійний розвиток особистості. 

Успіхи у психічному розвитку дитини спираються також і на її

фізичне здоров’я, яке забезпечує активність малюка, його інтерес

до оточуючого світу. Фізичне виховання в ранньому віці необхідне

не лише для укріплення здоров’я, сили та витривалості дітей, але та�

кож і для їх інтелектуального розвитку. Справа в тому, що довільні

та автоматизовані рухи є складовою частиною найрізноманітніших

здібностей, які без точних та тонких рухів не можуть існувати та роз�

виватися. Це стосується і технічних, і музикальних, і художніх, і ба�

гатьох інших здібностей. 

Правильне фізичне виховання дітей — одне з головних завдань

дошкільних установ. Гарне здоров’я, отримане в дошкільному віці,

є фундаментом загального розвитку людини. 
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Ні в якому іншому періоді життя фізичне виховання не пов’язане

так тісно з загальним вихованням, як в перші шість років. В період

дошкільного дитинства у дитини закладаються основи здоров’я та

гармонійного фізичного розвитку. Дитина, яка відстає у фізичному

розвитку швидше втомлюється, у неї нестійка увага та пам’ять. 

В фізичному вихованні навчання відбувається шляхом безпосе�

реднього керівництва вихователя та самостійної діяльності дитини

під його наглядом. В ході виконання фізичних вправ відбувається

розвиток пізнавальних, вольових та емоційних особливостей, що ці�

леспрямовано впливає на внутрішній світ дитини, її почуття, дум�

ки, моральні якості. 

Заняття фізичними вправами вимагає від дитини зібраності, ува�

ги, конкретності уявлень, активності мислення, розвиток пам’яті:

емоційної (якщо процес навчання викликає інтерес) та образної (під

час сприйняття дитиною наглядного зразка виконання вправи). 

Фізичне навчання дітей тісно пов’язане з формуванням мораль�

них якостей та свідомості дитини, розвитком її морально�вольових

якостей, а саме: взаємодопомоги, цілеспрямованості, чесності. 

Також фізичне виховання сприяє розвитку моторних навичок та

фізичної активності. Навички взаємодії дитини з об’єктами навко�

лишнього світу визначаються перш за все рівнем її володіння своїм

власним тілом, рівнем власної активності, ініціативи. 

Таким чином, в процесі фізичного навчання у дітей розвиваються

розумові здібності, моральні та естетичні якості, формується свідо�

ме ставлення до своєї діяльності, а в результаті цього цілеспрямо�

ваність та організованість. Все це разом є здійсненням комплексно�

го підходу до процесу навчання, який сприяє формуванню всебічно

розвинутої особистості. 
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ЗДОРОВ’Я МАТЕРІВ ТА ДІТЕЙ ЯК ПІДВАЛИНА
СУСПІЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я У МАЙБУТНЬОМУ

Боярська Ольга Яківна
канд. мед. наук, професор кафедри психології 
КІСКЗ імені св. кн. Ольги

Відтворення здорового населення, без якого, як без основи іс�

нування країни, неможливі будь�які досягнення — одна з найваж�

ливіших цілей, що постали перед нашою державою 

Офіційні дані показують, що українські громадяни сьогодні жи�

вуть на 10 років менше, ніж 1990 року, а, за даними ООН, до 2050 ро�

ку населення України скоротиться до 36 мільйонів. Цьому сприяє

не лише високий рівень смертності, а й низькі показники народжу�

ваності. Якби не аборти, ми б сьогодні мали щонайменше ще один

мільйон українців. Саме стільки сімей у нас страждають від не�

плідності, спровокованої легковажно зробленим свого часу кроком

двох — абортом. «Перетяте життя — провина двох» навчає церква,

наполягаючи на злочинності абортів, а відтак і їх забороні. Проте,

немає впевненості, що це врятує Україну. Адже 15�річне табу на

аборти в сусідній Польщі так і не принесло очікуваного демографіч�

ного вибуху. Натомість процвітає «абортний туризм» (польки їдуть

до нас, у Німеччину або Швейцарію). Сумні сторінки нашої історії,

коли в повоєнні роки діяла заборона на аборти, свідчать про високу

жіночу смертність від кримінальних абортів. В той же час Швеція,

в умовах легалізації абортів, має один з найвищих у Європі рівень

народжуваності. 

За статистичними даними в Україні щорічно проводиться біля

250 тисяч операцій зі штучного переривання вагітності. Але до цієї

цифри не увійшли приховані дані: попри легальність абортів, в Украї�

ні багато жінок воліють проводити цю операцію анонімно. В деяких

приватних клініках проводять переривання вагітності без фіксування

паспортних даних (за додаткову оплату). 

Необхідно визнати, що без консолідації зусиль освіти, медици�

ни, соціальних служб, психологів, церкви, громадськості вирішити

проблему абортів не реально. Жінка, що прийняла рішення про при�

пинення вагітності, спілкується, як правило, лише з акушер�гіне�

кологом, який надає інформацію тільки щодо технології операції. За

браком штатних психологів в жіночих консультаціях та практичною
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відсутністю сімейних психологів, в умовах бездіяльності громадсь�

ких та освітніх організацій, жінка вимушена приймати рішення про

аборт самостійно, не чекаючи допомоги ні від кого. Безумовно, в фі�

зичному (фізіологічному) плані аборт торкається виключно жінки,

але в моральному аспекті здійснюється за бажанням, з дозволу, на�

казу або мовчазної згоди чоловіка. І при цьому у вирішенні проблеми

аборту жінка, практично, лишається самотньою. У зв’язку з цим

профілактичні заходи необхідно проводити у напрямку «двох». 

Слід також зауважити, що за останні десятиріччя продовжує збіль�

шуватись розрив між рівнями здоров’я різних поколінь. Зокрема,

відмічається погіршення стану здоров’я молодого покоління. Зали�

шається високим рівень захворюваності серед дітей як дошкільних

так і шкільних установ. 

Між тим необхідно пам’ятати, що здоров’я дитячого населення

має особливу, виключну цінність, оскільки воно закладає підвалини

суспільного здоров’я у майбутньому. Численними науковими до�

слідженнями доведено, що рівень фізичного, інтелектуального роз�

витку та захворюваності підростаючого покоління, окрім спадкових

та екологічних чинників, залежить від стану матеріального добробуту,

житлових умов, характеру харчування, умов навчання, праці та орга�

нізації відпочинку. А довготривала економічна криза, яка продовжу�

ється з початку 90�х років, призвела до стрімкого падіння життєвого

рівня переважної більшості населення України, що супроводжується

зменшенням витрат в сім’ях як на харчування, так і на умови навчан�

ня, організацію повноцінного відпочинку, оздоровлення та ін. 

Паралельно із зубожінням населення, як засвідчує досвід істо�

рії, соціальні негаразди майже завжди супроводжуються зростанням

рівню алкоголізації та наркотизації, зокрема, представників моло�

дого покоління, що й сталося сьогодні в Україні. Оскільки, алкоголь

та наркотики знаходяться в конкурентних відношеннях з харчови�

ми продуктами, при дефіциті останніх інтоксикація посилюється.

Тому діти 12–15�річного віку, які знаходяться в періоді активного

пубертатну, вживаючи алкоголь та наркотики завдають непоправної

шкоди не лише своєму здоров’ю, але й майбутнім поколінням. Крім

того, алкоголь та наркотики, при їх вживанні в дитячому віці, фор�

мують викривлену психіку із зміненими ціннісними орієнтаціями,

що має далекоглядні соціальні наслідки. 

Таким чином, зазначені несприятливі тенденції в динаміці по�

казників стану здоров’я населення України викликають цілком
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обґрунтовану тривогу і якщо не вжити ефективних заходів наслідки

можуть бути катастрофічними. 

Представники освітніх, медичних закладів, соціальних служб та

громадських організацій, на жаль, не спроможні вирішити еконо�

мічні проблеми, які існують сьогодні в нашій країні. Проте, шляхом

консолідації зусиль освіти, медицини, соціальних служб, психо�

логів, церкви, громадськості, оптимізації системи просвіти в плані

інформування учнів та студентів про згубність вживання алкоголю

та наркотиків, особливо в дитячому віці, про їх вплив на формуван�

ня психіки, про безпечні засоби запобігання небажаної вагітності,

проведення уроків дівочої етики в школі, інформування молодих

людей щодо згубності і навіть злочинності абортів, про моральні ас�

пекти зазначеної проблеми та шляхом мобілізації зусиль психологів

і соціальних працівників можна наблизитись до виправлення ситу�

ації а Україні. Здоров’я матерів та дітей а нашій країні повинно ста�

ти одним з головних пріоритетів. 

РОЛЬ ШАХІВ У ЖИТТІ 
ШАХІСТІВ5ПРОФЕСІОНАЛІВ СТУДЕНТІВ 

І СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Тимошенко Георгій Анатолійович
Кафедра фізичної реабілітації 
Відкритий Міжнародний університет розвитку людини «Україна»
тел. : 248!02!40д., 8!050!414!68!57м. e!mail: tima_@voliacable.com

Відомо, що варто визначати рівень культури і гуманізму в су�

спільстві тим, як в цьому суспільстві ставляться до людей з особли�

вими потребами. 

За останній час відзначається збільшення кількості людей з особ�

ливими потребами в більшості країн світу. Це пов’язано з усклад�

ненням виробничих процесів, збільшенням транспортних потоків,

виникненням військових конфліктів, погіршенням екологічного

оточення, нестабільністю політичної ситуації. Адаптивна фізична

культура, тобто фізична культура, що адаптована до особливостей

людей з порушеннями в розвитку і обмеженими фізичними можли�

востями, є потужним фактором реабілітації і соціальної адаптації

особистості. В ряду інших дисциплін фізичної культури шахи зай�

мають своє досить важливе місце. Гра в шахи не є методом фізичної
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реабілітації людини. Але не менш (а часом і більш) важливим завдан�

ням адаптації є психологічна реабілітація, в якій гра в шахи відіграє

важливу роль. Завданням реабілітації (крім фізичної досконалості)

є допомогти людині знайти віру в себе, підвищити рівень само�

оцінки, поширити контакти і дружні стосунки з іншими людьми,

урізноманітнити дозвілля і зробити життя більш насиченим пози�

тивними емоціями [1, 2, 3].

В університеті «Україна» накопичений певний досвід роботи в гру�

пах шахістів для студентів�інвалідів, зокрема студентів з порушеннями

слуху, зору і опорно�рухового апарату. Слід відмітити позитивний

вплив цих занять по�перше, на успішність при вивченні загальноос�

вітніх предметів і, по�друге, на загальний стан студента — поліпшення

настрою, придбання нових друзів, розширення кола інтересів. 

З метою з’ясувати роль шахів в житті таких груп гравців як ша�

хісти�професіонали, студенти�аматори і студенти з особливими по�

требами було проведене анкетування двадцяти представників з кож�

ної групи. В групу входили 15 чоловіків и 5 жінок. 

Трьом групам респондентів були роздані анкети, в яких на кожне

з питань треба було дати одну з запропонованих відповідей. Питання

були формульовані так. Гра в шахи: 1. Допомогла придбати нових дру�

зів. 2. Розширила мій світогляд. 3. Розвинула моє логічне мислення.

4. Поліпшила пам’ять. 5. Навчила працювати з літературою. 6. Спону�

кала до освоєння інформаційних технологій. 7. Допомогла в моїй про�

фесіональній діяльності. 8. Урізноманітнила моє дозвілля. 9. Підвищи�

ла мої вольові якості. 10. Привчила мене до дисципліни. 11. Навчила

мене розуміти красу. 12. Додала емоцій. 13. Інше (вказати, що саме).

Результати опитування були досліджені і вони виявили різний

вплив шахової гри на професіональних шахістів, студентів, які ма�

ють шахову кваліфікацію, та студентів з особливими потребами. Не

всі результати були очікуваними. 

Проведені дослідження підтверджують благочинний вплив

шахів на студентів з особливими потребами. Шахи є не тільки до�

датковим засобом спілкування, а й значно впливають також на

процес формування та самовдосконалення особистості. 
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ФІЗИЧНИЙ СТАН ЯК ОСНОВА ПРОГРАМУВАННЯ
ОЗДОРОВЧОГО ТРЕНУВАННЯ 

Дендеря Тетяна Валеріївна
Волошко Лариса Борисівна, канд. пед. наук, доцент
Кафедра фізичної реабілітації 
Полтавського інституту економіки і права
36021, Полтава, вул. Котляревського, 1/27; тел.: 8(0532)569300

Проблема формування звичок здорового способу життя, усвідом�

лення ставлення до власного здоров’я і фізичної підготовленості як

важлива характеристика конкурентоспроможності людини в умо�

вах суспільства є на всіх вікових етапах проблемою сучасності, яка

повинна вирішуватися внаслідок нових підходів у системі фітнесу,

зміни змісту оздоровчого тренування, форм і методів роботи

(Т. Ю. Круцевич). 

На думку вчених, вибір засобів оздоровчого тренування, спрямо�

ваність тренувальних занять, параметри фізичного навантаження

визначаються рівнем фізичного стану (комплекс морфофункціональ�

них показників, які пов’язані з фізичною працездатністю і рівнем

біологічного стану індивіда в даний момент часу) (О. С. Крючек,

Є. А. Пирогова). Під фізичним станом розуміють відповідність показ�

ників життєдіяльності вікової норми і ступінь стійкості організму до

несприятливих зовнішніх факторів та стан фізіологічних функцій

(В. С. Белоус). Окремі автори ототожнюють поняття «фізичний

стан» із поняттям «фізична працездатність» (А. В. Чоговадзе), інші —

з рівнем розвитку максимальних аеробних можливостей людини

(З. Б. Белоцерковский, І. А. Гудков, В. Л. Карпман), треті під «фі�

зичним станом» розуміють не один показник, а сукупність взаємо�

пов’язаних ознак (М. С. Абрамов, Г. Л. Апанасенко). 

Відмічено, що для визначення рівня фізичного стану повинні

враховуватися наступні показники: маса тіла, зріст, вік; показники
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кардіореспіраторної системи у стані спокою та під час навантажен�

ня; показники загальної швидкісної та швидкісно�силової витри�

валості; показники загальної фізичної працездатності (максималь�

на потужність роботи і максимальне споживання кисню). 

Отримані дані свідчать про неможливість складання технологій

оздоровчого тренування до використання довільних вправ. Про�

відне значення загальної та спеціальної витривалості вимагає пере�

важного використання вправ, спрямованих на розвиток цих якостей

(Г. Л. Апанасенко). На підставі показників фізичної працездатності

та максимального спиживання кисню впродовж кожної декади

життя дорослої людини (І декада — 20–29, ІІ — 30–39, ІІІ — 40–49,

ІV — 50–59 і V — 60–69 років) установлено п’ять рівнів фізичного

стану (РФС): 1�й — низький; 2�й — нижче середнього; 3�й — се�

редній; 4�й — вище середнього; 5�й — високий (В. С. Белоус). 

Доведено, що кожний рівень характеризується сукупністю клі�

ніко�функціональних ознак. Безпечний рівень фізичного здоров’я,

який гарантує відсутність захворювань, мають лише особи з високим

рівнем фізичного стану. Як критичний оцінюється середній рівень

фізичного стану, оскільки подальше його зниження супроводжується

прогресуючим зростанням захворюваності та зниженням функціо�

нальних резервів організму до небезпечного рівня, що межує з па�

тологією. Для осіб з низьким та нижче середнього рівнем фізично�

го стану характерні найбільш низькі показники загальної фізичної

працездатності (І. В. Аулік). 

Із рівнем фізичного стану також пов’язана частота (кількість)

оздоровчо�тренувальних занять на тиждень. Доведено, що для осіб

з низьким та нижче середнього рівнем фізичного стану найбільшу

ефективність має п’ятиразове оздоровче тренування. Для осіб з се�

реднім та вище середнього рівнем фізичного стану доцільні трира�

зові заняття. Для підтримки високого рівня фізичного стану дос�

татньо двох занять на тиждень (Т. Ю. Круцевич). 

Таким чином, досягнення високого рівня фізичного стану та його

утримання впродовж тривалого періоду є кінцевою метою оздоров�

чого тренування. 

Література
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ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ 
ІЗ ЦЕРЕБРАЛЬНИМИ ПАРАЛІЧАМИ 

Усов Дмитро Володимирович,
студент 5!го курсу магістратури, 
Полтавського інституту економіки і права
Науковий керівник: Бойко Г. М., канд. психол. наук, доцент

ДЦП є складним захворюванням, яке посідає одне з перших місць

у структурі дитячої інвалідності за неврологічним профілем (Н. Г. Гой�

да, О. О. Качмар, В. І. Козявкін). Тяжкість цього захворювання

обумовлена складністю рухових, психічних і мовленнєвих порушень

(Т. П. Вісковатова, С. К. Євтушенко, Е. С. Калижнюк, О. М. Мас�

тюкова та ін.). 

Процес формування, розвитку й удосконалення рухів у дітей із

ДЦП, унаслідок значного ураження систем їх виконання, керування

і вегетативного забезпечення, може відбуватися лише в умовах спе�

ціально організованого навчання, що передбачає створення відпо�

відних організаційно�педагогічних умов, застосування методів і за�

собів корекційно�реабілітаційного впливу. 

Однак практика використання існуючих корекційних програм

і технологій, згідно з літературними джерелами, засвідчила недостат�

ню їх ефективність, що спричинило пошук нових підходів, засобів,

методів і форм успішного проведення корекційно�реабілітаційної

роботи серед дітей із ДЦП. 

Результати проведеного пошукового етапу педагогічного експе�

рименту дозволили виявити особливості морфолого�функціональ�

ного стану і рухових можливостей у дітей молодшого шкільного віку

з церебральним паралічем. 

У молодших школярів із ДЦП порівняно зі здоровими однолітка�

ми засвідчено помітне погіршення показників респіраторної систе�

ми, а також функціонування серцево�судинної системи. Вірогідно

вищі величини ЧСС, САТ і ДАТ в стані відносного фізіологічного

спокою в школярів із ДЦП обумовлені переважанням тонусу сим�

патичного відділу вегетативної нервової системи. Так, у 77,3% дітей

цієї групи зафіксована значно виражена симпатикотонія, що втричі

більше, ніж у здорових дітей; знижені функціональні можливості

системи кровообігу під час виконання стандартного фізичного на�

вантаження. Серед учнів з ДЦП переважали діти зі станом серцево�
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судинної системи, нижчим за середній (56,8%). Виявлено 25,6%

дітей з низьким рівнем адаптаційних можливостей серцево�судин�

ної системи. 

Дослідження рухових можливостей учнів із ДЦП виявило значне

зниження рухливості в суглобах верхніх і нижніх кінцівок відносно

норми. Так, за середніми значеннями при згинанні передпліччя

пасивна рухливість становила 115,2°, або 85,3% норми, активна

рухливість — 108,3°, або 83,3% норми; при згинанні кисті пасивна

рухливість становила 56,7°, або 81,0% норми, активна рухливість —

45,2°, або 69,6% норми; при розгинанні кисті пасивна рухливість

становила 50,4°, або 67,2% норми, активна рухливість — 39,7°, або

56,7% норми; при відведенні стегна пасивна рухливість становила

32,8°, або 77,4% норми, активна рухливість — 20,3°, або 73,3% норми;

при супінації стегна пасивна рухливість становила 38,9°, або 77,8%

норми, активна рухливість — 26,3°, або 65,8% норми; при згинанні

гомілки пасивна рухливість становила 127,5°, або 85,0% норми, ак�

тивна рухливість — 110,1°, або 81,6% норми; при згинанні стопи па�

сивна рухливість становила 17,3°, або 77,4% норми, активна рух�

ливість — 12,7°, або 73,3% норми; при розгинанні стопи пасивна

рухливість становила 38,7°, або 69,2% норми, активна рухливість —

29,3°, або 63,7% норми. Розвиток абсолютної сили м’язів тулуба та

кінцівок, окрім м’язів�згиначів плеча і стегна, у дітей із ДЦП також

був вірогідно нижчим, ніж у здорових однолітків. 

Отже, результати експерименту підтвердили необхідність ство�

рення і впровадження спеціальної технології, спрямованої на роз�

виток рухової активності дітей молодшого шкільного віку з ДЦП

у позаурочний час в умовах навчально�виховного закладу і вдома. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ УЧНІВ 

СТАРШИХ КЛАСІВ, ХВОРИХ НА РЕВМАТИЗМ
З УРАЖЕННЯМ МІТРАЛЬНОГО КЛАПАНА

Хоруженко Юлія Миколаївна
Кафедра фізичної реабілітації 
Полтавського інституту економіки і права 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
36000, Полтава, вул. Котляревського, 1/27, тел: (022) 55!45!56д
Науковий керівник: Волошко Л. Б., канд. пед. наук, доцент

Проблема ревматизму в Україні є надзвичайно актуальною. Так,

поширеність цього захворювання залежить, насамперед, від соціаль�

но�культурного рівня населення і за даними різних авторів варіює —

від 1,1% до 38% від загальної захворюваності. Здебільшого ревматизм

починається в дитячому віці і характеризується важкими усклад�

неннями — дизритміями, пролапсом мітрального клапана, інфек�

ційним ендокардитом, мітральною недостатністю, що призводять

до ранньої інвалідизації та раптової смерті [1]. 

Незважаючи на досить широке розповсюдження та багаторічний

інтерес клініцистів і науковців до цієї проблеми, на сьогоднішній

день недостатньо приділяється уваги вирішенню питання щодо фі�

зичної підготовки учнів, хворих на ревматизм з ураженням мітраль�

ного клапану. Тому нами розроблена методика проведення занять

з фізичного виховання для учнів старших класів, що полягає у за�

стосуванні елементів лікувальної фізизичної культури. Експери�

ментальне дослідження проводилось на базі середньої школи № 10

імені В. Г. Короленка м. Полтава, де відібрали групу хворих дітей

у складі 18 осіб, віком від 16 до 18 років, із загальним діагнозом —

ревматизм у неактивній фазі з пролапсом мітрального клапану, які

отримали медикаментозне лікування, оксигенотерапію, пройшли

курс гомеопатії, масажу. 

Із хворими на ревматизм підлітками, а також із батьками, була

проведена бесіда, де їм пояснили мету нашого дослідження. Це допо�

могло учням і їх батькам усвідомити, що заняття фізичними впра�

вами спроможні відновити здоров’я і працездатність, що, у свою

чергу, сприяло піднесенню ефективності методики. Оцінюючи за�

соби фізичного виховання названої категорії підлітків, важливого
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значення набули спеціальні вправи, вправи з елементами йоги і на�

вчання раціонального дихання, що спрямовано вплинули на окремі

ослаблені системи організму. Критеріями ефективності експери�

ментальної методики були: опитування, огляд, вимірювання сис�

толічного та діастолічного АТ, частоти серцевих скорочень, зняття

показників ЕКГ та ехокардіоскопічного обстеження серця, а також

проведення ортостатичної проби на початковому та заключному

(через 1 місяць) етапах застосування методики. Обов’язковою умо�

вою був індивідуальний підхід і систематичний контроль стану здо�

ров’я підлітків. 

Урок фізичної культури з елементами ЛФК побудований за загаль�

новизнаною схемою, але він має свої особливості: більш тривалий

процес опрацювання початкового матеріалу веде до подовження

підготовчої частини, а відновлення функціональної здатності орга�

нізму — до збільшення заключної, за рахунок зменшення часу основ�

ної частини. А також фізичне виховання для учнів, хворих на ревма�

тизм з пролапсом мітральгого клапана, здійснюється на всіх рівнях

комплексно. Учні старших класів отримують необхідні знання, роз�

вивають фізичні здібності, засвоюють техніку рухових дій, набува�

ють умінь самостійно займатися фізичними вправами. 

Отже, систематичні заняття фізичною культурою з використан�

ням елементів ЛФК поліпшують пристосувальні реакції організму

хворих дітей, підвищують пульсовий тиск, збільшують ударний об’єкт

серця, прискорюють відновлення пульсу та артеріального тиску, сер�

це працює з меншими затратами енергії. А за допомогою ехокардіо�

скопічного обстеження серця виявили зменшення потоку мітральної

регургітації та діастолічного тремтіння стулок мітрального клапану.

Адекватно підібрані фізичні вправи поглиблюють дихання, ство�

рюють оптимальний режим для дихальних рухів, удосконалюють

функції дихального апарату, зміцнюють і полегшують роботу серця

та судин, поліпшують газообмін, тонізують нервово�психічну сфе�

ру, мобілізують захисні сили організму. 
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На сьогодні за показниками смертності та інвалідизації Україна

посідає одне із перших місць у світі за кількістю людей, у яких діаг�

ностують серцево�судинні захворювання. Із них 62,2% громадян краї�

ни страждають на атеросклеротичне враження кровоносних судин. 

Широке розповсюдження захворювань серцево�судинної системи

вимагає насамперед інтенсифікації масових профілактичних заходів

у вигляді первинної і вторинної профілактики. Первинна профілак�

тика передбачає запобігання хворобам серця в осіб без об’єктивних

і суб’єктивних ознак захворювання, які вже мають ті або інші фак�

тори ризику; вторинна профілактика — попередження прогресу�

вання й ускладнень захворювань серця [3]. 

Раціональна фізична культура є невід’ємною складовою первин�

ної і вторинної профілактики. Відомо, що під впливом фізичних

вправ помітно зростає толерантність до фізичного навантаження;

поліпшуються функціональний стан і скорочувальна функція міо�

карда; підвищується коронарний резерв і економічність серцевої

діяльності; поліпшується кровообіг; зменшується вміст ліпідів і за�

гального холестерину в крові; поліпшується периферичний кровообіг. 

Фізична активність впливає на затримку розвитку коронарного

атеросклерозу у віці після 40 років, призводить до підвищення ак�

тивності системи згортання крові, попереджаючи тромбоемболічні

ускладнення, а отже, попереджає і відтягує прояви більшості фак�

торів ризику основних хвороб серця [2]. 

У зв’язку з цим, нами представляється методика лікувальної фі�

зичної культури при атеросклеротичному враженні судин, що побу�

дована на врахуванні індивідуальних особливостей хворого, рівня
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його фізичного розвитку, стадії захворювання та ступеня недостат�

ності кровообігу [1]. 

При важких проявах захворювання, вираженої недостатності

серця або вінцевого кровообігу лікувальна фізична культура сприяє

компенсації ослабленої функції серця, лікуванню основного захво�

рювання та поліпшенню периферичного кровообігу. Саме тому ви�

користовуються фізичні вправи, що мобілізують екстракардіальні

фактори кровообігу: вправи для дистальних сегментів кінцівок, для

розслаблення м’язів, дихальні вправи. 

При легких формах захворювання, гострих хворобах на стадії оду�

жання і компенсованих хронічних захворювань, лікувальна фізична

культура сприяє підвищенню функціональних особливостей серце�

во�судинної системи. Застосовуються вправи для середніх і вели�

ких м’язових груп з поступовим підвищенням дозування, досягаючи

прискорення пульсу і збільшення кровотоку. 

При недостатності кровообігу третього ступеню застосовуються

фізичні вправи для малих і середніх м’язових груп. Вправи у вели�

ких суглобах кінцівок виконуються з неповною амплітудою, з уко�

роченим важелем, іноді за допомогою інструктора. 

Доведено, що раціональна фізична культура як складова про�

філактики при атеросклеротичному враженню кровоносних судин

сприяє попередженню прогресування й ускладнень захворювань

серця, відновленню фізичної та професійної працездатності хворо�

го, збільшенню толерантності до фізичного навантаження та під�

тримання її на досягнутому рівні. 
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У даний час близько 2,4 млн людей в Україні — інваліди. Серед

інвалідів досить високий відсоток складають інваліди по зору (56%),

зокрема діти�інваліди по зору, які мешкають та навчаються у спеціалі�

зованих інтернатах. У цих інтернатах також мешкають та навчають�

ся не тільки сліпі, але й слабозорі діти. 

Слабозорість — порушення зору, яке характеризується різким,

або менш різким зниженням гостроти зору. Порушення зору у дітей

має негативний вплив на їх фізичний розвиток, розвиток сили, пруд�

кості, швидкості рухів і мислення, витривалості та гнучкості, які

безумовно є необхідними саме в дитинстві. Причиною відставання

фізичного розвитку дітей з порушенням зору є тяжкий зоровий де�

фект, що ускладнює на ранніх етапах розвитку дитини процес ак�

тивного пізнання навколишнього середовища, який пов’язаний перш

за все з руховою активністю [4]. Сліпі та слабозорі діти відчувають

страх пересування в незнайомому середовищі, що призводить до

дефіциту рухів. За даними дослідників встановлено, що діти з вада�

ми зору у показниках психофізичного розвитку відстають від своїх

здорових однолітків [1]. 

Фізична культура — найважливіший елемент формування особис�

тості. Звісно, процес удосконалення рухів вимагає великих і ціленап�

равлених зусиль. Сукупність особистих фізичних рухових досягнень

дитини формує комплекс цінностей її фізичної культури. Він визнача�

ється рівнем розвитку фізичних якостей та координаційних можливос�

тей індивіда. Зовнішньо це проявляється у фізичній працездатності,

умінні володіти своїми рухами, грамотно та раціонально вирішувати

вже звичні та зовсім нові рухові задачі та виконувати рухові дії [2]. 

На даний час існує велика кількість робіт, які розкривають особ�

ливості фізичного розвитку сліпих і слабозорих дітей. Особливо
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тяжким для дітей із зоровою патологією є володіння правильною

вертикальною позою в положенні стоячи та ходьбою, що відобража�

ється на порушенні постави, появи плоскостопості, робить немож�

ливим виробити правильну координацію рухів. Вимушене обрання

слабозорими дітьми неправильного положення тіла при читанні,

письмі, прийнятті їжі тощо, призводить до систематичної втоми м’язів

шиї і спини, а отже, й до формування деформацій опорно�рухово�

го аппарату [3]. 

Доведено те, що використання інвалідами по зору засобів фі�

зичної культури сприяє розширенню діапазону їх рухової активнос�

ті, але не рідко окремі види фізичної активності, зокрема засоби

фізичної реабілітації, стають недосяжними внаслідок недостатнього

рівня фізичної підготовленості дітей із порушенням функції зору.

Отже, подальше використання засобів фізичної культури стриму�

ється недорозвиненням фізичного розвитку та низьким фізичним

потенціалом сліпих і слабозорих. 

У зв’язку з цим, нами представляється доцільним обґрунтуван�

ня комплексу методів і форм реалізації фізичної активності сліпих

та слабозорих дітей у процесі занять фізичними вправами та нав�

чання танців із метою підвищення їх фізичної підготовленості. Для

незрячої дитини вивчення танцювальних рухів має пізнавальний

компонент, а також дає можливість адаптуватися та функціонувати

у навколишньому середовищі. Через деякий час занять танцями

у дітей спостерігалась правильна постава, зникла плоскостопість,

сформувалась правильна координація рухів, зменшилися прояви

деформації опорно�рухового апарату. 

Підвищення адаптивних можливостей дітей із порушенням

функції зору може бути досягнуто у процесі навчання танцям, а та�

кож цілеспрямованих й спеціально підібраних (з урахуванням зоро�

вої патології та індивідуальної специфіки рухової діяльності) фізич�

них вправ. 
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Вивченню питань етіології та патогенезу неврологічних проявів

остеохондрозу хребта присвячено велику кількість робіт, але до тепе�

рішнього часу недостатньо вивчені причини різноманіття клінічних

форм захворювання, значення анатомо�функціональних і консти�

туціональних чинників в виникненні і розвитку цієї патології. Незва�

жаючи на велику кількість запропонованих методів лікування гострих

і реабілітації хронічних форм, а також профілактики неврологічних

проявів остеохондрозу хребта, проблема залишається актуальною.

Недостатньо визначеними є підходи до вибору методів диференці�

йованого лікування. Не приймаються до уваги конституціональні

особливості пацієнта, які мають певне значення у виникненні та пе�

ребігу захворювання. Недостатньо визначеними є механізми резис�

тентності певних форм захворювання до проведеного лікування. 

Для оптимізації діагностичних заходів і підвищення ефективності

лікування пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу хреб�

та необхідно подальше вивчення даної проблеми з використанням

нових методологічних підходів до її вирішення, що підтверджує ак�

туальність обраної теми [6]. 

Остеохондроз хребта — це первинно виникаючий дегенератив�

ний процес в міжхребцевих дисках з вторинними реактивними та

компесаторними змінами в кістково�зв’язковому апараті хребта.

Розвиток остеохондрозу хребта пояснюють інволютивною теорією

фізіологічного зношування хребта. Окрім цього варто враховувати і

генетичні фактори — уроджену слабість і дефекти розвитку дисків

та зв’язкового апарата, роль гормональних і обмінних факторів, що

приводять до змін колагенових структур тканин, а також і роль ек�

зогенних факторів (мікротравми, інфекції, інтоксикації тощо). 

Велике значення в діагностиці остеохондрозу хребта з невроло�

гічними проявами мають параклінічні методи дослідження (рентге�
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нологічні, оглядові та з контрастуванням, дослідження ліквору, ме�

тоди функціональної діагностики). Особливе місце серед них зай�

має рентгенологічне дослідження. Рентгенологічне дослідження

при остеохондрозі має також значення для вияснення можливих

вторинних впливів змін в хребті на спинний мозок, корінці та суди�

ни, а також для виключення пошкоджень хребта іншої етіології —

аномалії розвитку, пухлини, метастази тощо. Слід зазначити що не

існує прямих кореляцій між вираженістю дегенеративних змін

в хребті та клінічними проявами [1]. 

Остеохондроз хребта відноситься до найбільш розповсюдженої

патології. З популяційних досліджень відомо, що серед 49800 до�

рослих людей різний ступінь вираженості неврологічних проявів

остеохондрозу хребта виявлено у 50% обстежених, причому у 25% ма�

ло місце обмеження працездатності. При цьому, за зведеними даними

75–90% захворюваності припадає на працездатний вік, в зв’язку

з чим тимчасова непрацездатність складає близько 7% днів від всіх

захворювань і 68% від патології нервової системи [8]. 

Проблема ще більш загострюється в зв’язку з низькою ефектив�

ністю наявних програм лікування даної недуги. Подекуди стійкої

ремісії захворювання вдається добитися лише на короткий термін,

а неможливість досягти повноцінної регенерації хряща є специ�

фічною передумовою хронічного протікання хвороби. Складність

і багатоступінчастість патогенезу даного захворювання, а також за�

лучення до патологічного процесу багатьох систем гомеостазу орга�

нізму визначають необхідність використання цілого комплексу ме�

дикаментозних і не медикаментозних засобів для лікування

неврологічних проявів. Однак, використання в комплексному ліку�

ванні цілої низки медикаментозних засобів може призводити до

розвитку токсико�алергічних реакцій та прогресування склеротич�

них процесів в хрящі. Крім того, в більшості з загальноприйнятих

схем лікування неврологічних проявів остеохондроз хребта не перед�

бачено впливу на окремі патогенетичні механізми розвитку хвороби

та її прогресування. Не розроблено також патогенетично обгрунто�

ваних критеріїв для використання сучасних хондропротекторних,

антиоксидантних, ангіопротекторних та імуномодулюючих засобів

при поперековому остеохондрозі з різними клініко�неврологічни�

ми варіантами проявів, з чим пов’язана і організація проведен�

ня подальшої медичної реабілітації хворих з неврологічними про�

явами. 
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Таким чином, зазначена проблема залишається серед надзви�

чайно важливих та актуальних медико�соціальних проблем. Хоча її

вивченню присвячена значна кількість наукових досліджень, бага�

то питань патогенезу, лікування та реабілітації хворих залишаються

невизначеними. 

ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ЗАНЯТЬ АЕРОБІКОЮ ДЛЯ ДІТЕЙ 
МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Голікова Дарина Андріївна,
студентка магістратури спеціальності «Фізична реабілітація» 
Полтавського інституту економіки і права
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 
Кафедра фізичної реабілітації й фізичного виховання
м. Полтава, вул. Котляревського 1/27

До тепер актуальною залишається проблема збільшення рухової

активності учнів загальноосвітніх шкіл. Аналіз даних літератури по�

казує, що урочна форма занять не забезпечує повністю необхідного

об’єму рухової активності, та бажаного тренувального ефекту. Особ�

ливу увагу варто приділити засобам і методам занять з дітьми мо�

лодшого шкільного віку на уроках фізичного виховання. Стандартні

уроки із постійним навантаженням викликають у учнів негативні

емоції і часто супроводжуються відмовою від виконання вправ або

взагалі відвідування уроків фізкультури. З цією метою нами були

впроваджені в шкільний процес з фізичного виховання заняття

аеробікою, бо вправи аеробіки легко дозуються, цілеспрямовані за

дією, прості у виконанні, що дозволяє їм стати в один ряд з іншими

оздоровчими видами фізичної культури [3,5]. 

Специфіка застосування вправ базової аеробіки на уроках фізич�

ної культури та використання цих вправ поза навчальним процесам

в учнів молодших класів дозволяють цілеспрямовано впливати на

функціональні системи організму різними шляхами і добиватися

значного покращення фізичного стану у дітей. 

Всі учасники експерименту були розділені на три групи:

– перша група (контрольна) — діти, які не займаються аеробікою. 

– друга група (1 основна) — діти, які займаються аеробікою на

уроках фізичної культури два рази на тиждень. 
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– третя група (2 контрольна) — діти, які займаються аеробікою

чотири рази на тиждень: два рази на уроках фізичної культури і два

рази додатково. 

Усі вправи базової аеробіки сприяють розвитку фізіологічних

можливостей організму, зміцненню їх, оздоровленню організму ді�

тей в цілому. Діти повинні спрямовувати свою увагу на корисність тієї

чи іншої вправи, але вже на 4–5 заняті добре запам’ятовують впра�

ви і їх послідовність у комплексі [2]. 

Аналіз даних фізичної підготовленості дітей основної та конт�

рольної груп на початку експерименту показав, що вірогідності

розрізнень у показниках фізичної підготовленості між ними не

спостерігалося. Середні показники рівня фізичної підготовленості

дітей на початку експерименту всіх груп відносилися до рівня «нижче

середнього», винятком в усіх групах став показник розвитку гнуч�

кості. На закінчення експерименту в основній групі спостерігалося

значне змінення досліджуваних показників фізичної підготовле�

ності. Відносно показників у контрольній групі можна говорити

про тенденцію до покращення результатів в усіх тестах. Аналіз по�

казників фізичної підготовленості дітей основної групи на початку

і наприкінці експерименту дозволив констатувати наступні особли�

вості: показники розвитку швидкісно�силових здібностей в основ�

ній групі поліпшилися, показники силових якостей другої основної

групи в порівнянні з першою мали більш виражені зміни, показники

гнучкості вірогідно збільшилися. Проведений експеримент дозво�

лив виявити ефективність використання засобів аеробіки в загально�

освітніх школах для дітей молодшого шкільного віку, що відобрази�

лось у поліпшенні рухової підготовленості [3,5]. 

Вищенаведене дозволяє сформулювати наступне: використан�

ня вправ базової аеробіки сприяє значному збільшенню показників

розвитку фізичних здібностей та рівню фізичної підготовленості в ці�

лому. Комплекси вправ базової аеробіки рекомендовано включати

в навчальний процес на уроках фізичного виховання для підвищення

рівня фізичної підготовленості у дітей молодшого шкільного віку,

які не займаються спортом. Засоби базової аеробіки в конкретному

навчальному процесі необхідно використовувати з урахуванням ін�

дивідуальних фізичних особливостей учнів. 
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КРИТЕРИИ ИЗМЕНЕНИЯ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

ГОЛОВНОГО МОЗГА У ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА 
ПО ФОРМИРОВАНИЮ ШКОЛЬНОЙ 

ДИЗАДАПТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА ЭЭГ

Гончаренко М. С., Тимченко А. Н., 
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина,
Закревский А. Н., 
Харьковская медицинская академия последипломного образования

Интенсификация учебного процесса в современной школе, кото�

рая наблюдается последнее десятилетие, часто приводит к негатив�

ным последствиям для функционального состояния школьников —

снижению функциональных резервов систем организма, повышению

психоэмоционального напряжения, что приводит к формирова�

нию школьной дизадаптации (ШД). 

Одним из основных направлений современных медицинских

исследований по проблеме ШД является оценка роли, которую иг�

рают в ее развитии нарушения функций центральной нервной сис�

темы (ЦНС), возникающие вследствие различных неблагоприятных

воздействий на развивающийся мозг. В связи с этим перспектив�

ным подходом к изучению ШД может служить комплексное психо�

неврологическое и психологическое исследование с применением

методов ЭЭГ и биоуправления. 

Цель работы — выявление критериев оценки эффективности

практического применения методов нейробиоуправления и коррек�

ции типичных психосоматических нарушений у подростков на осно�

ве комплексного обследования состояния их соматического здоровья.

С согласия родителей и учеников гимназии г. Харькова нами

была проведена оценка функционального состояния головного мозга

методом электроэнцефалографического картирования у учеников

в возрасте 12–15 лет. Анализ удельного веса альфа�ритма проведен

при помощи диагностического комплекса «Бослаб» и электроэнце�

фалографа «Тредекс». Всего проанализированы данные 68 учени�

ков, среди которых у 28 школьников (18 мальчиков и 10 девочек)

выявляли малые мозговые дисфункции (ММД) — основная группа.

30 учеников (14 мальчиков и 16 девочек) не проявляли признаков

школьной дизадаптации и были выделены в группу сравнения.
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Среди детей с ММД в качестве относительно однородной по харак�

теру поведенческих нарушений и когнитивных трудностей можно

было выделить группу детей с синдромом дефицита внимания и ги�

перактивностью (СДВГ). Из общего числа обследованных школь�

ников СДВГ был диагностирован у 6±3% детей, тогда как среди

всех случаев ММД на его долю приходилось 46±6%. СДВГ характе�

ризовался несвойственными для нормальных возрастных показате�

лей избыточной двигательной активностью, дефектами концентра�

ции внимания, отвлекаемостью, импульсивностью поведения,

проблемами во взаимоотношениях с окружающими и трудностями

в обучении. 

Анализ электроэнцефалограмм показал наличие достоверно выс�

шего уровня альфа активности у девочек, в то время как островол�

новые комплексы суммарно были достоверно ниже. У мальчиков

преобладание островолновых комплексов свидетельствовало о не�

зрелости механизмов адаптации. 

Соотношение ритмов электроэнцефалограмм у мальчиков и дево�

чек показало, что средневольтные ЭЭГ регистрировались у 7 мальчи�

ков (8812%) и у 6 девочек (7516%). Доминировал хорошо модулиро�

ванный альфа�ритм, субдоминирующим зарегистрирован тета�ритм

у мальчиков в 6 случаях (7516%), у девочек бета�ритм в 5 случаях

(6218%). Преобладание энергии ЭЭГ регистрировалась в правом

полушарии в равной степени как у мальчиков — 7 (8812%), так и у де�

вочек — 7 (8812%). 

Обращает внимание тот факт, что максимальная межполушар�

ная асимметрия отмечалась у мальчиков в бета�диапазоне в темен�

ных отведениях, а также в дельта�диапазоне в височных отведени�

ях. У девочек асимметрия зарегистрирована преимущественно

в альфа�диапазоне в теменных отведениях. 

Среди мальчиков максимальная частота спектра ЭЭГ зафикси�

рована в лобных отведениях справа — 4 случая (5019%); минималь�

ная частота зарегистрирована в теменно�височных отведения спра�

ва — 6 (7516%). У 7 девочек (8812%) максимальная частота спектра

ЭЭГ зафиксирована в лобных и височных отведениях справа. 

Минимальная частота спектра ЭЭГ зарегистрирована справа в ви�

сочных отведениях у 3 мальчиков (3818%), в теменных отведениях

(3818%), в центральных и теменных отведениях у 4 девочек (5019%). 

Таким образом, количественный анализ ЭЭГ показал различное

участие структур головного мозга в адаптивных реакциях. Зональные
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различия активности мозга и их латерализация отмечены как у маль�

чиков, так и у девочек, однако имеются половые различия. У мальчи�

ков максимальная асимметрия отмечалась в бета�диапазоне, в от�

личие от асимметрии в альфа диапазоне у девочек. 

Таким образом, в результате проведенных исследований выявле�

ны достоверные гендерные различия в активности аффективной

системы. В группе подростков с малыми мозговыми дисфункциями

у мальчиков регистрировалось левостороннее преобладание альфа

активности в лобных отведениях в ответ на проведение тестов, что

свидетельствует о повышенной чувствительности к негативным аф�

фективным стимулам. Среди девочек той же группы наоборот от�

мечено правостороннее доминирование альфа активности в лобных

отведениях в ответ на проведение тестов, что свидетельствует в поль�

зу чувствительности к позитивным аффективным стимулам. 

Использованный междисциплинарный медико�психологичес�

кий подход к анализу дезадаптации, синдром дефицита внимания

не только оказался высокоинформативным для диагностики раз�

личных форм нарушений нервно�психического развития, лежавших

в ее основе, но также способствовал определению наиболее оптималь�

ной тактики преодоления проявлений дезадаптации индивидуально

для каждого школьника. Проведение коррекционных мероприятий

при синдроме дефицита внимания, малых мозговых дисфункциях

и других состояниях, приводящих к дезадаптации должно строить�

ся на основе индивидуального подхода с учетом результатов обсле�

дования специалистами различного профиля. 

ВПЛИВ РУХЛИВИХ І СПОРТИВНИХ ІГОР 
НА ОРГАНІЗМ ХВОРИХ З АМПУТАЦІЙНИМИ 

УШКОДЖЕННЯМИ КІНЦІВОК

Лишафай Ірина Олександрівна
студентка 5 курсу спеціальності «Фізична реабілітація» 
Полтавського інституту економіки і права
36000, Полтава, вул. Котляревського 1/27

Застосування рухливих та спортивних ігор у реабілітації хворих

з ампутаційними ушкодженнями кінцівок дає можливість комплекс�

но впливати на психоемоційну, рухову та функціональну сфери. Ігро�

ва діяльність дозволяє підвищити рухову активність, адаптаційно�
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компенсаторні можливості, сприяє розвитку координаційних, си�

лових і швидкісних здібностей, гнучкості, витривалості, сенсорних

і психодинамічних якостей, підвищенню функціональних можли�

востей органів і систем. Психологічний та соціальний аспекти ігрової

діяльності спрямовані на зниження психоемоційного напруження та

особистісної тривожності, формування впевненості в своїх силах,

задоволення потреб у руховій активності, вдосконалення емоційно�

вольових, інтелектуальних і мотиваційних основ особистості, форму�

вання активної життєвої позиції та навичок соціальної взаємодії [2]. 

Рухливі ігри для дітей із дефектами верхніх і нижніх кінцівок

умовно поділяють на дві групи. При дефектах верхніх кінцівок до

першої групи входять ігри, зміст яких передбачає участь однієї або

двох верхніх кінцівок у здійсненні рухів, а саме ігри з різними пред�

метами, в яких можуть приймати участь діти з вродженими вадами

кінцівок або після ампутації кисті чи передпліччя. Друга група об’єд�

нує рухливі ігри, що спрямовані на використання збережених функ�

цій, здебільшого нижніх кінцівок. Це ігри з ходьбою, бігом, стриб�

ками, перелізанням, з елементами футболу та інші, зміст яких не

потребує участі верхніх кінцівок для вирішення поставлених зав�

дань. Підбір рухливих ігор для дітей із ампутаційними ушкоджен�

нями кінцівок здійснюється на основі вирішення освітніх та корек�

ційно�розвиваючих завдань [1]. 

Спортивні ігри відрізняються різнобічним впливом на психо�

фізичний стан людей і сприяють прискоренню процесу їх адаптації.

Хворі з дефектами нижніх кінцівок можуть приймати участь у спор�

тивних іграх із використанням протезів або без них. Під час ігор

увага звертається на точність і правильність виконання рухів, їх різ�

номанітність, активну участь відсіченої кінцівки в процесі виконання

рухових дій у різних вихідних положеннях. Застосування спеціальних

технічних пристосувань, засобів та протезної техніки дозволяє значно

розширити рухові можливості осіб з ампутаційними ушкодження�

ми кінцівок. До спортивних ігор, де рухова активність обумовлена

застосуванням засобів протезної техніки, відносяться волейбол, хо�

кей на протезах і санчатах із ковзанами, бадмінтон, гольф, більярд,

бейсбол. На колясках хворі можуть грати в баскетбол, настільний

теніс, великий теніс, бадмінтон, гандбол, більярд. Людям із двобіч�

ними дефектами верхніх і нижніх кінцівок без застосування тех�

нічних пристосувань рекомендується участь у спортивних іграх за

спрощеними правилами [3]. 
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З метою підвищення емоційного тонусу, тренування різних м’язо�

вих груп і включення в тренувальний процес зорового, тактильно�

го та слухового аналізаторів доцільно використовувати різні м’які

модульні конструкції, що забезпечує створення умов для розвитку

різних рухових навичок (вставання, повзання, втримання рівнова�

ги) з урахуванням рівня ампутації. 

Використання в реабілітації хворих з ампутаційними ушкоджен�

нями кінцівок засобів адаптивного спорту, серед яких важливе місце

займають рухливі та спортивні ігри, дозволяє прискорити процес

рухової адаптації, підвищити функціональні результати протезуван�

ня, досягти визначеного відновного та корекційного ефекту. 
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Порушення слуху у дітей зустрічаються частіше, ніж це може

здаватись. У тому чи іншому ступені ним страждають 15 із 1000 но�

вонароджених, а вроджений характер порушення слуху зафіксова�

но у 25% глухих дітей. 

Державна національна програма «Освіта» (Україна XXI століття

2004) передбачає необхідність удосконалення освітньо�виховного

процесу дітей із відхиленнями у розвитку. 
Існують різні причини, які ведуть до втрати слуху у дітей: вродже�

ні — які передаються з покоління до покоління; генетичні відхилен�
ня; глухота, яка пов’язана з родами (гіпоксія плоду, зупинка дихання,
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родові травми та ін.); у наслідок інфекційних захворювань; різні
травми; хіміотерапія. Крім того, слід звернути увагу на дитину, ко�
ли вона має рухові вади при церебральних паралічах, коли у дитини
відсутня річ, або призупинка її розвитку, відхилення в поведінці,
при незвичайній формі зовнішнього вуха і слухового проходу, та ба�
гато інших відхилень, які допоможуть вчасно визначити та діагнос�
тувати туговухість у дитини. 

Хотілося б наголосити, що порушення слуху — недолік фізичний,
а не психічний, тому дітям з такою вадою необхідна фізична реабі�
літація. 

Враження функції слухового аналізатора призводить до цілого
ряду другорядних відхилень і, насамперед, мовного розвитку. Мова
виступає — засобом взаємозв’язку з оточуючим світом. Порушення
такого зв’язку, призводить до зменшення об’єму отриманої інфор�
мації, що відображається на розвитку всіх пізнавальних процесів
і тим самим, впливає в першу чергу, на процес оволодіння всіма ви�
дами рухових навичків. 

Глухим дітям притаманні різноманітні порушення у руховій сфе�
рі, найбільш характерними є: недостатньо точна координація і не�
впевненість у рухах; відносна повільність оволодіння руховими
навичками; тяжкість збереження статистичної та динамічної рівно�
ваги; відносно низький рівень розвитку орієнтування у просторі;
повільна швидкість виконання окремих рухів. Втрата слуху відоб�
ражається на рівні розвитку фізичних якостей, а саме: у розвитку
сили (у 8�ми річному віці величина відставання глухих від дітей, які
чують, була рівна 6–8%, а до 17�ти річного віку досягає 53,3%). Тому
фізична реабілітація дітей з вадами слуху є важливою у подальшому
психологічному, фізичному та соціальному розвитку. 

При заняттях фізичними вправами увага приділяється покра�
щенню моторики, пластичності й точності рухів, покращенню роз�
витку рухової пам’яті та збереженню рівноваги. Багато комплексних
вправ розроблено спеціально для покращення життєвої ємкості ле�
гень та дихальної системи. 

Основною формою фізичного виховання є урок. Сьогодні Кон�
цепцією державного стандарту спеціальної освіти дітей з особливими
потребами така практика визнана недоцільною. Для підвищення фіз�
культурно�освітньої активності необхідно впроваджувати нові, різно�
манітні за змістом, форми занять. Паралельно з уроками фізичного
виховання використовуються фізичні вправи у режимі дня школи, са�
мостійні, позакласні позашкільні оздоровчі заходи. Використання
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різноманітних форм фізичного виховання позитивно впливає на
укріплення здоров’я, розвиток рухової пам’яті, уміння орієнтуватися
в просторі, координації, допомагає правильному фізичному, функ�
ціональному, психічному, адаптативному розвитку осіб з порушен�
нями слуху. 
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За даними сучасних наукових досліджень поширеність дитячого

церебрального паралічу в країні складає 2–3 дитини на 1000 дитя�

чого населення, що становить 24% від всієї кількості неврологічних

хворих. В останні 10–15 років спостерігається тенденція до зрос�

тання цих показників. Використання різних засобів та новітніх мето�

дів у процесі фізичної реабілітації пацієнтів із ДЦП сприяє підвищен�

ню фізичних можливостей, адаптації до умов життя та інтеграції

у суспільство [1, 4]. Передбачені міжнародною програмою «Special

Olympic International» у життя впроваджуються оздоровчі, реабілі�

таційні, корекційні та навчально�тренувальні програми, основною

метою яких є виявити та повною мірою розкрити здібності кожно�

го інваліда та інтегрувати його в суспільство. Така робота вимагає

постійного наукового пошуку найбільш ефективних шляхів органі�

зації та проведення занять з інвалідами [5]. 



– 76 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна і професійна  

На сьогодні існує багато методів реабілітації даної патології, але

доцільно випробовувати ефективність малодосліджених методів,

зокрема, лікування верхової їздою. В Україні це метод новий, але

успішно використовується та є дуже ефективним [2, 3]. Однак, пи�

тання впливу верхової їзди на реабілітаційний процес при ДЦП у на�

уковій літературі залишається відкритим. Поширеність випадків

ДЦП в Україні, необхідність виконання положень державних програм

у галузі фізичної культури і спорту інвалідів, недостатня розробле�

ність у науковій літературі питань використання іпотерапії у реабі�

літації хворих на ДЦП зумовили вибір теми наукової роботи: «Іпо�

терапія в реабілітації хворих із наслідками ДЦП». 

Об’єкт дослідження: фізична реабілітація осіб, хворих на ДЦП. 

Предмет дослідження: методика проведення занять лікувальною

верховою їздою для хворих на ДЦП. 

Мета дослідження: розробити методику проведення занять ліку�

вальною верховою їздою для хворих на ДЦП та перевірити її ефек�

тивність. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці методики

лікувальної верхової їзди та її практичній апробації, що дозволило

поліпшити фізичний стан хворих на ДЦП. Організація дослідження

передбачала формування основної (n=8) та контрольної (n=8) груп

з метою подальшого проведення порівняльного аналізу динаміки

зміни показників тонусу м’язів, а також амплітуди рухів та станової

сили у дітей віком 10–14 років, хворих на церебральний параліч

(спастична форма, ускладнена гіперкінетичним синдромом) у про�

цесі занять іпотерапією. Експериментальне дослідження проводи�

лося протягом трьох місяців на базі Дібрівського кінного заводу. 

На підставі аналізу наукової літератури було розроблено мето�

дику проведення занять іпотерапією з хворими на ДЦП із спастич�

ною формою, ускладненою гіперкінетичним синдромом. У ході до�

слідження було з’ясовано, що запропонована методика проведення

занять іпотерапією є ефективною. Це підтверджено позитивною

динамікою показників тонусу м’язів (Р<0,05), амплітуди рухів

(Р<0,05) та станової сили (Р<0,05) осіб із ДЦП, які увійшли до ос�

новної групи. 
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ТА ЯКІСНОЇ ОЦІНКИ 

ВОЛЬОВИХ ЯКОСТЕЙ У СПОРТІ

Бабич Наталія Леонідівна
Кафедра фізичної реабілітації і фізичного виховання 
Полтавського інституту економіки і права 
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Успішні виступи спортсменів та досягнення ними високих спор�

тивних результатів безсумнівно залежать від багатьох складових

процесу багаторічної спортивної підготовки. На сучасному етапі

розвитку спорту вищих досягнень все більше уваги науковців і тре�

нерів�практиків звернуто до ролі та частки психологічної підготов�

ки у навчально�тренувальному та змагальному процесах, що вклю�

чає в себе виховання вольових якостей та емоційної стійкості [1].

У цьому зв’язку актуалізується проблема пошуку валідних, об’єктив�

них, інформативних та зручних у використанні в змагальних умовах

методик якісної та кількісної оцінки вольових якостей спортсменів. 

Аналіз та систематизація даних літературних джерел засвідчує,

що до цього часу відсутня термінологічна узгодженість визначення

поняття «воля», відсутні кількісні методи оцінки ступеня розвитку

волі та кількісні методи виміру вольових зусиль. Уперше методи

дослідження волі класифікував Х. Рорахер (1932), виділяючи:

– метод реакцій (Н. Ах);

– метод вибору (А. Мишот, Н. Прюм);

– метод максимальної ефективності (Е. Крепелін, Х. Рорахер);

– метод прийняття незадоволення (Я. Ліндворскі). 

Інтенсивність вольових зусиль психологи пов’язують зі ступенем

важкості перешкод і значимістю дій; відношенням до дії; спону�

кальною силою мотивів [2]. 
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Багаточисленні спроби розробити методи виміру вольових зусиль

у різних видах спорту не задовольняють через відсутність кореляції

між результатами, що отримані внаслідок використання різних ме�

тодик, лабораторними показниками та життєвим спостереженням

[2]. Однак, незважаючи на відсутність чітко сформованого діагнос�

тичного критерію оцінки вольових якостей, науковий інтерес до

проблеми волі у різних її аспектах продовжує зростати серед психо�

логів, педагогів та спортивних тренерів. 

Аналізуючи наукові доробки останніх 10�ти років, ми система�

тизували методи оцінки вольових якостей, що використовували на�

уковці у своїх дослідженнях у галузі педагогіки, психології, фізич�

ної культури та спорту:

– психолого�педагогічне спостереження;

– експертну оцінку вольових якостей (за Висоцьким А. І.);

– психодіагностичні тести (здатність до концентрації уваги,

схильність до ризику, дослідження самооцінки та рівня домагань,

рівня тривожності, самооцінки сили волі, теппінг�тест т. ін.);

– педагогічні — тестові обстеження рівнів фізичної підготовле�

ності, повторне застосування зусиль в умовах наростаючої втоми;

– інструментальні — динамометрія, міра активованості фізіоло�

гічної системи (затримка дихання), граничне фізичне навантажен�

ня (велоергометрія);

– соціологічні (опитування, анкетування). 

Отже, оцінка вольових якостей спортсменів включає в себе комп�

лексне використання психодіагностичних, педагогічних, інстру�

ментальних та соціологічних методів дослідження, врахування ре�

зультатів яких, дають змогу раціонально будувати та моделювати

різні сторони спортивної підготовленості з метою досягнення мак�

симально високих результатів. 
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Для розумово відсталих дітей фізичне виховання має велике зна�

чення не тільки як засіб оздоровлення організму і формування рухо�

вих навичок, але і як засіб корекції наслідків дефектів і компенсації

порушених функцій [3]. 

Фізичні вправи, особливо ті, які виконуються на свіжому повітрі,

покращують обмін речовин, кровообіг, дихання, тонізують діяльність

центрального та периферійного відділів нервової системи, пози�

тивно впливають на стан кістково�м’язового апарату. Все це сприяє

покращенню загального стану організму дитини, підвищенню її ро�

зумової та фізичної працездатності, збільшенню компенсаторних

можливостей центральної нервової системи. Така активізація діяль�

ності усього організму і, у першу чергу, центральної нервової систе�

ми є важливою умовою успішного навчання та подолання недоліків

у розвитку розумово відсталої дитини [1]. 

Рухові порушення в розумово відсталих дітей та підлітків зумов�

люються патологічними відхиленнями у розвитку центральної нер�

вової системи. Типові порушення рухів у розумово відсталих дітей

тісно пов’язані з особливостями їхнього психічного розвитку. Такі

недоліки найяскравіше проявляються у тих рухових діях, які потре�

бують значної нервово�розумової роботи. Сутність відновлюю чого

впливу фізичних вправ на рухові розлади, що виникли внаслідок

ушкоджень центральної нервової системи, полягає у тому, що під

впливом систематично повторюваних рухів стимулюється діяльність

відповідних відділів нервової системи, включаються у роботу раніше

не задіяні нервові механізми, утворюються нові нервові шляхи за

рахунок умовно�рефлекторних зв’язків. Шляхом певного поєднання

фізичних вправ, які виконуються за показом та словесною інструк�

цією, можна розвивати у дітей здатність регулювати свої рухові дії



– 80 –

Секція ІІІ Медична, фізична, спортивна і професійна  

за словесною інструкцією, тим самим можна сприяти виправленню

відхилень першої та другої сигнальних систем [2]. 

Важливою обставиною, яку необхідно враховувати у роботі по

корекції рухових порушень у розумово відсталих дітей, є те, що

у них у більшому ступені порушені не елементарні рухи, а складні

рухові акти, які вимагають осмислення та регуляції з боку корково�

го рівня. Тому процес фізичного виховання необхідно будувати так,

щоб учні обдумано виконували вправи, намагаючись їх проаналізу�

вати, виконувати регуляцію темпу, ритму, координації рухів та ін�

ших рухових характеристик. Необхідно формувати у дітей способи

контролю і самоконтролю за рухами, використовувати мотиваційні

фактори у досягненні мети і завдань фізичного виховання. Оскільки

однією із найбільш важливою функцією мозку є процес сприйнят�

тя та отримання сигналів із зовнішнього світу є одним з вирішальних

факторів у формуванні індивідуального досвіду розумово відсталих

учнів у процесі їх навчання і виховання. Тому при навчанні даної

категорії важливе значення має наглядна інформація [1]. 

Робота по корекції недоліків психофізичного розвитку являє со�

бою складний процес, в якому необхідно використовувати системний

підхід до застосування різноманітних форм, засобів, шляхів і методів

фізичного виховання, але які мають єдину цільову направленість —

корекцію і розвиток рухової і психічної сфери дитини [4]. 
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За даними МОЗ України на початок 2009 р. випадки розумової

відсталості становили 23,1% усіх психічних діагнозів. Порушення

інтелекту в більшості випадків поєднується з аномальним розвит�

ком рухової сфери. Дослідженнями ряду вчених виявлено, що діти

з інтелектуальною недостатністю відстають у силі, швидкості, вит�

ривалості, координації на 25–40% [1]. 

Однією з головних причин, що ускладнює формування в розу�

мово відсталих дітей рухових умінь і навичок, є порушення мотори�

ки, які негативно відображаються не лише на фізичному розвитку,

але й на соціалізації особистості, розвитку пізнавальної функції та

формуванні трудової діяльності, наступної соціальної та професій�

ної адаптації. У зв’язку з цим особлива увага повинна надаватися

фізичному стану дітей із відхиленнями в розвитку та можливості

корекції цих відхилень засобами фізичної культури [2]. 

На сьогоднішній день у системі освіти дітей із інтелектуальною

недостатністю сформувався ряд нових теоретичних положень про

можливості корекції порушених психомоторних функцій, розши�

рилась педагогічна класифікація та типологія дітей із інтелектуаль�

ною недостатністю, виявлені механізми діагностики, розробляються

інтегровані підходи до їхнього навчання. Ряд дослідів Ю. Д. Желез�

няка (2001), Е. Б. Наймінова (2003) т. ін. звертають увагу на важли�

ве значення для розвитку психомоторних і сенсорно�перцептивних

можливостей рухливих і спортивних ігор. Аналіз літературних даних

І. Ф. Марковської (1993), Л. М. Шипіцина (1999) т. ін. дозволив з’ясу�

вати особливості впливу фізичних навантажень на функціональний

стан організму дітей із вадами інтелекту. Оптимально організована

рухова діяльність дітей із інтелектуальною недостатністю сприяє

корекції рухової сфери та соціалізації особистості в цілому. 

Останніми дослідженнями виявлено, що найбільш успішно роз�

вивається рухова сфера розумово відсталих дітей і коригуються їх

рухові порушення, коли процес фізичного виховання будується із
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врахуванням таких аспектів: необхідність всебічного фізичного роз�

витку з опорою на збережені рухові можливості; осмислення та сло�

весна регуляція рухів під час виконання фізичних вправ; адекватність

критеріїв зворотнього зв’язку. Спираючись на перше положення,

важливим є визначення збережених і порушених здібностей, після

чого можна підбирати відповідні вправи з метою їх корекції, активно

розвиваючи збережені рухові здібності. Другий аспект визначає не�

обхідність словесного опосередкування рухів, розширюючи сло�

варний запас і сприяючи розвитку пізнавальних можливостей засо�

бами фізичної культури. Третє положення обумовлює необхідність

дослідження рухової сфери дітей такими методами, за допомогою

яких можна виявити як збережені, так і порушені їх рухові здіб�

ності [1]. 

Однак, враховуючи аналіз наявних програм із фізичної культу�

ри у спеціальних освітніх установах, який показав, що в них недос�

татньо враховуються можливості сучасних фізкультурно�оздоров�

чих та ігрових технологій, існує проблема пошуку універсальних

методів і прийомів фізичного виховання категорії дітей із інтелек�

туальною недостатністю. З нашої точки зору, вирішенню даних пи�

тань допоможе розробка методик, програм і технологій, які мати�

муть елементи рухових ігор, спрямованих на корекцію порушених

психомоторних і сенсорно�перцептивних функцій в дітей із вадами

інтелекту. 
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За статистичними даними Міністерства охорони здоров’я, в Ук�

раїні щорічно отримують травму хребта та спинного мозку біля

2200 осіб, що становить приблизно 1,8% від усіх уражень нервової

системи. Кількість їх порівняно з минулими роками збільшується

у середньому на 100 випадків за рік (Гэлли Р. Л., 1995; Поліщук М. Є.,

2001). Не дивлячись на велику роботу, яка проводиться в нашій

країні по боротьбі з травматизмом, число випадків перелому хребта

за останнє десятиліття зростає, особливо в статистиці травматизму

від засобів міського транспорту. Більше половини переломів хребта

супроводжуються пошкодженням спинного мозку. Ці переломи скла�

дають близько 20%. Залишається високою і смертність. Згідно даним,

смертність при переломах шийного відділу хребта рівна 33,3%,

грудного — 8,3%, поперекового — 6,2%. 

Наслідком травм чи переломів хребта є важкі розлади функціо�

нування опорно�рухового апарату та внутрішніх органів [2]. 

Серед пошкоджень хребта найчастіше спостерігаються неусклад�

нені компресійні переломи тіл хребців. Хворим із компресійними

переломами, за умови відсутності значного зсуву хребців, різко ви�

раженого ступеня компресії та неврологічних явищ, призначається

відновлювальна терапія в травматологічних відділеннях лікарень

і спеціалізованих центрах охорони здоров’я. Серед традиційних кон�

сервативних методів лікування даної патології використовуюся: ви�

тяжіння на похилій площині і рання фізіофункціональна терапія, що

спрямовані на створення природного м’язового корсету та попе�

редження ранніх ускладнень [1]. 

При переломах хребта потрібна одночасна терапевтична дія, як на

дистрофічно змінені тканини хребта і суглобів, так і на патологічно

змінені нервові елементи (спинномозкові корінці і ганглії, периферич�

ні нерви, вегетативно — судинні утворення), з метою профілактики
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м’язових атрофій, набряку м’яких тканин хребта, поліпшення пери�

ферійного кровообігу. Відомо, що відновлення втрачених функцій

спинного мозку триває довго і супроводжується ускладненнями, які

часто залишаються незворотними та призводять до інвалідизації хво�

рих [2]. Фізичну реабілітацію при компресійних переломах шийно�

го відділу хребта застосовують як метод активної, функціональної

і патогенетичної терапії, вона покликана відновити у хворого пору�

шені функції, загально оздоровити його і зміцнити сили хворого,

а також запобігти ускладненням. Фізична реабілітація позитивно

впливає на стан серцево�судинної, на психіку хворих, активізує об�

мін речовин, зміцнює кісткову і м’язову системи, посилює збудливі

і гальмівні процеси. Разом з тим підвищує дію медикаментів та інших

лікувальних засобів, скорочує час між клінічним та функціональ�

ним одужуванням [2]. 

Серед методів фізичної реабілітації при переломах хребта на пер�

ше місце виступають масаж та лікувальна фізична культура (Епи�

фанов В. А., 1988; Белова А. Н., 2000; Джегер Л., 2000; Козявкін В. І.,

2001; Клименко С. К., 2003). 

Розробка комплексів лікувальної фізкультури та масажу для хво�

рих із компресійними переломами шийного відділу хребта передба�

чає урахуванням індивідуальних особливостей кожного хворого. 

Література

1. Васичкин В. И. Все о массаже. — М. : АСТ — ПРЕСС КНИГА, 2006. —

368 с. Воронов И. Р. и др. Диагностика и лечение повреждений шейного

отдела позвоночника. — Минск, 1989. 

2. Мухин В. М. Физическая реабилитация. — К. : Олимпийская литера�

тура, 1999. — 424 с. 

ОСОБЛИВОСТІ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ СТУДЕНТІВ
З ВАДАМИ СЛУХУ

Адирхаєв Сослан Георгійович, Адирхаєва Людмила Вікторівна,
Житовоз Микола Петрович
Спортивний клуб Відкритого Міжнародного Університетк розвитку
Людини «Україна, м. Києва

Роль фізичних вправ у соціальній інтеграції молоді з особливи�

ми потребами важко переоцінити. Вони забезпечують необхідний

фізичний та функціональний розвиток особи, підвищують фізичну
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та розумову працездатність, сприяють піднесенню компенсаторних

можливостей центральної нервової системи, формуванню життєво

важливих побутових і професійних навичок, допомагають повно�

цінному відпочинку. 

У завдання нашого дослідження входило вивчення особливос�

тей навчання рухової активності студентів з вадами слуху. Досліджен�

ня проводилися протягом 2004–2009 рр. 

У всі періоди життя людини руховому аналізатору належить важ�

лива роль. В процесі діяльності людини він взаємодіє з зоровим,

слуховим, тактильно�вібраційним аналізаторами. Доказано, що по�

рушення слуху приводить не тільки до мовного недорозвитку, а й до

відхилень в руховій сфері. 

Досліджуючи рецепторну функцію моторного аналізатора, що

регулює всю нервову трофіку організму, у студентів з порушенням

слуху спостерігається нестійкість вегетативної системи, яка прояв�

ляється в їх поведінці. У студентів з вадами слуху спостерігається

посилення частоти серцевих скорочень та дихання, підвищення реак�

ції фізіологічних систем організму при фізичних навантаженнях

(аквааеробіка, оздоровче плавання, легка атлетика, настільний те�

ніс, боротьба). Особливо страждають із�за враження слуху такі якості,

як точність, рівновага, координація рухів, швидкісно�силові якості.

Їх розвиток проходить не однаково. Якщо швидкісно�силові якості

відрізняються від норми незначно, то точність рухів і координація

у студентів з вадами слуху відстають від норми в більшій мірі. Дока�

зано, що при втраті слуху зростає значення кінестатичних відчуттів,

так як вони в певній мірі можуть замінити слух. У наших досліджен�

нях у студентів з вадами слуху компенсація слухового контролю

відбувалася за рахунок збільшення ролі зорових, тактильно�вібрацій�

них і кінестетичних сприймань (настільний теніс, боротьба, аквааеро�

біка).  Отримані нами дані підтверджують і доповнюють сучасні на�

укові дослідження, які характеризують особливості розвитку рухової

активності слабочуючих студентів з акцентом на порушеннях, які

відбуваються в їх моторній та емоційній сферах. 

Отримані результати наших досліджень дозволили розробити

дидактичну систему навчання руховій активності студентів з вадами

слуху протягом всього періоду навчання у ВУЗі, враховуючи наяв�

ність та стан матеріально�спортивної бази, спрямованість навчаль�

ного процесу з фізичного виховання та спортивного тренування

з окремих видів спорту. 
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Застосування засобів фізичної культури та спорту, зокрема на�

стільного тенісу, спортивно�оздоровчого плавання, аквааеробіки,

силових вправ (боротьба) і циклічних видів рухової активності (легка

атлетика), дає можливість розширити коло засобів навчання рухо�

вої активності слабочуючих студентів. Позитивними особливостями

розробленої системи фізичних вправ є їх універсальність, відсут�

ність негативного впливу на стан здоров’я, можливість тривалого

застосування та самостійного виконання. 

Вивчення та аналіз даних спеціальної літератури, практичний

досвід доводять, що критерієм ефективності процесу фізичного ви�

ховання студентів з вадами слуху повинен бути рівень здоров’я, рі�

вень їх фізичної працездатності та соціальної дієздатності. 

ВПЛИВ РІЗНИХ РЕЖИМІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
НА СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ

Адирхаєв Сослан Георгійович,
Кафедра фізичного виховання 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
м. Київ

Вирішення педагогічних завдань щодо навчання рухової актив�

ності студентів з особливими потребами під час занять фізичною

культурою та спортом набуває вагомого значення у зв’язку з вимогою

суспільства зміцнити здоров’я, підвищити рівень і якість фізичної

підготовленості, щоб, в першу чергу, відповідати вимогам обраної

професії та відчувати себе повносправними громадянами України.

За даними власних досліджень майже 90% студентів з особливими

потребами на 1–2 курсах мають недостатній рівень розвитку рухової

активності. При низькій руховій активності знижується адаптацій�

на здатність організму. Особливого значення набуває порушення

діапазону регуляції вегетативної нервової системи. У цих умовах

істотно підвищується емоційна вразливість молодої людини на фоні

погіршення психофізичних показників, таких як порушення сну,

зниження концентрації уваги, підвищення нервово�емоційної збуд�

ливості. Студенти не привчені піклуватися про своє здоров’я. Низь�

кий рівень рухової активності в побуті виключає тренування життєво

важливих моторно�висцеральних рефлексів, що приводить до
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значних змін функцій і резервів внутрішніх органів і, в першу чер�

гу, систем енергозабезпечення. 

У задачі дослідження входило вивчення впливу різних режимів

рухової активності на стан здоров’я студентів з особливими потре�

бами, виявлення сфери бажань до пріоритетних видів рухової ак�

тивності, самооцінка себе і своїх можливостей, визначення місця

фізичного виховання в майбутній професії. Виходячи з положення

про те, що рухова активність — це найкращий спосіб зміцнення здо�

ров’я, а також профілактики більшості захворювань, що рухова актив�

ність допомагає уникнути остеопорозу, зміцнюючи кістки; артритів,

зберігаючи рухливість суглобів; захворювань серця, покращуючи

його працездатність; послаблень імунної системи, підвищуючи опір

стресам; атрофічних змін м’язів та інших захворювань, групи сту�

дентів формувалися з трьох напрямів: 1) заняття в групах загальної

фізичної підготовки, оздоровчого плавання та аквааеробіки; 2) за�

няття в спортивних секціях і 3) заняття в системі «Інваспорт». 

Обгрунтовано оптимальний режим рухової активності (співстав�

лення обсягу і інтенсивності вправ при раціональному чергуванні

засобів фізичного виховання), що є найважливішим чинником роз�

витку рухової функції і який сприяє розвитку позитивної динаміки

психофізичних показників, фізичної підготовленості та стану здо�

ров’я студентів з особливими потребами, які відносяться до груп

загальної фізичної підготовки, оздоровчого плавання та аквааеро�

біки, занять окремими видами спорту (секційна робота) протягом

всього періоду навчання у вищому навчальному закладі. Результати

власних досліджень свідчать про те, що для раціонального фізично�

го виховання студентів з особливими потребами двох годин занять

на тиждень недостатньо замало, навантаження в ході їх проведення

відзначається різноспрямованим характером (згідно оперативного

стану здоров’я) і «слід» від нього зникає вже через 5–10 годин. Тому

зміст занять у першій групі носить «мігруючий характер», тобто, вра�

ховується в першу чергу конкретний психофізичний стан студентів

різних нозологій, а потім застосовуються різні режими рухової ак�

тивності, що мають спеціалізований напрямок і оздоровчий ефект. 

Таким чином, фізичне виховання, як складова частина загаль�

ної системи освіти в навчально�виховній сфері студентської молоді

з особливими потребами, повинне концептуалізуватися на зміцнен�

ня фізичного й психічного здоров’я, формуванні рухових якостей

особистості, удосконаленні фізичної та психологічної підготовленості
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до активного життя й професійної діяльності, на принципах інди�

відуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широ�

кого використання різноманітних методів і форм фізичного вдос�

коналення. 

ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО
ІНФАРКТУ МІОКАРДА

Максименко Оксана Миколаївна
студентка 5 курсу cпеціальності «Фізична реабілітація»
Полтавського інституту економіки і права 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
3600, Полтава, вул. Котляревського, 1/27

Інфаркт міокарда характеризується розвитком одного, кількох

або багатьох вогнищ некрозу в міокарді, що розвиваються внаслідок

різкої невідповідності між його потребою в кисні і можливостями

коронарного кровообігу. 

За даними сучасних наукових досліджень захворювання серце�

во�судинної системи, за розповсюдженістю займають одне із перших

місць в економічно розвинутих країнах світу (В. П. Луканов,

Л. Ю. Міхно). Ішемічна хвороба є однією з головних причин смерт�

ності населення. В останній час доведено, що серед причин розвитку

інфаркту міокарда у більшості випадків основою є тромбоз коронар�

них артерій. Незважаючи на значні досягнення у лікуванні гострих

коронарних синдромів, частота ускладнень при цих станах, зали�

шається високою. В Україні щорічно реєструють близько 50–55 ти�

сяч випадків розвитку інфаркту міокарда. Особливо часто хворіють

чоловіки у віці після 45 років. 

Тяжкість інфаркту залежить від локалізації і калібру звуженої або

закупореної артерії, і відповідно розміру ділянки серця, позбавленої

внаслідок цього кровопостачання. Розрізняють великовогнищевий,

дрібновогнищевий і міокардит, а за глибиною ураження — інтраму�

ральний, при якому некроз охоплює внутрішню частину міокарда,

і трансмуральний, коли він уражається на всю глибину, Вогнище

некрозу поступово розсмоктується, заміщується сполучною ткани�

ною і на його місце утворюється рубець. 

Лікування інфаркту міокарда повинно бути комплексним з ви�

користанням засобів традиційної і нетрадиційної медицини. Відомі
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вчені (Д. М. Аронов, Т. Г. Ганієв, С. М. Попов) стверджують, що зас�

тосування фізичної реабілітації має не менш важливе значення для

швидкого відновлення працездатності, зниження рівня інвалідиза�

ції, запобігання ускладненням та рецидивам захворювання. 

Визначальну роль у реабілітації хворих, які перенесли інфаркт міо�

карда, має лікувальна фізична культура, адже вона є методом активної

функціональної терапії, оскільки засоби ЛФК здатні збільшувати

функціональні резерви органів і систем, підвищувати функціональ�

ну адаптацію хворого і забезпечувати профілактику функціональних

розладів. При відсутності болю лікувальну гімнастику призначають

на другий день. Застосовують вправи для кінцівок, тулуба, дихальні

вправи. Рухи виконують з невеликими м’язовими зусиллями, не�

повною амплітудою у повільному темпі з малим числом повторень,

надалі кількість рухів має збільшуватися. Водночас необхідні паузи

для відпочинку, не слід допускати втоми. Лікувальну фізичну куль�

туру проводять з вихідного положення лежачи на спині, боці, сидя�

чи на стільці і тільки наприкінці курсу лікування — стоячи. 

Правильно побудовані та раціонально використані процедури

лікувальної гімнастики значно підвищують загальний життєвий то�

нус організму. 

Хворим серцево�судинними захворюваннями також застосову�

ють масаж у комплексі лікувально�профілактичних засобів. Метою

масажу є нормалізація стану нервової, серцево�судинної та симпати�

коадреналової систем, усунення застійних явищ, стимуляція гемо�

динаміки і трофічних процесів в міокарді, попередження тромбо�

емболій, підвищення тонусу серцевого м’язу і його скорочувальної

функції, розвиток функціональних можливостей серцево�судинної

системи і адаптаційних механізмів. Масаж сприяє більш швидкому

зняттю втоми після фізичного навантаження та підвищенню діяль�

ності серцево�судинної системи. 

Таким чином, провідну роль у профілактиці та лікуванні ін�

фаркту міокарда відіграє фізична реабілітація, адже завдяки проце�

дурам лікувальної фізичної культури і лікувального масажу суттєво

поліпшується стан здоров’я хворих. 
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ЗМІСТ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ЯК
ЦІННОСТІ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВЯ В СУЧАСНОМУ

СУСПІЛЬСТВІ

Матвійчук Вікторія Маноліївна, 
Кафедра фізичної реабілітації Хмельницького інституту соціальних
технологій «Університету «Україна»
29009, Хмельницький, вул. Толбухіна 2!А, тел.: (0382) 70!45!56 (114)
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Епоха реформ у різних сферах життєдіяльності людини в нашій

країні збіглася з самим складним періодом загальнолюдської історії —

зміни типів цивілізаційного розвитку, тому що техногенна циві�

лізація, що стартувала приблизно 300 років тому в Європі, а потім

почала активно поширюватися по усьому світі, очевидно, вичерпа�

ла ресурси свого розвитку. Незважаючи на безперечні успіхи науко�

во�технічного прогресу, вона спричинила цілий ряд катастрофічних

глобальних криз [1], тому що в її основі лежить споживче відно�

шення до природи та її ресурсів. 

Особливу увагу необхідно приділяти педагогічним впливам на

механізми формування ціннісних орієнтацій для вирішення проблем

мотиваційного впливу на свідомість і поведінку особистості в сис�

темі виховання і навчання. Існують дослідження, які показують, що

рівень здоров’я усього на 9,8% залежить від функціонування систе�

ми охорони здоров’я, на 16,4% від генетичних особливостей люди�

ни, на 21,3% від впливу факторів навколишнього середовища і на

52,5% від способу життя [3]. Але, на жаль, у сучасному суспільстві

відповідальність за збереження здоров’я, як учні, так і їхні батьки на

себе, на свій спосіб життя не приймають: факторами, які негативно

впливають на здоров’я, сучасні дівчата (15–16 років) вважають:

екологію, стресові ситуації, спадковість і паління; юнаки: екологію,

спадковість, стресові ситуації і наркотики. На думку їхніх батьків,

такими факторами є: екологія, наркотики і низька якість медичної

допомоги. Ці дані свідчать про те, що більшість людей у нашій країні

мають дуже поверхневе уявлення про фізичну культуру в цілому, про

рухову активність, як базову складову стійкості організму до впливу

несприятливих екологічних умов, про фізичні вправи як необхідні

умови збереження фізичної і розумової працездатності, біологічної

і психологічної надійності. Іншими словами можна сказати, що
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в сучасному суспільстві в даний час здоров’я поки ще не є ідеальною

категорією. Справа в тому, що цінності знаходять соціальний зміст,

реалізуються і впливають на свідомість і поведінку лише в тому ви�

падку, коли глибоко усвідомлюються, сприймаються особистістю

як ціннісні орієнтації. У іншому випадку нереалізована цінність

існує сама по собі, незалежно від індивідуальної свідомості, яка слу�

жить одним із джерел різного роду протиріч між суспільними та ін�

дивідуальними цінностями, між свідомістю і практичною поведін�

кою людини. 

Про низький рівень фізичної культури особистості студентів груп

ЛФК свідчать результати опитування про вибір форм занять фізич�

ним вихованням у вищому навчальному закладі: 54% опитаних

вибрали обов’язкові навчальні заняття, 28% — факультативні, 14% —

самостійні та 4% — інші форми занять. Причому в обов’язкових за�

няттях наших студентів в основному приваблюють: високий профе�

сіоналізм викладачів (36%), залікові вимоги (30%) і гарна спортивна

база (16%). Зацікавленість у факультативних заняттях виявляється

в наявності хорошої спортивної бази (40%), можливості займатися

системою фізичних вправ чи видом спорту на вибір (20%), заліко�

вих вимогах (18%). До самостійних заняттях спонукають такі фак�

тори: наявність поблизу місця проживання спортивної бази для за�

нять (32%), високий матеріальний добробут (18%), професійний

добір, що включає показники здоров’я і фізичної підготовленості

(12%), можливість займатися в зручний вільний час (10%), можли�

вість самому вибирати системи фізичних вправ чи види спорту для

занять (8%) [3]. Результати цього дослідження свідчать про низький

рівень самоорганізації студентів, відсутність свідомого відношення

до свого здоров’я і слабку теоретичну інформованість в питаннях

здорового способу життя. Для підвищення ефективності процесу

фізичного виховання необхідно особливу увагу приділяти система�

тичному формуванню мотивацій до занять фізичними вправами,

залученню до фізичного самовиховання. 

Таким чином, сьогоднішнє безтурботне відношення людей у на�

шому суспільстві до свого здоров’я, що наносить соціально�еконо�

мічний і морально�психічний збиток сім’ї, виробничому колективу

і суспільству в цілому, багато в чому залежить від недоліків у функ�

ціонуванні системи фізичного виховання дітей і молоді в недалеко�

му минулому. В цей час у нашій та інших країнах вчені і фахівці по�

рушують питання про необхідність істотної перебудови системи
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фізичного виховання для вирішення важливих соціальних і педа�

гогічних проблем [1]. У першу чергу, мова йде про перехід від сис�

теми, яка орієнтована на формування лише певних фізичних якос�

тей, життєво необхідних рухових умінь і навичок, до системи, що дає

людині глибокі знання про свій організм, засоби цілеспрямованого

впливу на фізичний стан, збереження і зміцнення здоров’я, а також

формує потреби в здоровому способі життя і фізичному удоскона�

люванні, в активних заняттях фізичними вправами і спортом [3].

Іншими словами, цілеспрямоване та інтенсивне засвоєння дітьми

і підлітками цінностей національної і світової культури фізичної

активності, актуалізованих у здоровому способі життя — є найваж�

ливішим завданням виховання та освіти підростаючого покоління,

вирішальною умовою формування нового рівня культури життєді�

яльності населення. 
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НЕВЕРБАЛЬНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
АНТИЦИПАЦІЇ У ДІТЕЙ 

З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ

Романенко Оксана Вікторівна
Наукова лабораторія психологічного забезпечення навчально!виховного
процесу у вищих навчальних закладах ННІПП КНУВС
03035, м. Київ, Солом’янська пл., 1

При проведенні діагностичного обстеження дітей з церебраль�

ним паралічем першочерговим завданням дослідника є визначення

органічно більш збережених систем аналізаторів, а також «слабких

ланок» у структурі психічного розвитку, що виступає основою для

добору ефективних методів психокорекції. Результати численних

досліджень психічного розвитку дітей з церебральним паралічем вка�

зують на відсутність лінійного зв’язку між різними компонентами
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пізнавальної діяльності. Тому методики мають носити як вербаль�

ний, так і невербальний характер, а отримані дані — максимально

повно відображувати характеристики провідних факторів у струк�

турі пізнавальної діяльності [2]. 

Одним з таких факторів є антиципація — здатність до прогнозу�

вання, що виявляється на різних рівнях відображення (сенсорному,

мислительному, мовленнєвому тощо) в структурі різних психічних

функцій Антиципація як психологічний феномен має універсальне

значення для всіх боків діяльності людини; в дошкільному віці во�

на значною мірою обумовлює готовність дитини до шкільного нав�

чання [1; 3]. 

Ушкодження рухових функцій у хворих дітей впливає на зорові,

слухові, тактильні, кінестетичні відчуття та сприймання, порушує

їх взаємодію, обмежує різноманітність вражень від предметного світу

та перешкоджає формуванню здатності до антиципації. 

Використання в дослідженні невербальних методик дозволяє ди�

ференціювати індивідуальні особливості та інтелектуальні порушен�

ня у дітей з церебральним паралічем дошкільного віку, особливо

у тих випадках, коли мають місце дизартричні порушення мовлен�

ня. Необхідною складовою обстеження виступає зіставлення рівнів

розвитку вербального та невербального мовлення. 

Найбільш зручною для застосування в педагогічній практиці

є методика із застосуванням розрізних картинок. Успішність скла�

дання картинки з частин розглядається як важливий показник при

оцінці рівня розумового розвитку та здатності до сенсорно�перцеп�

тивної антиципації, оскільки при виконанні цього завдання дитина

має уявляти його кінцевий результат. В процесі проведення методики

передбачається застосування різних видів допомоги експеримента�

тора, що дозволяє диференційовано оцінити успішність рішення

тих чи інших завдань, встановити способи, які застосовує дитина,

визначити сформованість передумов антиципації на сенсорно�пер�

цептивному рівні та рівні уявлень. 

Результати емпіричного дослідження показали, що переважна

більшість хворих дітей не впоралася із завданням навіть при наданні

всіх видів поетапної допомоги. Причиною такої дисоціації є поши�

рені порушення просторового гнозису та праксису при ДЦП, що

перешкоджають можливості формування антиципації. При виконан�

ні таких завдань виявляються типові труднощі перцептивної діяль�

ності, нестійкість уявлень, пов’язаних з особливостями сприймання
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у цих дітей. Це вказує на відсутність у них випереджальних образів,

виникнення яких опосередковано досвідом сприйняття та досвідом

перетворення уявлень. На відміну від здорових дітей, у дошкіль�

ників з церебральним паралічем не відбувається зміна місця анти�

ципації в структурі предметної дії: дослідження показало, що вона не

виникає на початку предметної дії по відношенню до її результату. 
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ВПЛИВ СПОРТИВНОГО ТАНЦЮ НА ФІЗИЧНИЙ
РОЗВИТОК ДИТИНИ 5–7 РОКІВ

Cаченко О. В. 
Кафедра фізичної реабілітації ЖЕГІ 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
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В усі часи за допомогою танцю люди могли виразити свої почут�

тя. Танець несе величезне багатство, яке необхідне для всебічного

виховання й розвитку. Він поєднує в собі не тільки емоційну сторону

мистецтва, приносить радість як виконавцю, так і глядачу, — танець

розкриває та формує духовні сили, виховує художній смак і любов

до прекрасного. Танці народні, бальні, класичні, естрадні, сучасні,

спортивні — всі вони для дитини надзвичайно корисні, сприяють

її фізичному, етичному, естетичному розвитку. Займаючись хореог�

рафією, діти вивчають традиції, обряди, характер різних народів, їх

спосіб життя, культуру [1]. 

Хореографія — мистецтво, улюблене дорослими й дітьми. Щоріч�

но тисячі прихильників танцю приходять в танцювальні ансамблі,

студії. Спостерігаючи, з якою легкістю й майстерністю танцюють

діти на сцені, глядач забуває, що за цим прихована щоденна кро�

пітка праця. 
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Багатьом здається, що танцювати так само легко, як ходити. Ця

думка хибна. Для оволодіння мистецтвом танцю потрібно мати пев�

ні здібності. При відборі дітей для занять з хореографії звертають

увагу на зовнішні сценічні дані, а також проводять перевірку фізич�

них даних, таких як виворотність ніг, стан стоп (зокрема підйому),

танцювальний крок, гнучкість тіла, стрибок [2]. 

Ми поставили мету: встановити вплив сучасного спортивного

танцю на фізичний розвиток дітей молодшого шкільного віку. 

Робота проводилася на базі танцювального ансамблю «Тіп�Топ».

Нами було обстежено 20 дітей у віці від 5 до 7 років. Діти були поді�

лені на дві групи: досліджувану й контрольну по 10 чоловік відпо�

відно в кожній. В досліджуваній групі діти регулярно займаються

спортивним танцем, виконують ранкову гімнастику, дотримуються

основ здорового способу життя. В контрольній групі руховий ре�

жим дня недостатній для повноцінного фізичного розвитку. 

Серед методів обстеження ми використовували соматоскопію,

антропометрію, проводили рухові тести та функціональні проби. 

Вже перші результати роботи свідчать, що заняття спортивним

танцем позитивно впливають на силу й витривалість м’язів, збіль�

шується амплітуда рухів в плечовому, кульшовому, гомілковостоп�

ному суглобах, покращується гнучкість хребта, що знайшло відтво�

рення в цифровому матеріалі. Під впливом систематичних занять

спортивним танцем тіло стає струнким і підтягнутим, покращуєть�

ся координація рухів, формується почуття ритму. Проведена проба

з 20 присіданнями переконує, що заняття спортивним танцем по�

зитивно впливає на серцево�судинну систему, а це, в свою чергу,

підвищує фізичну працездатність. 

Слід зазначити, що процес засвоєння рухів був більш точним

у дівчаток, ніж у хлопчиків. Правильна постава, оптимальні спів�

відношення ваги, росту, обводу грудної клітки впливають на вико�

нання багатьох складних рухів. 

Таким чином, можна зробити висновок, що спортивний танець

у поєднанні з музичним супроводом позитивно впливає на фізичний

розвиток дитини. Танець сприяє формуванню правильної постави,

удосконалює координацію рухів. Відчуваючи красу своїх рухів, дити�

на емоційно збагачується, стає життєрадісною. Танець позитивно

впливає на почуття дітей, настрій, емоції, сприяє розвитку впевне�

ності та рішучості, формує артистичні здібності. 
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Фізичні вправи є основним засобом оздоровчо�лікувальної фі�

зичної культури. Вони мають реабілітаційні властивості, тонізують,

позитивно впливають на трофічні процеси, формують компенсаційні

можливості та нормалізують функції організму. 

Аеробіка (ритмічна гімнастика) — це комплекс вправ, у яких ди�

хальні рухи поєднуються з рухами тіла. Останнім часом вона стає все

більш популярною серед людей різного віку. Аеробіка приваблює

емоційністю, вона дозволяє виключити монотонність при виконанні

вправ, і в той же час, сприяє розвитку фізичних якостей, зміцненню

здоров’я, підвищенню функціональних можливостей організму. З дав�

ніх�давен зі словом «гімнастика» були пов’язані поняття красивого

й стрункого тіла, міцних м’язів, бездоганно виконаних рухів [1]. 

Регулярні заняття аеробікою підвищують фізичну працездатність

збільшують загальний кровообіг, причому кров ефективніше здійс�

нює одну зі своїх основних функцій — транспорт кисню. 

Люди, що регулярно займаються гімнастикою, в три рази рідше

хворіють на серцево�судинні захворювання, до яких належать ате�

росклероз, ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарду, гіпертонічна

хвороба — головні причини смертності в сучасному світі. Недостат�

ня фізична активність (гіподинамія) є значним чинником ризику

розвитку цукрового діабету, дегенеративних захворювань суглобів,

остеохондрозу й навіть застуди [2]. 

Серед людей, що знаходяться в гарній фізичній формі, рівень

смертності від раку нижчий, ніж серед тих, хто веде малорухливий

спосіб життя. 
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В Інституті дослідження аеробіки в Далласі багато років прово�

дилися спостереження за 10 000 чоловіків і 3 000 жінок. Вдалося

встановити, що серед тих, хто регулярно займався бігом, була най�

нижча смертність від раку. Причому, різниця в показниках смертності

більш ніж переконлива: серед «бігаючих» чоловіків смертність від

раку в 4 рази менша, ніж серед «малорухливих», а у «бігаючих» жі�

нок вірогідність померти від раку знижується в 6 разів. 

Ми поставили мету: встановити вплив аеробіки на фізичний

розвиток людини. 

Робота проводилася на базі фітнес�клубу «Апельсин». 

Вже перші результати свідчать, що ритмічна гімнастика — це

засіб протистояння факторам, які викликають розвиток серцево�

судинних захворювань. Заняття гімнастикою в поєднанні з музичним

супроводом сприяє нормалізації показників артеріального тиску,

покращує функції вестибулярного апарату. Під впливом вправ, що

виконуються в аеробному режимі, та харчування з низьким вмістом

тваринних жирів в організмі людини найбільш активно руйнується

надлишковий холестерин — головний ворог судин. Фізичні наван�

таження усувають гіподинамію, а емоційність при проведенні занять

з аеробіки поліпшує настрій, ліквідуючи негативний вплив стресів. 

З кожним роком ритмічна гімнастика продовжує удосконалю�

ватися, розвиватися, привертаючи своєю користю, красою та ви�

тонченістю все нових і нових прихильниць красивого тіла й «здоро�

вого духу». Адже ще Аристотель говорив: «Ніщо так не виснажує

і не руйнує людину, як тривала фізична бездіяльність». 
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Починаючи з середини 50�х років минулого століття, поширення

хвороб системи кровообігу в більшості країн світу набуло розмаху

епідемії. Ці недуги посідають перше місце в структурі смертності

громадян України (62,5%), на кілька порядків випереджаючи смерт�

ність від злоякісних новоутворень. 

Поширеність ІХС з 2000 до 2005 рр. зросла на 24,0%, захворюва�

ність — на 6,1%, а смертність — на 9,3%, що свідчить про необхід�

ність первинної й вторинної профілактики та своєчасного лікування.

Якщо раніше клінічні прояви захворювання спостерігалися в 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 році пере�

вищили 2 млрд. гривень. Ішемічна хвороба серця належить до так

званих прихованих епідемій людства. Поширеність даної патології

й смертність від неї з кожним роком зростають [1]. 

Лікування ішемічної хвороби серця надто складне й тривале, тому

більше уваги слід приділяти особам з факторами ризику на ІХС. До

факторів ризику належить гіпертонічна хвороба, ожиріння, цукро�

вий діабет, тютюнопаління, гіподинамія. Вони негативно познача�

ються не лише на стані серцево�судинної системи. Надмірна вага,

малорухомий спосіб життя руйнують всі органи й системи. 

В наш час слід більше уваги приділяти попереджувальним заходам:

контролювати артеріальний тиск, поступово збільшувати фізичні

навантаження, намагатися уникати психоемоційних перенапру�

жень [1]. 
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Проаналізувавши досвід науковців, практичних лікарів, фахівців

фізичної реабілітації, ми розробили оптимальні оздоровчі програми,

які включають масаж, ЛФК, водолікування, значну увагу звернули

на дієтотерапію та загартовування організму. 

Відомо, що виконання одноманітних вправ швидко втомлює

людину й, можливо, є однією з причин відмови від занять гімнас�

тикою. Тому ми рекомендували хворим комплекси оздоровчої

гімнастики, розроблені олімпійською чемпіонкою Катериною Се�

ребрянською. Ці комплекси показані з метою профілактики серце�

во�судинних захворювань. Вони покращують самопочуття, поставу,

підвищують працездатність. Катерина Серебрянська розробила тан�

цювальний комплекс в стилі «Український драйв», який поєднує

в собі народний танець і рухи сучасної хореографії, складається

з доступних для кожної людини танцювальних кроків. Він гарантує

оптимальне навантаження на серцево�судинну систему та м’язи,

що, в свою чергу, позитивно впливає на здоров’я. Окрім того, дані

комплекси допомагають зберегти не тільки здоров’я, а й національ�

ні традиції [2]. 

Вже перші результати дослідження свідчать, що рекомендована

програма фізичної реабілітації позитивно впливає на серцево�судин�

ну, 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, часто�

ти дихання набувають оптимальних значень. У хворих досліджуваної

групи покращився адаптаційний потенціал. Його показники: 4,1 ба�

ла — до лікування, 3,2 бала — після лікування. Індекс Кетле в до�

сліджуваній групі зменшився у жінок з 400 г / см до 375 г / см, у чо�

ловіків — з 450 г / см до 400 г / см. 

Таким чином, комплекси Катерини Серебрянської є високое�

фективними та можуть бути рекомендовані особам з факторами ри�

зику на ішемічну хворобу серця. 
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Здорова стопа забезпечує комфортні умови життя й довголіття.

На стопі знаходиться велика кількість біологічно активних точок,

які пов’язані з усіма внутрішніми органами людини, тому плоскос�

топість це не просто деформація стопи, а хвороба, яка впливає на

загальне самопочуття, фізичну працездатність. 

За медичною статистикою до 2 років у 24% дітей фіксується плос�

костопість, до 4 років — у 32%, до 6 років — у 40%, а до 12 років

кожному другому підліткові ставлять діагноз цієї недуги. 

З метою правильного формування склепінь стоп в дитячому віці

рекомендується виконувати спеціальні вправи, спрямовані на зміц�

нення м’язів і суглобо�зв’язкового апарату, зокрема, ходьба босоніж

по нерівному ґрунту, піску. Подібні вправи виконуються з метою

природного тренування м’язів гомілки, що активно підтримують

склепіння стопи [1, 2]. 

Ми поставили мету: встановити клінічну ефективність лікуваль�

ної фізичної культури в лікуванні та профілактиці плоскостопості. 

Процес формування кісток стопи за даними літератури, продов�

жується приблизно до 5�, 6�річного віку. Тільки в цей період можна

говорити про наявність або відсутність плоскостопості в дитини.

Тому в центрі нашої уваги були діти саме цього віку [1, 2]. 

Робота проводиться в центрі ранньої медико�соціальної реабі�

літації дітей з обмеженими можливостями «Поклик», який функ�

ціонує на базі дитячої поліклініки № 1 Корольовського району. 

Нами обстежено 20 хворих. Вони були поділені на дві групи: до�

сліджувану й контрольну по 10 чоловік відповідно в кожній групі.

В досліджуваній групі застосовувалися вправи ЛФК в поєднанні з ма�

сажем і фізіотерапією. Всі діти цієї групи були дисципліновані, не

пропускали занять і намагалися якнайкраще повторювати вправи.

В контрольній групі діти, які пропускали заняття, позначалися в карт�

ці як «недисципліновані». 
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З метою оцінки проведеного лікування застосовували комплекс

суб’єктивних й об’єктивних методів. 

Слід зауважити, що уважні батьки самі своєчасно помічали оз�

наки розвитку плоскостопості. Вони зауважували, що після нетри�

валої ходьби дитина швидко стомлювалася, швидко зношувалися

черевички. А подометрія й плантографія підтверджували наявність

деформацій стопи. При оцінці плантограм за Чижиним і Штріттером

звертали увагу на максимальну межу стандартної ширини відбитка,

яка була притаманна даному віковому періоду. Враховуючи, що плос�

костопість потребує тривалого й наполегливого лікування, вважали

за доцільне включити в методи обстеження рухові тести й функціо�

нальні проби, які б доводили, що великогомілковий м’яз і м’яз�розги�

нач великого пальця здатні утримувати стопу у вірному положенні.

При обстеженні виконували наступні тестові вправи: стрибок

у довжину з місця, човниковий біг, проводили контроль рухливості

в гомілкостопних суглобах. 

Результати проведеної роботи свідчать, що діти із задоволенням

займалися комплексами лікувальної фізичної культури, особливо

в тих випадках, коли ці комплекси пропонувалися у вигляді ігор,

що знайшло відтворення в цифровому матеріалі. 

Під впливом проведеного лікування знижувались показники

індексів Чижина та Штріттера; зростала сила й витривалість м’язів

нижньої кінцівки. 

Здорова й правильно розвинена стопа — це запорука здоров’я

дитини в майбутньому. Плоскостопість важка недуга, яка потребує

тривалого і комплексного лікування. Чим раніше буде розпізнано

патологію й розпочато лікування, тим оптимістичніший прогноз.

На жаль, далеко не всі батьки це розуміють і в багатьох випадках не�

серйозно ставляться до недуги. 
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ВПЛИВ ПЛАВАННЯ ЗА МЕТОДИКОЮ ФІРСОВА
НА ЗДОРОВ’Я Й ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК 

ДИТИНИ ДО РОКУ

Чубко Н. М. 
Кафедра фізичної реабілітації ЖЕГІ 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»
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Турбуватися про здоров’я потрібно з самого раннього дитинства.

Надійним засобом його збереженням є регулярні заняття фізични�

ми вправами й водними процедурами. Неможливо виховати здоро�

ву дитину, якщо вона зайнята тільки «тихими» іграми в теплому

закритому помешканні. Дитина, яка виросла без щоденних занять

фізичними вправами, загартовуючих водних процедур, завжди буде

слабкою. 

Навіть прості занурення в воду прискорюють обмін речовин,

дихання й роботу серця. Плавання сприяє розвитку всіх систем, які

пов’язані з енергозабезпеченням організму. Активно й вірно дозо�

вані плавальні рухи зміцнюють м’язи, зв’язки, формують вірну пос�

таву, попереджають розвиток сколіозу [1, 2]. 

В центрі ранньої медико�соціальної реабілітації дітей з обмеже�

ними можливостями «Поклик», який функціонує на базі дитячої

поліклініки № 1 Корольовського району, організовано навчання дітей

плаванню за методикою Фірсова. Навчання плаванню починається

з 3 тижнів після народження. Після народження дитина володіє де�

якими вродженими рефлексами, які сприяють ранньому оволодін�

ню навичками плавання, пірнання. «Дихальний рефлекс» полягає

в тому, що ще до народження дитина може інстинктивно затриму�

вати дихання, як тільки відчує, що її порожнина рота й носа зану�

рена у воду. 

Враховуючи, що методика Фірсова є відносно новою, ми поста�

вили мету: встановити її вплив на здоров’я й фізичний розвиток ди�

тини до року. 

Нами обстежено 20 дітей у віці 6–7 місяців. Вони були поділені

на 2 групи: досліджувану й контрольну. В досліджуваній групі 10 ді�

тей займалися плаванням за методикою Фірсова з перших місяців

життя. В контрольній групі ця методика не застосовувалася. 
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Критеріями оцінки фізичного розвитку були наступні показники:

встановлення маси тіла, росту, окружності голови, грудної клітки. Для

з’ясування гармонійності, пропорційності тілобудови використо�

вували індекси Чулицької і Ерісмана. Звертали увагу на розвиток мо�

торики, умовно рефлекторну діяльність, статику. 

При дозуванні фізичного навантаження слідкували за станом ди�

тини, частотою дихання та пульсу. Отриманий цифровий матеріал по�

рівнювали з середніми значеннями, представленими в літературі. 

Вже перші результати дослідження свідчать, що плавання за ме�

тодикою Фірсова позитивно впливає на фізичний розвиток дітей

віком до одного року. У дітей досліджуваної групи плавання полег�

шувало й стимулювало появу активних рухів руками та ногами. 

Активно й вірно дозовані плавальні рухи зміцнюють м’язи,

формують правильну поставу. Навіть прості занурення у воду прис�

корюють дихання й роботу серця. 

Плавання за Фірсовим — проста, високоефективна методика, яка

дозволяє навчити плаванню дітей з перших місяців життя. Плавання

сприяє гармонійному фізичному розвитку, зміцненню здоров’я. 
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Немовлята з перших годин здатні розпізнавати виразні звуки

різної інтенсивності. Вони навидь здатні різнити голос матері від

інших голосів, що вимовляють його ім’я. До другого місяця життя

дитина посміхається, коли чує голос матері або інших значимих до�

рослих. Розвивалася ця здатність ще в період внутрішньоутробного
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життя: відомо, що слух, так само, як і зір, функціонують уже в се�

мимісячного плода. До трьох�шести місяців слух немовляти неди�

ференційовано сприймає звуки різних мов. До кінця цього періоду

дитина починає розрізняти звуки рідної мови, тобто тої мови, на

якій до неї звертається значима для неї людина (звичайно це мама).

Але на якій би мові не були вимовлені слова, який би зміст вони

в собі не містили, для нормального психічного розвитку дитини

найважливіше — це інтонація любові й емоційного прийняття до�

рослими істоти, що сприймає себе через спілкування з ними. 

Соціальна ситуація розвитку немовляти неповторна і визна�

чається двома моментами. 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 до�

рослих дитина позбавлена основних засобів спілкування з ними,

насамперед, людської мови. На цій суперечності між максималь�

ною соціальністю і мінімальними засобами спілкування ґрунтуєть�

ся увесь подальший розвиток дитини у цьому віці. 

Дані фізіології говорять, що там, де руховий апарат перебуває

у несприятливих умовах, затримується й загальний розвиток вищої

нервової діяльності. 

Найважливішим результатом систематичних занять є нор�

малізація нервових процесів збудження й гальмування. Основні

властивості цих процесів: сила, урівноваженість, рухливість —

удосконалюються, що дуже важливо для правильного й гар�

монічного розвитку особистості. 

Кожній емоції відповідає особливий стан і особливий характер

роботи серця й судин: негативні емоції, такі як, (сум, страх, гнів)

викликають звуження судин, що створює несприятливі умови для

живлення тканин, радість розширює судини, і при цьому створю�

ються позитивні умови для живлення й роботи органів. Ми звикли

всі наші почуття приписувати серцю, звідси вираз «серце завмирає

від страху, стискується від жалості, палає гнівом» і т. д. Цей зв’язок

емоцій з роботою серця й судин був відзначений ще в далекій дав�

нині: «серце холодне, гаряче, добре, зле, черстве, чуйне» і т. д., або

«шкіра бліда, червоніє від страху, сорому» і т. д. Походження цього

зв’язку И. П. Павлов знаходив у наших віддалених предків, кожне

«відчування» виражалося рухом: страх переходив у біг, гнів —

у бійку, радість танцями (а рух, природньо, відображається на ро�
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боті серця й судин), і в такий спосіб і «стало точне узгодження між

відчуваннями й серцевою діяльністю». 

Все вищесказане, про фізіологічну та психоемоційну дію рухів,

ставиться не тільки до реабілітації, але й до руху взагалі — будь то

самостійна активна діяльність або організовані рухливої ігри. 

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 
У ОСІБ З ВАДАМИ СЛУХУ

Любенко Валерій Олексійович, 
канд. мед. наук, доцент кафедри реабілітації 
Відкритий Міжнародний Університет розвитку Людини «Україна»,
м. Київ, вул. Маяковського, 93!г тел: (044) 532!82!63

Матеріали масових соціологічних досліджень населення нашої

країни показали, що число дітей і дорослих з соціально — неадек�

ватним слухом складає від 0,65 до 2%. Недостатньо розвинута мова,

різко обмежене мовне спілкування з оточуючими і як наслідок,

позбавлення багатьох радостей дитинства. 

Ось далеко неповний перелік тих явищ, котрі негативно позна�

чаються на загальному розвитку дитини, що страждає вадами слуху.

Якщо ж слабонуючі люди працездатні, часто не можуть у повній

мірі реалізувати свої можливості і в силу цього змінюють професію,

не можуть створити сім’ю або стають інвалідами. 

Для діагностики хворих з вадами слуху використовують апа�

ратні і неапаратні методи. До перших відносять аудіометрія і інші, до

других — перевірка слуху з допомогою «живої мови». В тому і в іншо�

му випадку не завжди можна отримати достовірні дані про справж�

ній стан слуху, особливо у дітей раннього віку, тому що спеціалісти

часто не враховують фізіологічних особливостей дитячого організму. 

Один із найбільших розповсюджень методів обстеження — оро�

гова аудіометрія, котра визначається слуховою чутливості у діапазоні

частоти від 125 до 8000 Гц. Але цей метод суб’єктивний. Дані поро�

гової аудіометрії є орієнтовними. Вони дозволяють віддзеркалюва�

ти зміни у центральних відділах системи слуху, особливі тоді, коли

зниження слуху ускладнене вторинними невротичними розладами.

У таких випадках дані аудіометрії носять перекручений характер. 

Другим, більш достовірним методом перевірки слуху є мовна

аудіометрія. На жаль, цей метод перевірки не в усіх лікувальних
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закладах використовується. Проведення мовної аудіометрії у біль�

шості випадків

подібне до тональної, але замість тонів передаються записані на

магнітофоні слова. Даний метод дозволяє більш адекватно оціню�

вати стан слуху у дітей. Наданням допомоги хворим з порушенням

слуху займається Науково — практичний психотерапевтичний нев�

рологічний центр Міністерства охорони здоров’я України, в якому

ретельно вивчаються психотерапевтичні, неврологічні, отоларинго�

логичні аспекти порушення слуху, ведуться фундаментальні дослі�

дження в різних областях психіатрії, психотерапії та сурдології. 

Самим доступним способом є перевірка сприйняття за допомо�

гою «живої мови» на «голе вухо». Цей метод найбільш адекватний,

простіший, інформативний, практичний. Для оцінки стану слуху

необхідно співставляти результати тональної, мовної аудіометрії

з показниками розмовної мови на «голе вухо». 

Питаннями діагностики складається із дуже складних поєднань

сприйняття відчуттів, емоцій і конфліктів, психологічних пережи�

вань і травм. І чекають вони від спеціалістів не співчуття або просто

цікавості, а конкретної допомоги. Тільки медико — соціальна реабі�

літація в поєднані з увагою терпінням, ввічливістю можуть стати тим

фактором, який дозволить хворим з дефектами слуху відчути себе

людьми, потрібними суспільству. 
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В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ 

НА ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ
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Дитячий церебральний параліч — це одне із надзвичайно тяжких

і розповсюджених захворювань ЦНС. Основними проявами дитя�

чого церебрального паралічу є рухові вади, що виявляються у обме�

женні довільних, мимовільних, вимушених та сукупних рухів, розладі

статичної та динамічної стійкості природних поз і рухів, відхиленні

від оптимальної ритмічної структури крокових рухів, наявність па�

талогічних установок, деформації, контрактури тощо [4]. 

Лікування хворих з ДЦП повинно бути раннім і комплексним.

Провідним засобом реабілітації хворих на церебральний параліч

є фізична реабілітація, що починається одразу після встановлення

діагнозу [3]. 

Гідрокінезотерапії передбачає виконання у водному середови�

щі гімнастичних вправ, витягнення у воді, корекцію положенням,

підводного масажу, плавання, купання, механотерапію та ігри у во�

ді [2]. 

Основними задачами гідрокінезотерапії є: зниження тонусу м’язів

і зменшення тугорухливість у суглобах; збільшення обсягу активних

рухів; зміцнення опорно�рухового апарату та корекція постави; поліп�

шення функції кардіореспіраторної системи; емоційна розрядка дітей

з ДЦП; розвиток вольових якостей і створення психологічного стиму�

лу для подальшого лікування. Гімнастичні вправи у воді виконують на

різній глибині занурення: до поясу, до плечей, до підборіддя. Застосо�

вують активні і пасивні вправи, полегшені і з обтяженням, з пред�

метами і пристосуваннями, на розтягнення і розслаблення, дихальні

вправи, різновиди ходи. Температура води у басейні коливається

від 36–32°С, тривалість заняття не більше 30 хв. Заняття проводять

індивідуально чи групами. 

У реабілітації хворих з ДЦП все більш міцні позиції займають ме�

тоди так званої сенсорної корекції, що проводиться а з метою релакса�



ції, активізації та стимуляції органів чуття та рухових функцій, що

спостерігаються у дітей з ДЦП [1]. 

У залежності від форми основної патології і супутніх захворювань

сеанси в сенсорній кімнаті спрямовані на розв’язання наступних

завдань: створення правильного фізіологічного стереотипу рухів; ко�

рекцію вже наявних порушень опорно�рухового апарату; тренування

функцій рівноваги та координації; розвиток дрібної моторики; роз�

виток загальних фізичних навичок; зняття м’язової та психоемоцій�

ної напруги, досягнення стану релаксації; активацію різних функцій

ЦНС за рахунок створення збагаченого мультисенсорного середови�

ща. Методики проведення сенсорної корекції включають світло�,

звуко�, кольоро� та аромотерапію для впливу на стан пацієнтів через

відповідні органи чуттів. Тривалість заняття складає 40–45 хвилин.

Заняття проводять індивідуально чи групами по 2–4 чоловіки, якщо

заняття релаксаційної спрямованості можливе проведення фрон�

тальних занять (10–15 чоловік). 
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СЕКЦІЯ IV

ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ

ЗАСАДИ НАВЧАННЯ, ВИХОВАННЯ

І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

МОДЕЛЬНІ ЗАКОНИ І ГАРМОНІЗАЦІЯ
НАЦІОНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ

У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

З МІЖНАРОДНИМ ПРАВОМ

Мурашин Олександр Геннадійович
Директор Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
д!р юр. наук, проф., заслужений юрист України

У сучасних умовах, коли відбуваються активні процеси об’єднан�

ня багатьох країн в різного роду міждержавні спільності як на євро�

пейському, азіатському, так і на інших континентах світу посилюється

їх взаємодія і співробітництво у багатьох сферах життєдіяльності,

в тому числі у галузі правотворчості. 

Ефективним засобом нормативно�правової уніфікації у право�

творчій діяльності щодо соціального захисту населення є правове мо�

делювання, яке переконливо довело свою доцільність і продуктив�

ність. Воно втілює ряд суттєвих переваг, перш за все здатність

акумулювати позитивний правотворчій досвід, дає змогу об’єднати

їх зусилля для вирішення загальних нагальних проблем соціального

захисту, досягти певної соціальної мети. Це цивілізована форма взає�

модії та взаємодопомоги у правотворчій сфері, концентрації їх спіль�

них зусиль на шляху до правової досконалості, забезпечення кращих

правових реалій життя і діяльності людей з особливими потребами. 

Правові та організаційні засади навчання,  Секція 4

виховання і працевлаштування людей з особливими потребами



Центральне місце у правовому моделюванні посідає модельний

правовий акт. Це документ рекомендаційного характеру, в якому

містяться типові норми, що дають нормативну орієнтацію. Він не

є обов’язковим, а покликаний перш за все виконувати функцію пев�

ного нормативно�орієнтуючого стандарту. 

Модель у широкому розумінні — це образ (у тому числі умовний

чи уявний; зображення, опис, схема, план тощо) чи прообраз (зразок)

будь�якого об’єкта чи системи об’єктів («оригіналу» цієї моделі). 

За останні роки метод моделювання у сфері соціального захис�

ту привернув пильну увагу юридичної науки, оскільки інтенсивне

застосування моделей відкриває більш ефективний шлях вироблення

правових актів. Аналіз існуючої практики доводить, що акти, засно�

вані на попередньо розроблених моделях, мають більшу наукову

обгрунтованість i практичну цінність, ніж їх інші види. Моделі дають

можливість системно підійти до застосування правотворчими суб’єк�

тами, що готують проекти актів економiко�математичних методів

i комп’ютерних систем. З появою нових ефективних методiв i тех�

ніки інформації, формування актів, ці методи легко «вписуються»

у загальну систему на підставі моделей. Застосування моделей дасть

змогу зменшити суб’єктивізм у виявленні невирішених проблем,

у визначенні їх пріоритету, а також у процесі розробки проектів

правових актiв у сфері забезпечення конституційного права грома�

дян на соціальний захист. 

Водночас будь�якій моделі властиві й окремі недоліки. Насам�

перед загроза можливого відриву від реального життя, коли модель не

підкріплена реальними процесами, i особливо людським фактором. 

Ідеальна модель нормативного акту в сфері соціального захисту

людей з особливими потребами включає в себе ряд вимог: 

1) наявність певної, визначеної об’єктивної потреби у зазначе�

ній сфері;

2) відповідність програмам соціального розвитку; 

3) своєчасність прийняття на підставі досить повної i об’єктив�

ної інформації; 

4) прийняття суб’єктами, що мають необхідну фактичну компе�

тентність i з додержанням усіх встановлених процедур; 

5) легітимність; 

6) оптимальність для цих умов, що гарантується переважно роз�

робкою альтернативних актів; 

8) можливість повної реалізації з отриманням задуманого при

прийнятті акта ефекту. 

– 110 –

Секція IV  Правові та організаційні засади навчання, виховання



– 111 –

Важливо пам’ятати, що моделі актів i процесів їх вироблення

i прийняття не є чимось усталеним, раз i назавжди прийнятим. Вони

постійно вдосконалюються. Розроблені ж моделi необхідно повніс�

тю чи частково періодично переглядати з урахуванням нових досяг�

нень науки i накопиченого досвіду. 

ДЕРЖАВНА ФУНКЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХСТУ
ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ

Сухицька Наталія Валеріївна
Доцент кафедри теорії та історії держави і права 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Початок нового тисячоліття характеризується досить важливи�

ми змінами у сучасному правовому і державному розвитку України,

що визначається як своєрідністю, неповторністю кожної держави,

зокрема України, так і глобалізацією, що підсилюється. Усе більше

стає очевидною необхідність в удосконаленні чинного законодавства

з метою найбільш ефективної реалізації сучасною державою всіх своїх

функцій і зокрема соціальної функції. 

Одним з найважливіших напрямків її здійснення є соціальних

захист людей з особливими потребами, їх соціальна адаптація. 

За роки незалежності України державна політика по відношен�

ню до інвалідів зазнала кардинальних змін. Якщо за часів СРСР ос�

новні зусилля держави спрямовувалися на соціальне забезпечення

цієї категорії громадян, то в даний час державна політика базується

на соціальному захистові громадян з особливими потребами. В основі

здійснення державної функції соціального захисту інвалідів лежить

не соціальне забезпечення, як пасивна форма соціального захисту,

а захищеність інвалідів через створення для них у суспільстві відпо�

відних умов та рівних можливостей для реалізації життєвих потреб,

здібностей та творчого потенціалу. 

Враховуючи прагнення сучасної України до кардинальних змін

у сфері соціального захисту людей з особливими потребами, перед

державою виникає необхідність створювати структури, максимально

здатні за своїм характером до виконання соціальної функції держа�

ви в даний період, вносити певні корективи у самі форми та мето�

ди діяльності відповідних державних органів. Саме останні не лише

забезпечують єдність та системність здійснення зазначеної функції,

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



а й визначають засоби зовнішнього впливу та забезпечення соціаль�

ного захисту інвалідів. 

Правові форми реалізації функції соціального захисту людей

з особливими потребами можна визначити як однорідну за своїм

характером, багатоаспектну діяльність уповноважених органів дер�

жави з цілеспрямованого управління суспільством шляхом правового

регулювання зазначених процесів в межах своєї компетенції. Пра�

вові форми — це діяльність держави, в результаті якої розробляються,

приймаються нормативні акти та акти правозастосування. У зв’язку

з цим під правовими формами реалізації державної функції соціаль�

ного захисту інвалідів ми розуміємо діяльність державних органів,

пов’язану з виданням юридичних актів, за допомогою яких здійсню�

ється регулювання зазначеного захисту в оптимальному режимі. 

Виходячи з цього, вбачається можливим дати визначення кон�

кретним правовим формам реалізації функції соціального захисту

інвалідів. 

Правотворча форма — це певним чином оформлені дії спеціально

уповноважених на те державних органів щодо видання, зміни, ска�

сування правових актів, спрямованих на регулювання соціального

захисту людей з особливими потребами в оптимальному режимі. 

Правозастосовча форма — це певним чином оформлені дії спе�

ціально уповноважених на те державних органів, посадових осіб що�

до прийняття індивідуальних актів спрямованих на оптимальне роз�

в’язання конкретних життєвих ситуацій. 

Правоохоронна форма — це певним чином оформлені дії спе�

ціально уповноважених на те державних органів, посадових осіб щодо

попередження порушень і припинення протизаконних дій у сфері

соціального захисту інвалідів. 

Зробивши аналіз правових форм реалізації функції соціального

захисту людей з особливими потребами хотілося б зазначити нас�

тупне. Реально ефективне здійснення вказаного напрямку діяль�

ності держави можливе лише при вмілому поєднанні як правових,

так і неправових (організаційних) форм та методів реалізації цієї

державної функції. 

– 112 –

Секція IV  Правові та організаційні засади навчання, виховання



– 113 –

ПРАВА ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ: 
ДЕКЛАРАЦІЯ ЧИ ГАРАНТІЯ?

Терещенко Андрій Леонідович
доцент кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин

Суспільство схильне сприймати людей з інвалідністю крізь приз�

му негативних стереотипів. Значна кількість людей звикла упередже�

но ставитися до них, вважаючи інвалідів непрацездатними та неспро�

можними. Людині з інвалідністю приписують негативні чи міфічні

риси характеру, від неї очікують певної незвичної поведінки. Все це

принижує людину, якій доводиться жити з інвалідністю. Сьогодні

такі люди відносяться до найбільш соціально незахищеної категорії

населення. 

З прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1982 року

Всесвітньої програми дій стосовно людей з інвалідністю, міжнародне

співтовариство одержало директивну основу для активізації роботи

щодо профілактики, реабілітації і забезпечення участі інвалідів в су�

спільному житті країн, їх рівноправності з іншими членами су�

спільства. Зазначена програма стала першою прийнятою на міжна�

родному рівні спробою подивитись на проблему інвалідності з двох

сторін: з точки зору розвитку і з точки зору захисту прав людини. 

Як зазначають результати багаточисленних досліджень, у світовій

практиці за останні роки відбулися корінні зміни у поглядах і підхо�

дах до проблем інвалідності. Якщо раніше їх основу становили

здебільшого мотиви милосердя до інвалідів, то нині — стан дотриман�

ня їхніх прав. Дотримання прав інвалідів — це не тільки реалізація

конкретного права конкретної особи, це забезпечення можливос�

тей рівного ефективного здійснення інвалідами всіх прав людини

без будь якої дискримінації. А принцип недискримінації допомагає

пов’язати права людини в цілому з конкретними проблемами інва�

лідності. 

Перехід на позиції, в основі яких лежать права людини, одержав

авторитетну підтримку Організації Об’єднаних Націй. Це засвідчують

Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів,

які викладені в резолюції 48 / 96, прийнятій Генеральною Асамб�

леєю ООН 20 грудня 1993 року. Ці правила зіграли значну роль у фор�

муванні цілеспрямованої політики і практики багатьох країн світу

у сфері подолання проблем людей з інвалідністю. Дотримання

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



принципів, закладених у них, сприяло набуттю і поширенню успіш�

ного досвіду щодо забезпечення рівних можливостей для людей

з інвалідністю як громадян держави. Самі ж інваліди здобули можли�

вість висловлювати свої почуття щодо ущербності і несправедливості

соціального становища мовою правозахисних норм. А громадські

неурядові організації, які займаються проблемами захисту прав лю�

дини, почали більше виявляти уваги до цієї проблеми і активніше

виступати в ролі правозахисників. 

Підсумовуючи набутий досвід та зважаючи на реальну необхід�

ність його юридичного закріплення, активізації роботи по забезпе�

ченню всебічної і ефективної участі інвалідів у економічному, со�

ціальному, культурному і політичному житті, Генеральна Асамблея

ООН у грудні 2006 року прийняла Конвенцію про права інвалідів,

яка була відкрита для підписання 30 березня 2007 року і яка перед�

бачила основні стандарти забезпечення та захисту прав і свобод лю�

дей з інвалідністю. 

Згідно із цими стандартами люди з інвалідністю повинні бути

повноправно включені в загальний соціальний процес. При цьому,

в центрі уваги знаходиться тепер вже не інвалідність, а сама людина

з інвалідністю, яка має бути здатна, наскільки це можливо, самос�

тійно жити в суспільстві. Конвенція про права інвалідів вступила

в силу 3 травня 2008 року. Це перший міжнародно�правовий доку�

мент, який має обов’язкову юридичну силу для держав�учасниць. 

Мета цієї Конвенції полягає у заохоченні, захисті та забезпечені

повного і рівного користування всіма людьми з інвалідністю усіма

правами людини та основоположними свободами, а також в заохо�

чені поваги до властивої їм гідності. 

На даний час Україна Конвенцію ще не підписала і не ратифіку�

вала. Зрозуміло, що головну відповідальність за дотриманням і за�

безпеченням прав людей з інвалідністю несуть безпосередньо самі

держави. Таким чином своєчасні конструктивні внутрішньодержавні

реформи, які б закріплювали правозахисний механізм, запропоно�

ваний вищезазначеними документами, могли б сприяти поліпшенню

справи розв’язання проблем людей з інвалідністю в нашій державі,

де інвалідність тієї чи іншої форми мають 2. 67 мільйонів осіб. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
РІЗНИХ ТИПІВ ІНТЕГРАЦІЇ ОСІБ З ОСОБЛИВИМИ

ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

Якименко Андрій Анатолійович
Кафедра правознавства 
Хмельницького інституту соціальних технологій 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
29009, Хмельницький, Толбухіна 2А, тел.: (0382) 70!45!56
e!mail: hist.km.nauka@mail.ru

Поліпшення якості освіти для студентів з особливими освітніми

потребами є одним з пріоритетних завдань для Міністерства освіти

і науки, вищих навчальних закладів. Інтегроване та інклюзивне на�

вчання задовольняє чи не найважливішу соціальну потребу — спіл�

кування. 

Останніми десятиліттями у більшості країн Західної, а потім, як

наслідок, і Центральної Європи, відбулися докорінні зміни у зако�

нодавстві та практичному втіленні спеціальної освіти. 

Конституція України (стаття 53) гарантує всім громадянам пра�

во на освіту. У законі України «Про охорону дитинства», статті 26

«Захист прав дітей�інвалідів та дітей з вадами розумового або фізич�

ного розвитку» стверджується, що «дискримінація дітей�інвалідів та

дітей з вадами розумового або фізичного розвитку забороняється.

Держава сприяє створенню дітям�інвалідам та дітям з вадами розу�

мового та фізичного розвитку необхідних умов, рівних з іншими

громадянами можливостей для повноцінного життя та розвитку…».

Згідно зі статтею 10 Закону України «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні» фінансування заходів щодо соціально�

го захисту інвалідів і дітей�інвалідів здійснюється Фондом соціаль�

ного захисту інвалідів, а також органами місцевого самоврядування

за місцевими програмами соціального захисту окремих категорій

населення за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

У даний час держава перебуває на початку кардинальних змін

освітньої політики щодо дітей з особливими потребами. Активна

робота над доопрацюванням законопроекту № 6218 «Про освіту осіб

з обмеженими можливостями здоров’я» актуалізує нові перспективи.

Це, зокрема, пріоритет інтегрованого та інклюзивного навчання,

визнання права на освіту всіх без винятку дітей. На зміну сегрегації

(навчання дітей з особливими потребами в спеціальних школах�ін�

тернатах) останнім часом широкого поширення набуває процес інтег�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



рації дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній

простір. 

Існують різні типи інтеграції:

– географічна та місцева інтеграція. Особи з особливими освітні�

ми потребами навчаються у спеціальних навчальних закладах. Зазви�

чай, за таких умов особи зазначеної категорії перебувають окремо

від здорових, навіть у позааудиторній та позаурочній навчально�ви�

ховній роботі. 

– соціальна інтеграція. Особи з особливими освітніми потребами

разом із здоровими беруть участь у освітній діяльності, проте вони

не разом, а навчаються у спеціальних класах, академічних групах

навчальних закладів. 

– функціональна інтеграція. Особи з особливими освітніми потре�

бами навчаються в одному класі чи академічній групі із здоровими.

Існує два типи такої інтеграції: часткова і повна. За умови часткової

інтеграції особи з особливими потребами навчаються в окремому

спеціальному класі чи академічній групі або відділенні і відвідують

разом зі здоровими лише окремі заняття. За повної інтеграції —

проводять увесь час у класах чи академічних групах. 

– спонтанна або неконтрольована (стихійна) інтеграція має міс�

це тоді, коли особи з особливими освітніми потребами відвідують

загальноосвітні класи чи академічні групи без отримання спеціаль�

но організованої допомоги. 

Останнім часом поняття інтеграція у багатьох випадках замінюєть�

ся терміном «інклюзія», який має більш розширений контекст. Інтег�

рація відображає саме спробу залучити учнів, студентів з особливими

освітніми потребами до навчальних закладів, а інклюзія передбачає

пристосування навчальних закладів та їхньої загальної освітньої

філософії до потреб усіх учнів, студентів — як обдарованих осіб, так

і тих, які мають особливі освітні потреби. 

Аналізуючи чинне законодавство, слід наголосити на необхіднос�

ті запровадження державного стандарту у навчальних закладах. Проте,

його запровадження неможливе через відсутність відповідної норма�

тивно�правової бази, адже сучасні тенденції та інноваційні технології

не передбачені законодавством України у галузі освіти. Окрім того,

в Україні не здійснювалися фундаментальні та прикладні дослідження

щодо комплексного супроводу студентів з особливими потребами. 

Зазначене вище стверджує важливість та необхідність створення

системи управління інтегрованого та інклюзивного навчання у закла�

дах освіти. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
ГРОМАДЯН З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ю. В. Савченко
Інститут економіки та менеджменту,
IV курс, група МЗЕД — 61, спеціальність «Менеджмент зовнішньоеко!
номічної діяльності» 
Науковий керівник Могилевська В. П., ст. викладач 

Актуальність цієї теми полягає в тому, що Україна на шляху роз�

будови своєї держави, формує свою соціальну політику з урахуванням

кращого світового досвіду соціального захисту людей з особливими

потребами. 

За даними Державного комітету статистики України: 

– станом на початок 2007 р. зареєстровано 168128 дітей�інвалідів,

що становить 191,0 на 10 тис. дитячого населення (до 18 р.). Впер�

ше визнано інвалідами 19639 дітей; 

– за 2006 р. комісіями МСЕ первинно серед дорослого населення

визнано інвалідами 194125 хворих (51,2 на 10 тис. населення), з них

визнані інвалідами: І групи — 12,3%; ІІ групи — 39,5%; ІІІ групи —

48,2%; 

– у структурі первинної інвалідності перше місце серед дорос�

лого населення посідає інвалідність внаслідок хвороб системи кро�

вообігу (у 2006 р. — 26,5%), друге місце — внаслідок травм (12,2%),

третє — внаслідок новоутворень (8,8%). 

Розв’язання проблеми соціальної адаптації інвалідів неможливе

без використання кращого зарубіжного досвіду у цій царині. Най�

більш потужні і ефективні системи соціального захисту сформува�

лися на кінець ХХ ст. у Франції, Скандинавських країнах, Австрії,

Канаді, в країнах з соціально�орієнтованою економікою. 

В Україні на рівні органів державної влади проводиться вивчення

і узагальнення цього досвіду, зокрема, Міністерством соціальної по�

літики, Державною службою зайнятості. Найбільший інтерес для на�

шої держави становить досвід Франції, де створена найбільш ефек�

тивна система підтримки інвалідів. 

Законом від 30 червня 1975 р. проголошено Національну фран�
цузьку стратегію щодо навчання і соціально�професійної інтеграції
інвалідів в суспільство. Відповідно до цього закону і закону «Про со�
ціальну модернізацію» від 2001 р. людина незалежно від свого віку або

інвалідності має ті ж фундаментальні права, що і всі інші. Ці зако�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



ни, а також Закон про зайнятість інвалідів, що прийнятий у 2005 році,

спрямовані проти дискримінації інвалідів при прийомі їх на роботу

і сприйнятті інших видів людських відмінностей, що виходять з на�

явної інвалідності. Зазначеними законами введена допомога для ін�

валідів та створені урядові і неурядові структури для надання таким

особам допомоги в залученні до звичайної або обмеженої праці. 

Для осіб�інвалідів молодше 20 років, які навчаються в школі,

існує Спеціалізована комісія за освітою, яка дає висновки щодо мож�

ливості знаходження в нормальному учбовому середовищі, чи з додат�

ковою учбовою підтримкою або без такої. Така комісія є в кожному

окрузі, вона залежить від місцевих структур Міністерства освіти. 

Працевлаштуванням інвалідів на відкритому ринку праці зай�

мається державна служба зайнятості (Поль Амплуа). Окрім цього

у Франції є центри зайнятості для інвалідів (Кап Амплуа), які забез�

печують працевлаштування інвалідів на спеціалізовані робочі міс�

ця. В цілому у Франції 1400 спеціалізованих установ для інвалідів,

де зайнято 120 тис. інвалідів. Досвід Франції свідчить, що в Україні

уповноваженим органам та організаціям слід впроваджувати в життя

ідеологію рівних можливостей, виділивши і об’єднавши найбільш

успішні форми і методи, відомі в світовій практиці. 

Важливу роль у вирішенні основних соціальних проблем осіб

з функціональними обмеженнями в Україні може відіграти об’єднан�

ня і координація зусиль центральних органів державної влади у на�

прямку розбудови цілісної, науково обґрунтованої системи соціальної

реабілітації та інтеграції осіб з функціональними обмеженнями, з ура�

хуванням досвіду практичної соціальної роботи зарубіжних та вітчиз�

няних громадських організацій, місцевих органів самоврядування.

Такий підхід, у числі інших проблем, може розв’язати невирішені

міжвідомчі питання, ініціювати подальше удосконалення законо�

давчо�нормативної бази, сприяти поліпшенню практики виконан�

ня вимог діючого законодавства. 
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ЩОДО ПРОБЛЕМ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Войтович Віталій
Група МЗЕД 61»Менеджмент ЗЕД»
Науковий керівник: Чорногуз Л. П.

Формування ринкової економіки, зміна майнових, трудових,

земельних та інших відносин, реструктуризація багатьох галузей

виробництва і окремих підприємницьких структур супроводжуються

зростанням безробіття, зниженням доходів та зубожінням значної

частини населення. Все це вимагає здійснення глибоких перетво�

рень у сфері зайнятості різних категорій населення, у першу чергу

соціально вразливих, і розробки нових підходів щодо її регулювання

та посилення захищеності громадян. У цих складних умовах важли�

ве місце займають проблеми зайнятості та професійної реабілітації

інвалідів, які надзвичайно актуальні як для України в цілому, так

і для окремих регіонів, насамперед Вінницької області, де проживає

більше ста тисяч інвалідів. 

Встановлено, що більше половини інвалідів хочуть працювати.

Проте цьому перешкоджають такі причини: їх обмежена працез�

датність, низький освітньо�професійний рівень, мала можливість

перекваліфікуватися чи підвищити кваліфікацію, обмаль вільних спе�

ціально обладнаних робочих місць, неможливість впровадження

гнучкого графіку роботи тощо. 

Існуючий механізм працевлаштування та професійної реабіліта�

ції інвалідів недосконалий щодо: неповного виявлення інвалідів, які

потребують працевлаштування та професійної реабілітації; труд�

нощів їх реєстрації та обліку у службі зайнятості; низької дієвості

сучасної системи бронювання робочих місць, дублювання ряду функ�

цій кількома управлінськими органами, які займаються вирішен�

ням проблем життєдіяльності інвалідів. 

Державна політика зайнятості та професійної реабілітації ін�

валідів не достатньо ефективна і потребує подальшого розвитку. Вона

повинна будуватися на таких основних принципах: забезпечення

рівності прав інвалідів і неінвалідів та контроль за їх дотримуванням;

державне фінансування соціального захисту інвалідів з урахуванням

реальних потреб; сприяння професійній реабілітації та працевлаш�

туванню; децентралізація відповідальності за соціальний захист

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



осіб з обмеженими фізичними можливостями, орієнтація на місце�

ві органи влади. 

Людина з особливими потребами може і сама собі забезпечити

«нормальне» існування, але для цього необхідно надати їй певні

можливості. 

Тому, для подальшого розвитку малого підприємництва та самос�

тійної зайнятості доцільно: надавати інвалідам�підприємцям пільго�

ву фінансову підтримку за рахунок коштів Фонду загальнообов’яз�

кового державного соціального страхування України на випадок

безробіття та інших фондів; запровадити повне звільнення від опо�

даткування не менше як на 5 років малих підприємств, створених

інвалідами, та інвалідів�підприємців; організувати опанування інва�

лідами суміжних спеціальностей згідно попиту на ринку праці; ство�

рити у ряді міст інвабізнес�інкубатори по наданню підтримки інвалі�

дам, які починають підприємницьку діяльність. Вирішити проблему

соціального захисту малих підприємців шляхом поширення на них

умов надання соціальної та матеріальної допомоги при захворю�

ванні, інвалідності на виробництві, врахування стажу роботи при

нарахуванні пенсій тощо. 
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АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ
ІНВАЛІДІВ ІЗ ВАДАМИ ЗОРУ
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
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Пройшло вже 18 років, як був прийнятий Закон « Про основи

соціальної захищеності інвалідів в Україні» (1991), держава повинна

здійснювати умови для безперешкодного доступу дітей з особливи�

ми потребами до соціальної інфраструктури, планувати та будувати

житло, споруди, засоби громадського транспорту з урахуванням по�

треб таких дітей, а також надавати їм можливість отримувати базову,

професійно�технічну та вищу освіту, в тому числі в домашніх умовах,

але реалізація до сіх пір йде повільними кроками. Неодноразові
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ініціативи благодійних організацій незрячих інвалідів, та інші орга�

нізації, які вносили до Уряду і Верховної ради України, Законів про

освіту, охорону здоров’я, про розвиток державної підтримки дітей

з особливими потребами, не знайшли належної підтримки. 

Досить мало було видано програм для дошкільних установ для

дітей із порушенням зору. Незрячі студенти потребують надрукова�

них шрифтом Брайля або озвучених хрестоматій, довідники і т. д. 

Але почали з’являтися персональні комп’ютери у навчальних

закладах, які допомагають людям з вадами зору, здобувати, зберіга�

ти та передавати інформацію. За допомогою комп’ютера з’явилася

система перетворювати друковані тексти на електронні та сприй�

мати їх за допомогою органа слуху. Конкретний приклад є «Елект�

ронний тренажер для сліпих», яких почали використовувати

у Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна».

Наповнення електронного диску відповідає переліку дисциплін,

передбачених програмою навчання, і тим самим полегшує засвоєн�

ня матеріалу студентами із вадами зору. 

Однак доступ до цих шкіл і програм мають не всі з тих інвалідів,

які бажають навчатися взаємодіяти з комп’ютером. Причиною цього

є їхня неспроможність самостійно придбати комп’ютер, відсутність

комп’ютерів у спеціальних навчальних закладах для дітей — інва�

лідів. 

Послідовне розв’язання проблеми сприятиме реалізації гуман�

ного ставлення нашої держави до проблем людей з особливими

проблемами та інвалідів. 

Нажаль, діти з особливими потребами практично позбавлені пра�

ва здобути не лише освіту, а й професію, навчальні заклади так само

не пристосовані до потреб таких дітей. Такий стан речей виклика�

ний відсутністю необхідних коштів для створення умов, які б забез�

печили рівноправність дітей з особливими потребами. 

В Україні мешкає близько 2,5 млн. інвалідів, майже щорічно

кількість їх зростає. Наша незалежна держава взяла на себе конкретні

зобов’язання з реалізації конституційних вимог щодо соціального

захисту інвалідів, усю соціальну політику спрямовує на поліпшення

їхнього матеріального забезпечення, докладає необхідних зусиль для

створення незалежних правових, соціально побутових умов життя. 

Одним із основних чинників розвитку суспільства є милосердне

та дбайливе ставлення до дітей і молоді, які позбавлені можливості

вести повноцінне життя. Нажаль, в Україні склалася ситуація, за якої

ця категорія дітей і молоді протягом тривалого часу залишалася

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



соціально незахищеною. Діти�інваліди, перебуваючи в умовах інтер�

натного закладу або на вихованні в сім’ї позбавлені можливості

вести повноцінний спосіб життя і зрештою виявляються непідго�

товленими до нього у середовищі. 

Тому формування правового поля освіти для дітей з особливими

потребами — одне з найактуальніших завдань функціонування, роз�

витку та реформування цієї сфери. Відсутність законів або їх недос�

татність відверто підштовхують, особливо людей з фізичними вада�

ми до відчаю і навіть злочину. Загалом проблеми інвалідності до

останнього часу замовчувалися на державному рівні і не висвітлюва�

лися у засобах масової інформації, тому більшість людей і суспільство

сприймає інвалідів як соціально неповноцінних і інколи навіть не�

безпечних. Сьогодні ситуація не змінилася. За умов економічної

нестабільності, кризового стану освіта інвалідів виявилася однією

з найбільш соціально незахищеною. 

Існує низка проблем, які потребують негайного розв’язання.

Це: фінансування центрів реабілітації, кадрове забезпечення їх ква�

ліфікованими фахівцями, працевлаштування студентів з вадами зо�

ру, розширення спектра професій з урахуванням ринку праці. 

Вирішення цих проблем суттєво вплине на поліпшення соціаль�

ного захисту людей з обмеженими можливостями, в тому числі лю�

дей з вадами зору, прискорить їх соціальну адаптацію в суспільстві. 

ПРОБЛЕМЫ ЗАНЯТОСТИ И ТРУДОУСТРОЙСТВО
ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Сиренко Юрий Николаевич, 
ВМУРЛ «Украина» маркетолог МК!51
Факультет экономики и маркетинга
03115, м. Киев, ул. Святошинская, 6, кв. 187, e!mail: 3788855@ukr.net 

Гуманность общества по отношению к инвалидам привела к не�

гуманности государства к их потенциальным работодателям. Суди�

те сами: юридические и физические лица с численностью наемных

работников 8 и более человек обязаны выполнять норматив созда�

ния рабочих мест для трудоустройства инвалидов. За отказ — весьма

внушительные штрафы. Единственный способ их избежать — тру�

доустроить инвалида. Однако трудоустройством все не заканчива�

ется, взяв на работу инвалида, нужно не забывать о предоставленных

им льготах, чтобы ненароком не нарушить трудовое и налоговое за�

конодательство. 
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«Кнут»
Напомним, еще в начале 2006 года всех работодателей обязали

трудоустраивать инвалидов самостоятельно (см. абз. 3 ст. 19 Закона

№ 875[1]). Причем, как того требует ч. 5 ст. 19 Закона № 875, трудо�

устроить инвалида нужно только по основному месту работы. 

«Пряник»
Справедливости ради отметим, что действующее законодатель�

ство все же поощряет работодателей, трудоустраивающих инвали�

дов, в виде дотаций и займов. Так, в соответствии с частью четвер�

той ст. 181 Закона № 875 государственная служба занятости за счет

средств Фонда социальной защиты инвалидов и в порядке, уста�

новленном Кабмином, вправе предоставлять работодателям дота�

цию на создание специальных рабочих мест для инвалидов, зареги�

стрированных в государственной службе занятости. Процедура

предоставления указанных дотаций подробно расписана в Порядке

№ 1836[3]. 

Внимание! Основным условием предоставления работодателю

дотации является выполнение им норматива по созданию рабочих

мест для инвалидов за предыдущий отчетный год 

Рабочее место
Специальные требования к рабочему месту инвалида должны быть

определены в индивидуальной реабилитационной программе. Иными

словами, рабочее место инвалида создается под конкретное лицо

с учетом рекомендаций медико�социальной экспертной комиссии

(далее — МСЭК). 

Внимание! Если в соответствии с индивидуальной реабилитаци�

онной программой предлагаемая работа инвалиду противопоказа�

на, то трудоустраивать его нельзя, даже если он дал свое согласие на

трудоустройство. В противном случае виновные лица могут быть

привлечены к административной ответственности 

Трудовые привелегии
Необходимо иметь в виду, что в соответствии с требованиями

КЗоТ[5] инвалиды имеют право на дополнительные льготы и при�

вилегии по сравнению с остальными работниками. Факт их нару�

шения расценивается как нарушение законодательства о труде и

может стать причиной привлечения виновных лиц к администра�

тивной ответственности. 

Прием на работу
В соответствии со ст. 2 Закона № 875 инвалидом является лицо

с устойчивым расстройством функций организма, обусловленным

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



заболеванием, последствием травм или врожденными дефектами,

что приводит к ограничению жизнедеятельности и к необходимос�

ти социальной помощи и защиты. 
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ТА РОБОТИ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Скульбіденко Ірина Миколаївна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут економіки та менеджменту

Працевлаштування інвалідів — проблема, характерна для усіх кра�

їн Європи. Україна тут — не виняток. І хоча рівень інтеграції у су�

спільство осіб з обмеженими можливостями у нашій державі постій�

но зростає, говорити, що держава спроможна забезпечити всіх, хто

виявить до того бажання, роботою, поки що, на жаль, зарано. Лю�

ди з інвалідністю представляють одну з найбільших уразливих груп

в Україні, яка складає близько 2,5 млн. людей або 5,2% загальної

кількості населення країни. 

Люди з фізичними вадами виявились серед груп населення, най�

більш чутливих до негараздів економіки в період економічної кри�

зи. У нестабільному економічному середовищі розвалилось багато

підприємств та фірм, а ті, які продовжують існувати, суттєво змен�

шили свій штат. Як наслідок, багато службовців з фізичними вада�

ми стали безробітними, а декого відправили у ранню відставку або

на пенсію по інвалідності. Кооперативи для інвалідів, які роками

гарантували більшість робочих місць, зіткнулися зі специфічними

труднощами і виявилися цілком непідготовленими до функціону�

вання у вільноринковій економіці. 

Десятиліттями система реабілітації була спрямована в основно�

му на медичну реабілітацію, залишаючи поза увагою соціальну та
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трудову реабілітації. Як правило, люди з інвалідністю були працев�

лаштовані на спеціальних закритих та субсидованих підприємствах,

що сприяло їх подальшій ізоляції від суспільства. Негативні наслідки

перехідного періоду вплинули на них більше, ніж на інші соціальні

групи. Сьогодні, людям з інвалідністю досить важко знайти точку

опори на ринку праці. Наразі лише 14% людей з інвалідністю пра�

цездатного віку працевлаштовані. 

Серед інвалідів є чимало здібних та працьовитих людей. Їм просто

потрібно допомогти проявити себе. А якщо при реалізації цього

завдання, зокрема, при створенні робочих місць для людей з обмеже�

ними фізичними можливостями враховуватиметься ще й відповід�

ність інтересам держави, то може бути ще й позитивний економіч�

ний ефект. 

За сприянням державної служби зайнятості в 2008 році в Україні

працевлаштовано 8,7 тис. осіб з інвалідністю або кожного третього,

хто шукав роботу, з них майже 800 осіб — шляхом надання дотації

роботодавцям за рахунок коштів Фонду загальнообов’язкового дер�

жавного соціального страхування України на випадок безробіття

для створення спеціальних робочих місць. 

З метою адаптації осіб з інвалідністю у сферу зайнятості, попе�

редження негативного ставлення роботодавців до працевлаштування

інвалідів, державна служба зайнятості продовжує інформаційно�

роз’яснювальну роботу щодо забезпечення комунікаційної безбар’єр�

ності всіх установ, підприємств, інфраструктури. Мета — підвищи�

ти рівень поінформованості суспільства та змінити ставлення до

людей з інвалідністю на відкритому ринку праці. 

Згідно з чинним законодавством підприємства, організації, уста�

нови зобов’язані виконати чотиривідсотковий норматив праце�

влаштування осіб з інвалідністю. Тому з метою задоволення потреб

роботодавців в укомплектуванні кадрами з числа інвалідів, які ви�

явили бажання працювати, міський центр зайнятості інформує ро�

ботодавців про перебування на обліку осіб, які шукають роботу, із

зазначенням спеціальностей та рекомендацій МСЕК про характер

та умови праці, яку вони можуть виконувати. 

Слід пам’ятати всім і кожному: не може бути більш гуманнішої

мети, аніж допомогти людині з обмеженими фізичними функціями

знайти достойне місце у суспільстві. Ми повинні день у день неустан�

но створювати свою ідеологію рівних можливостей, виокремивши

та об’єднавши найбільш успішні форми і методи, відомі у світовій

практиці. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
ТА РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ІНВАЛІДІВ В УКРАЇНІ

Борисюк Тетяна Владиславівна, 
Інституту права та суспільних відносин, спеціальність 
Правознавство, 4 курс, tanu4ka@inbox.ru

Приєднання України до міжнародних співтовариств зробило чин�

ним для нашої держави деякі важливі міжнародно�правові докумен�

ти щодо соціального захисту інвалідів, зокрема Стандартні правила

забезпечення рівних можливостей для інвалідів, затверджені резо�

люцією Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року № 48/96.

Важливе місце у міжнародному регулюванні правових проблем інва�

лідів займають також нормативні документи Генеральної конференції

Міжнародної організації праці у сфері соціально�трудових відно�

син осіб з обмеженими фізичними можливостями. 

Завдяки більш уважному ставленню держави до проблем інва�

лідів, фінансування програм соціального захисту інвалідів в останні

роки суттєво поліпшилось. 

Проте існує чимало проблем у забезпеченні життєдіяльності ін�

валідів, наданні державної підтримки. Практично на самому почат�

ку становлення знаходиться формування достатнього для інвалідів

середовища життєдіяльності. 

Для цього здійснюватимуться заходи щодо: забезпечення віль�

ного доступу інвалідів до об’єктів соціальної інфраструктури; роз�

витку системи життєзабезпечення і соціального обслуговування

інвалідів; запровадження механізму стимулювання створення ро�

бочих місць для інвалідів; правового регулювання праці інвалідів;

тощо. 

Зазначені напрями охоплюють основні сторони життєдіяльнос�

ті осіб з обмеженими фізичними можливостями в суспільстві. 

Законодавство про працю інвалідів проголошує, що інваліди, для

реалізації творчих і виробничих потреб, з урахуванням індивідуальних

програм реабілітації, одержують право працювати на підприємствах

зі звичайними умовами праці, а також займатися індивідуальною або

іншою трудовою діяльністю, що не заборонена законом. Ці норми

закріплені в КЗпП, Законі України «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні». 

Права на безпечну працю забезпечується тим, що держава за�

кріплює за собою функції управління охороною праці. 
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Але, нажаль, в трудовому законодавстві України не розписане ро�

боче місце інваліда. Робоче місце інваліда розподіляється на спе�

ціалізоване робоче місце і на звичайне робоче місце. 

Згідно постанови Кабінету Міністрів України, від 3 травня 1995 ро�

ку № 314 та 10. 01. 2002 року № 19, яка затвердила інструкцію про

робоче місце інваліда. Робоче місце інваліда повинен створити ро�

ботодавець при працевлаштуванні інваліда, і не просто його ство�

рити, а затверджувати інструкцію про індивідуальне робоче місце, та

проводити атестацію робочого місці інваліда спеціальною комісією

підприємства за участю представників МСЕКЮ органів Держна�

глядохоронпраці, громадських організацій інвалідів, і введено в дію

шляхом працевлаштування на ньому інваліда. 

Спеціальне робоче місце інваліда обладнується спеціальним

технічним оснащенням, пристосуваннями і пристроями для праці

інваліда залежно від анатомічних дефектів чи нозологічних форм

захворювання та з урахуванням рекомендацій медико�соціальної ко�

місії (МСЕК), професійних навичок і знань інваліда. Таке робоче

місце може бути створено як на виробництві, так і вдома. 

Координальні зміни підходів до середовища життєдіяльності ін�

валіда вимагає від Уряду та суспільства матеріальних зусиль, до яких

вітчизняна економіка в даний час не готова. 

Комплексне та системне розв’язання проблеми інтеграції мало

мобільного населення в суспільстві обумовлює актуальність та своє�

часність розроблення «Державної програми щодо забезпечення без�

перешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливос�

тями до об’єктів житлово�цивільного призначення». 

При розробленні зазначеної програми слід опрацювати зарубіж�

ний досвід роботи комітетів з доступності, які є органами громадсько�

го контролю за дотриманням вимог щодо пристосування об’єктів

фізичного середовища до потреб інвалідів, а також вивчити питан�

ня доцільності створення в Україні аналогічних комітетів при

місцевих органах виконавчої влади та місцевого самоврядування. 

Об’єктивний і неупереджений аналіз свідчить — останнє деся�

тиріччя суттєво змінило розуміння проблем інвалідів в українсько�

му суспільстві. Проте питання створення та удосконалення норма�

тивної бази соціального захисту інвалідів залишається активним. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV
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СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ СУСПІЛЬСТВА

Буздуган Я. М.
доцент кафедри конституційного, адміністративного 
та фінансового права
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «України»

Формування громадянського суспільства в Україні супроводжу�

ється підвищенням суспільно�громадської активності. Держава,

яка намагається вирішувати соціальні проблеми, особливо сьогодні

в умовах фінансової кризи, постала перед необхідністю залучення

недержавних утворень, зокрема благодійних об’єднань та окремих

благодійників до їх вирішення. 

На сьогоднішній день необхідно подолати не лише фінансову

кризу, але й духовну й політичну, яка зумовлена державними зловжи�

ваннями, суспільною апатією, зневірою у власні сили та масштаб�

ною дезорганізацією населення. Про сучасну цивілізовану державу

судять за її соціальною політикою, яка спрямована на підвищення

рівня життя громадян і насамперед тих, хто за віком чи станом здо�

ров’я не може своєю працею забезпечувати нормальне існування.

Турбуватися про них має суспільство в особі держави, яка виділяє

кошти на соціальні потреби, а також організовує через недержавні

інститути додаткові форми фінансового забезпечення. Однією із та�

ких форм суспільних стосунків, в межах громадянського суспільства,

виступає благодійність. 

Роль благодійництва і благодійної діяльності надзвичайно важли�

ва у розв’язанні тих завдань, що постали перед Україною на сучасно�

му етапі її розвитку, коли переживає складний період як виробнича

так і соціально�культурна сфера. 

Благодійність можна трактувати як некомерційну неприбутко�

ву діяльність організацій та фізичних осіб, спрямовану на задово�

лення потреб соціального розвитку. У більш широкому розумінні

благодійність визначається як «інвестування соціальної сфери». 

Метою нашого дослідження послужила необхідність, в черго�

вий раз, звернути увагу громадськості на значення благодійництва

і благодійної діяльності у фінансовій підтримці соціально�культур�

ної сфери в Україні. 

Виконання державних зобов’язань в галузі освіти, охорони здо�

ров’я, соціального захисту населення, хоча б в обмеженому обсязі,
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без залучення позабюджетних джерел фінансування є неможливим.

Сьогодні особлива увага мусить приділятися створенню багатоканаль�

ної системи фінансування та запровадження нестандартних шляхів

залучення позабюджетних коштів в соціально�культурну сферу. 

Питання походження благодійності, місце благодійної діяльнос�

ті за різних історичних епох та системи суспільних відносин, форм

благодійності та їх еволюції, співвідношення понять «благодійність»

і «меценатство» досі залишаються дискусійними. У наукових колах

відсутня єдина або широко визнана думка щодо цієї наукової і су�

спільної проблеми. 

Поняття благодійності увійшло в суспільну свідомість як гуманіс�

тичний поклик людини йти на допомогу нужденним, незалежно від

національної, расової, соціальної, релігійної приналежності. Сама

практика благодійної допомоги та новітні досліди суспільних наук

засвідчили, що моральні принципи благодійності не суперечать

релігійним канонам жодної з трьох світових релігій. Християнство

розглядається як ідейне джерело благодійності. Відрадно, що ці високі

християнські цінності, притаманні суспільствам з високим ступенем

громадянської свідомості, починають відроджуватись в Україні. 

Сьогодні благодійницька діяльність набуває дедалі більшого

значення у розв’язанні гострих соціальних проблем — благодійні

організації, фонди роблять значний внесок в соціальну сферу. Роль

благодійництва надзвичайно важлива у розв’язанні завдань і проб�

лем, що постали на сучасному етапі розвитку України. 

У поняття благодійності в нашому суспільстві сьогодні вклада�

ють широкий зміст — від звичайної матеріальної допомоги до ме�

ценатства. 

Важливо донести до суспільної свідомості тезу про практичну цін�

ність благодійності як для благодійника, так і для всього суспільства,

яке отримує реабілітованих громадян, а також для пом’якшення

гостроти соціальних проблем. Залучення широких кіл громадськості

до вирішення суспільних проблем через участь у роботі громадських

та благодійних організацій на добровільних засадах може створити

передумови для формування такої системи саморегуляції у суспільст�

ві, коли проблеми, що виникають, можуть бути вирішені за рахунок

внутрішнього потенціалу цього суспільства. 

Голос громадськості закликає підвищити престиж благодійнос�

ті, так як вона відображає рівень не тільки економічної, але й духов�

ної зрілості суспільства. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV
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ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 

ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Янчук А. О.
Інститут економіки та менеджменту,
IV курс, група МЗЕД!61, спеціальність «Менеджмент зовнішньоеко!
номічної діяльності
Науковий керівник: Могилевська В. П., ст. викладач

Віддалений (віртуальний) бізнес — це сукупність усіх видів ко�

мерційної діяльності і ділової активності у рамках електронної ме�

режі Internet зі своєю певною специфікою і можливостями з метою

задоволення потреб користувачів мережі і отримання різноманіт�

них благ натомість. 

Віртуальний бізнес надає широкі можливості для трудової ді�

яльності у різних галузях людей з особливими потребами. 

Віртуальний офіс — це швидкий та економічний спосіб створи�

ти своє представництво без початкових затрат на утримання штату

працівників и оренду офісу, в тому числі на утримання власної сер�

верної кімнати і серверного обладнання. Головна перевага віртуально�

го офісу — доступність Вашого бізнесу у будь�який час і в будь�якій

точці земної кулі. 

Поняття віртуального офісу включає престижну поштову адре�

су, номери телефону і факсу, електронну адресу — тобто все те, що

є і в реальному офісі з секретарем і менеджерами. Але, на відміну

від реального офісу, вартість віртуального офісу значно нижча. 

Вся робота «віртуального офісу» організується через систему

переадресації та пересилки. Типовий набір послуг, пропонованих

провайдерами віртуальних офісів, зазвичай включає: cекретаріат,

поштову адресу, приміщення для переговорів і нарад. 

Організація віртуального бізнесу є ефективною у разі викорис�

тання сучасних інформаційних технологій — технологій VPN (Virtual
Private Network — віртуальна приватна мережа), що забезпечують

доступ співробітників через мережу Інтернет до корпоративних біз�

нес�додатків з будь�якого місця, у будь�який час. Це незамінне рі�

шення для мобільних і надомних працівників забезпечує скорочен�

ня витрат на комунікації і підвищує продуктивність їх роботи. 

Співробітників, що працюють вдома, мають у штаті свого

підприємства 36% працедавців. Переваги роботи вдома з радістю
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використовують hr�менеджері, системні адміністратори, літературні

редактори, бухгалтери і диспетчери. За словами працедавців, вони

також готові надати можливість працювати, не виходячи з будинку,

співробітникам, що добре зарекомендували себе, в яких дорога в офіс

і назад віднімає надто багато часу. 

Роботодавці, які активно залучають надомників (12%), вважають,

що співробітники, що працюють віддалено, показують вищі результа�

ти, ніж ті, хто працює в офісі. «Головне — продумати систему мотивації

і контролю над витратами», — діляться вони секретами успішного

управління такими підлеглими. Серед працедавців, що не мають у шта�

ті віддалених співробітників, аналогічної думки дотримуються 9%. 

Залучення людей з особливими потребами в активний бізнес мо�

же здійснюватись і на умовах фрілансу. 

Фрілансер (англ. freelancer — вільний списоносець, вільний стрі�

лець) — людина, що виконує роботу без заключення довготривало�

го договору з працедавцем, наймана лише для виконання певного

переліку робіт (позаштатний працівник). Будучи поза постійним

штатом якої�небудь компанії, фрілансер може одночасно викону�

вати замовлення для різних клієнтів. 

Фрілансер найчастіше сам пропонує свої послуги — через ін�

тернет, газетні оголошення або користуючись «сарафанним радіо»,

тобто особистими зв’язками. Фріланс особливо поширений у таких

областях діяльності, як журналістика (та інші форми діяльності,

пов’язані з написанням текстів), комп’ютерне програмування і ди�

зайн у всіх його проявах (реклама, веб�сервер�дизайн, дизайн ін�

тер’єру і т. д.), переклад, різного роду консультаційна діяльність. 

Ринок фріланс�послуг на даний час вже досить розвинений

в Європі і Америці і нестримно розвивається в Росії і країнах СНД,

залучаючи все нових учасників як з боку виконавців, що пропону�

ють свої послуги, так і з боку приватних осіб і організацій, готових

до співпраці на віддаленій основі. 

Переваги фрілансу полягають у наступному: немає транспортної

проблеми — фрілансер працює вдома, йому не потрібно щодня до�

биратися в певне місце; сприятлива атмосфера — можна улаштува�

ти робоче місце за своїм смаком; відсутність можливості перервати

контракт постійного найму; відповідальність лише за свої дії; сво�

бода у виборі робочого завдання; виконання лише своєї роботи —

ніхто не попросить «підмінити». 

До недоліків, які трапляються у фрілансі відносяться: всі витра�

ти несе сам фрілансер; не завжди є гарантії здобуття винагороди за
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роботу (можливість «кидка»); нестабільність доходів; відсутність соц�

пакета; відсутність вихідних і відпустки; необхідність самому вести

бухгалтерію і платити податки; не завжди є відповідні пропозиції;

додаткові витрати на робоче місце. Ці фактори можуть суттєво змен�

шувати ступінь соціальної захищеності людей з особливими потре�

бами, оскільки цей формат співпраці в бізнесі покладає менші за�

бов’язання на роботодавця щодо фрілансера�інваліда. 

Серед методів оплати, які використовуються у фрілансі варто

відмітити: чек (check), Вестерн Юнион (Western Union), Paypal.ru,

Moneybookers.ru, E�Gold.ru, міжднародний банківский платіж (in�

ternational wired transer). 

Таким чином, сучасні форми організації бізнесу надають ін�

валідам можливість самостійно обирати форму залучення до актив�

ної підприємницької діяльності, сприяють їх активній соціалізації. 

ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ.
ЯК ПІКЛУЄТЬСЯ ПРО НИХ ДЕРЖАВА?

Деліта Марія Василівна
Кафедра обліку та аудиту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

2 мільйони 490 тисяч українців (а це трохи більше 5% від усього на�

селення) є інвалідами. Лише 8% інвалідів І, II та III груп працюють. 

Яким чином держава сприяє створенню робочих місць для ін�

валідів? Як в Україні і за кордоном піклуються про осіб з обмеженими

фізичними можливостями? Саме на ці питання я намагалася розкри�

ти як повніше у своїй роботі, оскільки вони були, є і будуть завжди

актуальними. 

Проблема пересування інвалідів�опорників чи незрячих інва�

лідів, забезпечення їх медикаментами є хоч і серйозними, але все

ж не такими актуальними, як працевлаштування неповносправних

людей, треба звернути увагу на необхідність безбар’єрного існуван�

ня інвалідів. 

Зараз в Україні закладені основи правової бази соціального за�

хисту інвалідів, створені необхідні передумови забезпечення інва�

лідам додаткових гарантій працевлаштування. Але нормативна ба�

за соціального захисту інвалідів і механізм забезпечення зайнятості

інвалідів потребують вдосконалення. Мені здається, що для цього не�

обхідно зробити такі дії:
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– внести до українського законодавства норми, направлені на за�

хист інвалідів від дискримінації, від необгрунтованої відмови в при�

йомі на роботу;

– розширити структуру і види суспільних робіт, умови їх органі�

зації, проведення і фінансування з урахуванням залучення до них

інвалідів;

– прийняти відповідні нормативні акти за розрахунком вартості

робочих місць, що дасть реальну можливість застосовувати штрафні

санкції до працедавців, відмовляючих інвалідів в прийомі на робо�

ту на квотовані місця;

– розвивати систему безперервної освіти, включаючи внутріш�

ньовиробниче навчання інвалідів, розширення можливостей само�

навчання;

– формувати систему, яка зможе забезпечити працевлаштування

і соціально�побутову адаптацію інвалідів після закінчення спеціаль�

них освітніх установ; – провести технічне переозброєння наявних

протезно�ортопедичних підприємств, розвивати індустрію реабілі�

таційної техніки для інвалідів;

– ввести систему стимулювання розвитку підприємництва, мало�

го і середнього бізнесу, індивідуальної трудової діяльності інвалідів;

– надати підприємствам, що використовують переважно працю

інвалідів, такі ж пільги, як і для спеціалізованих підприємств су�

спільств інвалідів. 

Для того, щоб створити повноцінне середовище для життя ма�

ломобільного населення дуже актуальною та складною є проблема

вірішення якісного переосмислення стереотипів, які склалися

в суспільній думці стосовно не таких, як вони. Треба зрозуміти, що

інваліди це дуже замкнена група, яка в свою чергу розподіляється

на велуку кількість малих угрупувань, і дуже потребує опіки, обліку,

ініциативи з боку державних структур, відомств, спілок, а також з бо�

ку кожної людини з гуманістичими поглядами. Я сподіваюсь, що

з часом таких людей побільшає і серед законодавців, і серед прос�

тих громадян. 

У 2005 році вийшов указ Президента про це, зараз більш активно

почали працювати комітети доступності. Але все�таки в нас існує

проблема з працевлаштуванням інвалідів, особливо в період кризи. 

Україні треба прагнути до Європейських стандартів існування

неповносправних людей. 
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ЛЮДИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ У СФЕРІ
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Брайчук Катерина
група МЗЕД!61
Науковий керівник: Чорногуз Л. П.

Університет «Україна» — єдиний вищий навчальний заклад ін�

тегрованого типу, відкритий для молоді неоднакового рівня підго�

товки, диференційованих соціальних можливостей і різного стану

здоров’я. Він свідомо взяв на себе місію вчити людей із особливи�

ми потребами. У цьому його унікальність. 

Але для людей з особливими потребами отримання вищої освіти

не є кінцевою метою, а є лише засобом для досягнення вищої мети —

самореалізації у суспільстві, такому складному і неодноманітному. 

Однією із спеціальністю, за якою навчаються інваліди у Відкри�

тому міжнародному університеті розвитку людини «Україна», є ме�

неджмент зовнішньоекономічної діяльності. 

Для того, щоб реально оцінити можливість їх самореалізації та

адаптації за даним напрямком, спершу давайте визначимо які ви�

моги ставлять існуючі компанії для спеціалістів даного профілю. 

Отож, проаналізувавши достатню кількість вакансій на посаду ме�

неджер зовнішньоекономічної діяльності, я визначила основні ви�

моги:

– Професійні знання — це те, чому нас навчають у вищому нав�

чальному закладі;

– Особисті та професійні навики — це саме те, що залежить

безпосередньо від людини. 

Давайте розглянемо якими саме професійними навиками пови�

нен володіти фахівець у сфері менеджменту зовнішньоекономічної

діяльності: логічне мислення, аналітичні здібності, висока працездат�

ність, організаторські здібності, уміння вести ділову бесіду, готовність

до відряджень, високий рівень відповідальності, активність, опти�

мізм, комунікабельність, ініціативність, відповідальність, самоор�

ганізація, порядність, здатність до самонавчання, вміння працюва�

ти у сильному колективі, потреба у постійному розвитку, високий

рівень відповідальності, оптимізм, комунікабельність і, аж напри�

кінці, презентабельна зовнішність. 

Якщо звернутися до наукових джерел, то на основі аналізу функ�

цій, особливостей професійної діяльності менеджерів ЗЕД науковці

виділяють такі групи професійних якостей:
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– комунікативні (комунікативна обізнаність, впливовість, толе�

рантність, винахідливість, злагідливість, лаконічність, переконли�

вість), 

– управлінські (діловитість, ініціативність, організованість,

гнучкість, здатність виправдано ризикувати та класифікувати фахо�

ву інформацію),

– фахові (аналітичність, прогностичність, конкурентоспромож�

ність, координаційна здатність, комп’ютерна грамотність, вільне

володіння рідною та іноземною мовами), 

– особистісні (професійна відповідальність, гуманність та самос�

тійність, рефлексивна, емпатійна схильність, адекватність самооці�

нювання та способів реагування в конфліктних ситуаціях, емоційна

стабільність та адаптивність, впевненість у власних діях). 

Таким чином, ми бачимо, що для роботи у сфері зовнішньоеко�

номічної діяльності певним чином необхідно, щоб організм був го�

товий до певних навантажень, пов’язаних з можливими відряджен�

нями (швидше за все закордонними), тому для людей з певними

обмеженнями руху це може викликати певні незручності, а також

при прийомі на роботу може бути причиною відмови. 

Якщо звернути увагу на психологічні аспекти, то це вже залежить

не від того чи людина інвалід, чи умовно здорова (так як абсолют�

но здорових людей майже не існує в наш час), а зокрема він особис�

того психотипу, її психічного стану і, на мою думку, психологічних

умов її життя та адаптації у соціумі. 

Таким чином, я можу зробити висновок, що давати конкретну

відповідь на питання чи можуть люди з особливими потребами пра�

цювати в сфері менеджменту зовнішньоекономічної діяльності чи ні

ми не можемо в узагальненому вигляді, а лише конкретно по кож�

ному випадку. Тому, якщо ця людина прагне вчитися і працювати

у даній сфері, то варто реально оцінити конкретну ситуацію і дати

їй шанс. Адже вчитися п’ять років, а потім отримати відмову буде

набагато важче для цієї людини. 

І, на останок, хотіла б зауважити, що люди з особливими потре�

бами такі ж самі люди як і ви, а не особлива категорія! Задумайтесь

над цим!
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ПРОБЛЕМИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВАЛІДІВ
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ «МЕНЕДЖМЕНТ»

Буць Наталія Володимирівна, студентка ІІІ курсу ЗМЗЕД!72
Кафедра менеджменту ЗЕД
м. Київ, вул. Львівська, 23, e!mail: nbuts@ukr.net
Науковий керівник: Карпенко Сергій Володимирович,
канд. екон. наук, ph. D., професор

Проблема працевлаштування людей з обмеженими можливос�

тями є для України вкрай важливою і потребує нових рішень. 

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває

у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рів�

нем зайнятості. Для інвалідів мати роботу — це можливість підвищи�

ти соціальний статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для

суспільства працюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціаль�

них проблем. 

Незважаючи на це на сьогодні в Україні:

– не сформована державна політика з питань реалізації актив�

них заходів інтеграції інвалідів у суспільне життя;

– недостатньо створюються робочі місця для працевлаштуван�

ня інвалідів;

– масштаби залучення інвалідів до підприємницької діяльності

залишаються незначними;

– не забезпечується дотримання стандартів рівня життя для лю�

дей з інвалідністю через відсутність умов для ефективної реалізації

їхнього права на трудову діяльність. 

Подолання проблем має ґрунтуватися на створенні сприятли�

вих соціально�економічних, організаційних та правових умов. 

Основними причинами, які стримують зайнятість інвалідів в Ук�

раїні, є:

1) порівняно низький рівень освіти інвалідів;

2) недостатній рівень підтримки інвалідів — випускників навчаль�

них закладів;

3) відсутність механізму заохочення роботодавців до працевлаш�

тування інвалідів;
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4) недостатня кількість спеціалізованих робочих місць для інва�

лідів. 

Працевлаштуванням інвалідів опікуються органи праці та со�

ціального захисту населення, Державної служби зайнятості, Фонду

соціального захисту інвалідів, місцеві органи влади. Проте жодний

із згаданих органів не зобов’язується працевлаштувати інваліда,

а лише сприяє в межах своєї компетенції. 

Проблему працевлаштування інвалідів не можна розв’язати лише

зусиллями соціального блоку уряду та соціальних установ на місцях. 

Важливим фактором реабілітації студентів, які мають обмежені

фізичні можливості є середовище. Студентське середовище — це

той фактор, що впливає на розкриття студента, що має певні пробле�

ми з фізичним здоров’ям, змінює його свідомість, сприяє успішній

соціалізації. 

Для якісного оновлення системи професійної підготовки фахів�

ців економічної галузі особливого значення набуває проблема ефек�

тивної взаємодії у професійній сфері на основі оволодіння мовами

міжнародного спілкування. 

Tому підготовка фахівців за новими спеціальностями в галузі ме�

неджменту та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності є ак�

туальною. 

Рівень володіння іноземними мовами спеціалістами економічно�

го профілю значною мірою впливатиме на підвищення професій�

ного рівня студентів з фізичними вадами, підніме їхній рейтинг,

в якості майбутніх спеціалістів. 
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Законами України «Про освіту», «Про основи соціальної захище�

ності інвалідів в Україні» інвалідам гарантовано створення необхід�

них умов, які дозволяють вести повноцінний спосіб життя згідно

з особистими здібностями та можливостями. Для інтеграції інва�

лідів у суспільство та підвищення рівня їхнього добробуту велике

значення має трудова зайнятість. Основна мета державної політики

у сфері зайнятості — забезпечення умов для реалізації права громадян

на працю, сприяння зайнятості населення й запобігання масовому

безробіттю, здійснення соціального захисту тимчасово непрацюючих

та підтримка неконкурентоспроможних на ринку праці громадян,

у т. ч. й осіб з обмеженими фізичними можливостями. Не допускаєть�

ся ніякої дискримінації інвалідів у відношенні доступу до профорієн�

тації та підготовки на підставі віку, статі, раси, походження, релігії

і т. п. 

Проблема профорієнтації і профвідбору за своєю суттю і крите�

ріями є соціально�економічною, а за методами вирішення — медико�

біологічною та психолого�педагогічною. За допомогою профорієнта�

ції визначається найбільш прийнятний для людини вид праці, який

вона може обрати. Метою професійного відбору є встановлення

придатності людини до конкретного виду праці на основі виявлен�

ня протипоказань. 

У структурі професіональної орієнтації виділяють такі компо�

ненти:

– профінформація;

– профконсультація;

– профвідбір. 

Отже, наукове розв’язання завдань профорієнтації передбачає:

– знання вимог різних професій до людини;

– знання кон’юнктури ринку праці щодо окремих професій і спе�

ціальностей;

– оцінку здібностей особистості. 
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Професійна інформація полягає в ознайомленні людей з існую�

чими можливостями реалізації професійної діяльності. Для одних ця

інформація є основою професійного самовизначення, вибору про�

фесії, усвідомлення необхідного обсягу знань та відповідної про�

фесійної підготовки; для інших — можливістю працевлаштування

на вільні робочі місця або необхідностю зміни професії. Завдяки

професійній інформації у людини формуються уявлення про існуючі

в регіоні виробництва і наявні робочі місця, ринок професій, зміст

праці по окремих професіях, вимоги до спеціальних знань, умінь,

навичок, фізіологічних та психологічних характеристик працівника,

можливості кваліфікаційного росту, умови і режими праці тощо. 

Професійна консультація являє собою систему психолого�пе�

дагогічного вивчення особистості з метою надання їй допомоги

у виборі професії, яка відповідала б її здібностям та інтересам і сприя�

ла подальшому вдосконаленню, в певному виді діяльності. На основі

профорієнтації і профконсультації виникає об’єктивна умова для

обгрунтованого вибору професії або сфери діяльності. 

Професійний відбір являє собою систему засобів прогностичної

оцінки взаємовідповідності людини і професії на основі порівнян�

ня вимог професії з психодіагностичними даними людини. 

Професійна орієнтація інваліда — це науково обгрунтований ви�

бір трудового шляху і супровід його професійної кар’єри, що вклю�

чає в себе вибір суспільно необхідної професії, найбільш відповід�

ної його індивідуальним можливостям. 
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Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові підходи

до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів.

У державній політиці щодо осіб з інвалідністю останнім часом пасивні

заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги, замінюються

активними, пов’язаними із забезпеченням їхнього права на працю

через надання рівних можливостей на ринку праці, створення спри�

ятливих умов оплачуваної роботи. 

Інваліди є в усіх державах і серед усіх верств будь�якого суспільст�

ва. Кількість інвалідів у світі постійно зростає, хоча причини і на�

слідки інвалідності можуть бути різними. Такі відмінності обумовлені

різними соціально�економічними обставинами та різним ступенем

забезпечення державами добробуту своїх громадян [1]. 

Україна як член Ради Європи приєдналася до Соціальної хартії,

яка визначає право громадян з інвалідністю на незалежність, соціаль�

ну інтеграцію та участь у суспільному житті. Держава зобов’язалась

активно сприяти зайнятості інвалідів, професійно орієнтувати їх,

залучати до роботи та створювати для них спеціальні робочі місця [4].

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває у зв’яз�

ку 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 сформована державна політика з питань

реалізації активних заходів інтеграції інвалідів у суспільне життя;
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недостатньо створюються робочі місця для працевлаштування ін�

валідів; залишається низьким рівень працевлаштування інвалідів;

масштаби залучення інвалідів до підприємницької діяльності зали�

шаються незначними; тільки починає формуватися без бар’єрне

середовище для інвалідів як головний засіб прискорення їх інтег�

рації в суспільне життя; не забезпечується дотримання стандартів

рівня життя для людей з інвалідністю через відсутність умов для

ефективної реалізації їхнього права на трудову діяльність. Подолан�

ня наявних проблем має ґрунтуватися на створенні сприятливих

соціально�економічних, організаційних та правових умов для реалі�

зації права особи з обмеженими фізичними й розумовими можли�

востями на добровільну і посильну працю. 

У свою чергу, державна служба зайнятості повинна проводити

облік інвалідів, які звернулися по допомогу у працевлаштуванні, та

спрямовувати на професійне навчання непрацюючих інвалідів

III групи за рахунок коштів Державного фонду сприяння зайнятості

населення, а інвалідів І і II груп — за рахунок коштів Фонду України

соціального захисту інвалідів [3]. Однак ця робота в повному обсязі

не проводиться. І є ще безліч випадків, коли в центрі зайнятості

відмовляються брати інвалідів на облік та не займаються питання�

ми їхнього працевлаштування. 

З метою підвищення рівня зайнятості на перспективу до 2011 р.

передбачається створити Єдину інформаційну базу даних інвалідів,

яка складається з трьох взаємозв’язаних складових:

1) єдиного банку даних інвалідів, який містить кількісні та якіс�

ні характеристики контингенту інвалідів, які бажають працювати;

2) банку даних робочих місць для працевлаштування інвалідів,

який акумулює інформацію про кількісний та якісний склад робо�

чих місць, на яких можна використовувати працю інвалідів;

3) системи постійного моніторингу процесів зайнятості та працев�

лаштування інвалідів з метою інформаційного й аналітичного обслу�

говування вказаних процесів; посилити співпрацю при вирішенні пи�

тань професійної реабілітації інвалідів та їх працевлаштування [2]. 

Таким чином, основою самореалізації інваліда як особистості

є професійно�трудова діяльність. Саме тому важливо забезпечити

інваліду вибір професії, спеціальності відповідно до його стану здо�

ров’я, потенційних можливостей, інтересів, бажань. Ці завдання

можуть розв’язуватися через систему психологічної підтримки та

професійної орієнтації, котра сприяє вибору професій із врахуванням

виду захворювання, групи інвалідності, можливостей, інтересів та
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бажань інваліда, а потім — і відповідної професійної підготовки.

Але в Україні така система лише почала формуватись. 
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Соціальний захист в широкому значенні терміна є окремою

часткою суспільних відносин, що існують у організованому суспільст�

ві, що стосуються забезпечення достатніх можливостей особи для її

всебічного розвитку та нормальної життєдіяльності. Суб’єктами со�

ціального захисту виступають усі громадяни, але хочу звернути ува�

гу на людей які мають особливі потреби. 

На підставі Закону «Про загальнообов’язкове державне пен�

сійне страхування» призначається та виплачується лише пенсія по

інвалідності внаслідок загального захворювання. Умовами для при�

значення пенсії по інвалідності є: — засвідчений у встановленому

порядку факт інвалідності особи. Причина, група, час настання ін�

валідності, строк, на який встановлюється інвалідність, визначають�

ся МСЕК згідно із законодавством;

— наявність пенсійного страхового стажу. Особи, визнані інва�

лідами, мають право на пенсію по інвалідності за наявності такого

страхового стажу на час настання інвалідності: до досягнення особою

23 років — 2 роки; від 24 років до досягнення особою 26 років —
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3 роки; від 27 років до досягнення особою 31 року — 4 роки; для осіб

32 років і старших — 5 років. Якщо інвалідність настала в період

проходження строкової військової служби, то пенсія по інваліднос�

ті призначається особі незалежно від наявності страхового стажу. 

Пенсія по інвалідності призначається у відсотках до пенсії за ві�

ком та її розмір залежить від групи інвалідності. Зокрема, інвалідам

І групи пенсія нараховується у розмірі 100 відсотків пенсії за віком,

інвалідам II групи — 90 відсотків пенсії за віком, а інвалідам III гру�

пи — 50 відсотків пенсії за віком. 

Пенсія по інвалідності призначається на весь термін встановлен�

ня інвалідності. Інвалідам, які досягли пенсійного віку, за солідар�

ною системою такі пенсії призначаються довічно. Повторний огляд

цих інвалідів, і, відповідно, нове призначення пенсії може відбува�

тися тільки за їх заявою. 

У разі зміни групи інвалідності пенсія у новому розмірі випла�

чується з дня зміни групи інвалідності. Якщо особа визнана ін�

валідом нижчої групи, пенсія виплачується за попередньою групою

до кінця місяця, у якому змінено групу інвалідності. У разі визнання

особи, яка пройшла повторний огляд, здоровою пенсія виплачуєть�

ся до кінця місяця, на який встановлено інвалідність. 

Якщо особа не з’явилася до МСЕК на повторний огляд у визна�

чений для цього термін, виплата пенсії по інвалідності зупиняється

з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому вона мала

з’явитися на повторний огляд. Виплата такої пенсії відновлюється

з того дня, з якого припинено виплату, якщо: 1) термін повторного

огляду медико�соціальної експертизи інвалідом пропущено з поваж�

них причин; 2) особа визнана інвалідом повторно; 3) орган медико�

соціальної експертизи визнає особу інвалідом і за пропущений

період; 4) до дня повторного огляду особи пройшло не більш ніж три

роки. При цьому якщо під час повторного огляду інваліда переве�

дено на іншу групу інвалідності (вищу або нижчу), пенсія за зазна�

чений період виплачується за попередньою групою інвалідності. 

Виплата раніше призначеної пенсії поновлюється з дня встанов�

лення інвалідності за умови, якщо: 1) виплату пенсії було припине�

но у зв’язку з відновленням здоров’я інваліда; 2) інвалід не отриму�

вав пенсії внаслідок нез’явлення на повторний огляд без поважних

причин; 3) особу знову визнали інвалідом; 4) після припинення ви�

плати пенсії минуло не більше п’яти років. Якщо ж з моменту при�

пинення виплати пенсії минуло більше п’яти років, вона призна�

чається знову на загальних підставах. 
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У разі порушення законних прав і свобод людини держава гаран�

тує соціальний захист лише своїх прав шляхом звернення до суду, до

уповноваженого ВРУ з прав людини і навіть до відповідних установ

чи до інших органів міжнародних організацій, членом або учасни�

ком яких є Україна (ст. 55 Конституції). 

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ ПРИ ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ
ЛЮДЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Янюк Анна Іванівна
Науковий керівник: канд. е. наук, доцент Карпенко С. В. 
Інститут економіки та менеджменту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ, вул. Хорива 1!г, тел.: 425!23!22
e!mail: anhen2@ya.ru

Усі компанії в процесі своєї діяльності стикаються з невизна�

ченістю, що впливає певним чином на бізнес. Прагнучи збільшити

вартість компанії, її керівництво має знати рівень невизначеності,

міру її впливу на бізнес, можливу небезпеку або додаткові можли�

вості. Цей бік діяльності компанії охоплює налагоджена система

управління фінансовими та нефінансовими ризиками. 

Під терміном «ризик» у його найзагальнішому значенні ро�

зуміють два таких кількісних показники, як величину збитку від тих

чи інших подій, явищ або дій та ймовірність виникнення цих подій,

явищ або дій. 

До нефінансових ризиків належать політичні, соціальні, кадрові,

ризики репутації, екологічні ризики, ризики державного регулю�

вання, ризики корпоративного управління та інші. [3. с. 18]

Підвищенні ризики у житті та навчанні людей з особливими по�

требами та наявність значних ризиків при працевлаштуванні наразі

залишаються досить актуальними. 

Соціально�економічна ситуація, що склалася нині в Україні, по�

требує нових підходів до державного регулювання і реалізації програм

професійної реабілітації інвалідів. Соціальна інтеґрація інвалідів

у нашій країні передбачає не лише систему соціальної підтримки

з боку держави, а передусім — створення умов для леґальної зайня�

тості з гідною оплатою, можливості отримання безплатних послуг

при пошуку роботи, допомоги з безробіття [4, с. 13].

Державою впроваджується ряд програми та заходів, з метою змен�

шення ризиків при працевлаштуванні, а саме підтримка професійного
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навчання, перекваліфікації і працевлаштування підлітків, дорослих

з особливими потребами з врахуванням попиту на ринку праці,

а також забезпечення створення захищених соціальних робочих

місць, координація замовлень від місцевих виробництв. 
Підвищенню рівня зайнятості осіб з особливими потребами

сприяють механізми стимулювання роботодавців. Зокрема матеріаль�
не стимулювання (дотації) роботодавців, які наймають інвалідів по�
над мінімальну квоту; дотації з метою компенсації зарплати праців�
ників�інвалідів із диференціацією її розміру залежно від тяжкості
їхніх фізичних вад, а також надання дотацій та субсидій на облашту�
вання і технічне обслуговування робочих місць для інвалідів, податкові
пільги при сплаті внесків на соціальне страхування підприємствам
усіх форм власності, де працюють інваліди [1, с. 2].

У підсумку такі соціально�економічні важелі, як надання пільг
із оподаткування індивідуальної трудової діяльності осіб із обмеже�
ними можливостями, забезпечення замовлення на виготовлення їх
продукції, вдосконалення механізму стимулювання роботодавців зі
створення робочих місць для інвалідів сприятимуть їх соціально�
трудовій реабілітації. 

Крім того існує ряд організацій, які сприяють вирішенню таких
проблем та зменшення ризиків при працевлаштуванні. Зокрема Уні�
верситет «Україна» має ряд освітніх програм, що сприяють підвищен�
ню кваліфікаційного рівня осіб з особливими потребами. Застосован�
ня адаптивних програм щодо входження в новий колектив, сприяння
зниженню психологічного бар’єру, високий рівень отриманих
знань, вивчення іноземних мов, запровадження системи стажуван�
ня — ці та багато інших заходів сприяють зменшенню ризиків при
працевлаштуванні. 
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АНАЛІЗ СПІВПРАЦІ МОЛОДІЖНИХ 
ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ 

З ОРГАНАМИ ВЛАДИ

Базиленко Анастасії Костянтинівни
студентка VI курсу спеціальності Соціальна робота,
групи СР!41

Зараз в Україні понад 4,5 тис. молодіжних і дитячих об’єднань

діють на регіональному рівні, що майже в 3 рази більше ніж у 1998 р.

За результатами досліджень — кількість організацій росте, а кіль�

кість задіяних в них осіб — ні [1]. 

У взаєминах недержавного неприбуткового сектору й уряду є 2 го�

ловні напрями: участь НДО у виробленні рішень, які є основою чи

складовою державної політики та реалізація державних соціальних

програм. 

Громадські організації уряд сприймає як політичні, або як бла�

годійні — як спосіб не зовсім чесно перерозподілити чужі гроші. 

За словами Валентини Теличенко, фахівця Інституту демократії

імені Пилипа Орлика, уряд, якщо він налаштований на демокра�

тичний поступ, зацікавлений у якнайактивнішому суспільстві. Як�

що ж уряд прагне втримати лише свої бюрократичні станові інтере�

си — він всіляко намагатиметься приспати суспільство. 

Історичною відмінністю між нашими громадськими організація�

ми і громадськими організаціями заходу є те, що вони об’єднуються

заради отримання спільної вигоди. А ми, здебільшого — заради, ви�

стоювання у нерівній боротьбі з свавіллям влади та її бездіяльністю,

байдужістю. Реальна влада ніколи не буде заохочувати досвід само�

організації населення, адже самоорганізовані люди і є та сама влада

[2, с. 10–17]. 

Раніше в Кабінеті Міністрів України існував відділ «по зв’язках

з громадсько�політичними об’єднаннями», який яскраво свідчив

про той факт, що далі зв’язків влада йти не хоче. Хоч зараз його лік�

відовано, проте жодна організація суттєвих змін не відчула. 

Анатолій Ткачук, представник Інституту громадянського су�

спільства, так окреслює стан громадського сектору в Україні: «Уряд

України незацікавлений у розвитку «ІІІ сектору», бо це дає змогу

мінімізувати податки підприємствам, доводиться здавати дешевше

приміщення для діяльності громадських організацій, а також вони

можуть навчити людей захищати свої права» [3]. 
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32 з 33 опитаних молодіжних організацій потребують співпраці

з державними структурами. Такі отримані дані дещо суперечать

думці О. Сидоренка про те, що в українському суспільстві існують

усталені негативні стереотипи сприйняття громадськими організа�

ціями уряду. 

Молодіжні організації також потребують співпраці з іншими

організаціями. Одним з шляхів вирішення цих проблем є створення

асоціацій, спілок, які б дали можливість об’єднувати ресурси гро�

мадських організацій для успішного їх використання та захищати

інтереси громадських організацій на вищому рівні. 

О. Сидоренко та Р. Кравченко також схиляються до того, що

створення консультативних чи координаційних рад є дієвим спосо�

бом налагодження співпраці між громадськими організаціями та

органами державної влади, оскільки такі ради мають складатися

з представників обох секторів [4]. 

Зважаючи на те, що кожного року великі кошти виділяються

міжнародними фондами для українських НДО в рамках соціальних

проектів, можна стверджувати, що численні НДО є цілком конку�

рентоспроможними не лише у «ІІІ секторі», а й порівняно з прибутко�

вими організаціями — за рівнем професіоналізму, комунікатив�

ністю, управлінськими навичками [1]. 

На нашу думку основними проблемами «ІІІ сектору» України

є: відсутність розуміння важливості партнерства з боку держави,

низький рівень залучення громадян до організованої громадської

активності, відсутність економічних та правових передумов діяльності

громадських організацій, усталені негативні стереотипи взаємного

сприйняття громадських організацій та органів державної влади,

брак інформації про діяльність громадських організацій та низький

професіоналізм у менеджменті організацій [5]. 

Саме молодіжні громадські організації могли б надавати суспіль�

но�важливі послуги значно ефективніше та з меншими матеріальни�

ми затратами, ніж це можуть здійснювати державні органи. У цьому

аспекті важливим фактором є знання ринку. Невелика громадська

організація орієнтується набагато краще в потребах людей, а також

у тому, як краще надати їм ті, чи інші послуги, аніж великі державні

організації, що знаходяться досить далеко від тих, для кого вони

працюють [3]. 

Поглибленню стосунків між державними установами та гро�

мадськими молодіжними об’єднаннями сприяло б: впровадження

більш чіткої системи правового забезпечення, захисту молодіжних
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структур, їх співпраці з державою; ширше залучення молодіжних

об’єднань до розробки та реалізації державної молодіжної політики,

здійснення молодіжних проектів, програм; сприяння з боку держа�

ви навчанню, перепідготовці лідерів та організаторів молодіжного

руху; розширення міжнародних контактів молодіжних та дитячих

об’єднань; посилення уваги місцевих органів влади до регіональ�

них громадських молодіжних структур [6]. 
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Величезний комплекс проблем, пов’язаний з мільйонами дра�

матичних доль людей з особливими потребами, вимагає не лише

кардинальних змін у соціальній політиці держави, а й обгрунтуван�

ня і впровадження таких концептуальних ідей та підходів, які спри�

яли б фізичному, духовному, особистістному та професійному роз�

витку людей з особливими потребами, нормативного закріплення

правових гарантій соціального захисту. 
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Важливу роль у вирішенні основних соціальних проблем людей

з особливими потребами може відіграти об’єднання органів дер�

жавної влади, установ, організацій, громадських організацій у напрям�

ку розбудови цілісної, науково�обгрунтованої системи соціальної

реабілітації та інтеграції осіб даної категорії, з урахуванням досвіду

практичної, соціальної роботи зарубіжних та вітчизняних громадсь�

ких організацій, місцевих органів самоврядування. Таким чином,

можна розв’язати невирішені міжвідомчі питання, удосконалити

законодавчо�нормативні бази, покращити практику виконання ви�

мог законодавства та соціальних програм. 

Вважаємо за необхідне висвітлити потребу популяризації ефек�

тивних форм роботи, оновлення соціальних технологій, що сприя�

тиме подоланню існуючого розриву між задекларованими положен�

нями щодо правових гарантій соціальної захищеності та створення

людям з особливими потребами умов для ведення повноцінного

способу життя і їх реальним виконанням. 

Загалом проблемою соціального захисту людей з особливими

потребами займається держава в особі органів соціального захисту,

громадські, релігійні та інші організацій. На забезпечення правових

гарантій соціального захисту даної категорії людей державою ство�

рюються нормативні акти такі, як: ЗУ «Про основи соціальної захи�

щеності інвалідів в Україні», ЗУ «Про державну соціальну допомогу

інвалідам з дитинства та дітям�інвалідам», розроблені різноманітні

програми соціального захисту і реабілітації регіонального та загально�

державного рівня такі, як «Комплексна програма соціального захис�

ту і реабілітації людей з особливими потребами на 2007–2010 роки.

Громадські, релігійні та інші організації роблять свій внесок

у вирішення даної проблеми. Наприклад, Українська Гельсінська

спілка з прав людини розробляє та втілює програми «Про дотримання

прав людей з особливими вадами в Україні». Релігійні організації зі

свого боку підтримують дух людей з особливими потремами, який

їм необхідний для подолання даної проблеми, розробляють та вті�

люють програми підтримки, турботи та допомоги, в тому числі мате�

ріальної. Але, на жаль, всі ці структури діють не можуть взаємодіяти

між собою, хоча й повинні мати системний підхід до цього питан�

ня, вироблений всіма інституціями влади, громадськими, релігій�

ними, іншими об’єднаннями, ЗМІ та суспільством в цілому. Адже

дані недоліки розглядаються переважно як соціальна проблема.

І не має гарантій на працевлаштування та зайнятість, освіту, реабі�

літацію, доступ до архітектурної та транспортної інфраструктур,

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



інформації, медичних та культурних послуг. Безсистемність та без�

результативність виражається у недосконалості нормативних актів

та виконанні вимог діючого законодавства; недостатньому фінан�

суванні регіональних та загальнодержавних програм, виплат; ко�

румпованості посадових осіб; невідповідності міжнародним стан�

дартам; не повної відкритості та прозорості діяльності структур, що

відповідають за вирішення проблем людей з особливими потреба�

ми; відсутності безбар’єрного простору та інших недоліків. Тому

потрібно переходити до реального забезпечення правових гарантій

людей з обмеженими можливостями. 

Навіть сьогодні, коли світова спільнота загострює акценти на

дотриманні правових гарантій соціального захисту людей з особли�

вими потребами, забезпеченні їх цілісної інтеграції в суспільне життя,

люди даної групи в нашій державі належать до найбільш незахищених

категорій населення і є меншістю, яка потенційно потерпає від диск�

римінації та потребує постійної уваги до власних проблем. Держав�

ним органам, організаціям, установам, громадським організаціям та

суспільству в цілому необхідно знайти спільний знаменник у даній

справі, детально вивчити недоліки своєї роботи, здійснити розвідку

проблем, які залишені без вирішення, збільшити повагу та увагу до

цих людей. Можливо серед них є особи, які маючи такі складні

проблеми, могли б допомогти державі та суспільству значно більше,

ніж потребують зараз, в силу свого посиленого чуття, розуму, інте�

лекту, професійних навиків, які в даний час ми не здатні допомогти

їм розвинути. 

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дубініна Тетяна Миколаївна, 
студентка 7!го курсу заочного відділення 
Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
03115, м. Київ, просп. Перемоги, 107, кв. 32, тел.: (044) 424!88!96

Працевлаштування інвалідів — проблема, характерна для усіх

країн Європи. Україна тут — не виняток. 

Пошук роботи — це складний і нерідко тривалий процес навіть

для людини, що не має обмежень за своїм фізичним станом, — процес,
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який потребує активного спілкування з численними потенційними

роботодавцями, звернення до багатьох джерел інформації та опера�

тивного реагування на пропозиції підходящої роботи, швидкої оцінки

умов запропонованого робочого місця та визначення власного по�

тенціалу. Пошук і вибір підходящої роботи для осіб з інвалідністю

пов’язаний з іще більшими труднощами, зумовленими, з одного боку,

фізичними можливостями самих інвалідів, з другого — небажанням

роботодавців приймати на роботу людей з обмеженнями, які ос�

терігаються мати додаткові ускладнення на виробництві (потреба

в частій заміні такого робітника під час періодичного проходження

ними курсів лікування, у витратах на обладнання робочого місця

інваліда додатковими пристосуваннями та механізмами, організації

гнучкого графіка роботи для інваліда тощо). 

Тому для кращого вивчення проблем працевлаштування інвалі�

дів та пропозицій щодо розширення можливостей пошуку для них

підходящої роботи НДІ праці та зайнятості населення було здійсне�

не анкетування інвалідів з питань зайнятості. Воно проводилось

в управліннях праці та соціального захисту населення всіх регіонів

України. У ньому взяли участь близько 3 тис. інвалідів, різних за ві�

ком, захворюваннями, освітою, місцем проживання. Аналіз анкет дав

змогу виявити вузькі місця у відносинах між інвалідами та центрами

зайнятості, роботодавцями, а також отримати багато цінних пропо�

зицій для вирішення виявлених проблем. 

У деяких анкетах звертається увага на таку проблему в організа�

ції обслуговування інвалідів у центрах зайнятості, як наявність ве�

ликих черг, що створює значні незручності для інваліда. 

Інваліди звертають також увагу на проблеми, з якими вони сти�

каються при постановці на облік у центрах зайнятості: вони не по�

годжуються з тим, що центри зайнятості ставлять на облік не всіх

інвалідів, а лише тих, хто відпрацював певний період у тому ж році

(29 тижнів); часто відмовляють у реєстрації інвалідам І групи, пояс�

нюючи це тим, що на них немає заявок від роботодавців; не бажа�

ють ставити на облік інвалідів з дитинства ІІІ групи; для постанов�

ки на облік вимагають багато довідок, і сама ця процедура, на думку

інвалідів, відбирає багато часу. 

Наступною важливою проблемою, яку називають інваліди у своїх

анкетах, є недостатня поінформованість інвалідів щодо робочих

місць, які їм пропонують. 

Найболючішими для інвалідів є проблеми, які виникають у про�

цесі вибору робіт, що пропонуються для працевлаштування. Це,

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



зокрема, недостатня кількість вакансій, на які б могли претендувати

інваліди, а якщо вже й пропонується якась робота, то вона не відпо�

відає професії, яку вже має інвалід (особливо це стосується інвалідів

з вищою освітою), та не влаштовує за рівнем заробітної плати. Най�

частіше інвалідам пропонують підсобні роботи, які часто є заважки�

ми, вони не в змозі їх виконувати за станом здоров’я (двірник, при�

биральниця, сторож, пакувальник), та з низькою оплатою праці. 

Наступною важливою проблемою у процесі працевлаштування,

на яку звертають увагу інваліди, є транспортна доступність робочих

місць. 

Однією з проблем, на яку також звертають увагу інваліди, є не�

достатня увага з боку працівників служб зайнятості, які, на думку

інвалідів, мало часу приділяють спілкуванню з ними, тому необхід�

но посилити відповідальність співробітників центрів зайнятості та

більше залучати спеціалістів, які сприятимуть кращому спілкуван�

ню, наприклад, сурдоперекладачів, психологів. 

В анкетах піднімаються питання щодо умов обслуговування

в центрах зайнятості інвалідів з порушеннями опорно�рухового апа�

рату (наприклад, розташування на другому поверсі із незручними

східцями). 

На підставі викладеного можна зробити висновок, що інваліди

зацікавлені в роботі служби зайнятості. Називаючи наболілі проб�

леми, вони пропонують заходи, які сприятимуть найшвидшому їх

вирішенню, покращенню процесу працевлаштування. Це свідчить

про соціальну активність інвалідів та їхнє бажання знайти ту робо�

ту, яка давала б їм змогу найповніше реалізовувати свої можливості

й задовольняти власні потреби та при цьому зробити цей пошук більш

цивілізованим і комфортним для інвалідів та самих спеціалістів

центрів зайнятості. 

На сьогодні завдяки спільним зусиллям майже 530 тис. людей

з обмеженими можливостями в Україні працевлаштовані, а це —

20% від їх загального числа. 
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Сучасне суспільство є доволі складною системою відносин між

індивідами, соціальними групами, які мають різні політичні інтере�

си, світогляд, мотивації діяльності, можливості самореалізації.

Провідним фактором, що визначає характер взаємодії між людьми

є політична культура. Для вивчення сутності політичної культури

необхідно з’ясувати наявність або відсутність інтересу громадян до

політики в цілому, типологію соціальної поведінки людей і факто�

ри, що її визначають, рівень компетентності, рефлексії й оцінки

населенням суспільних процесів, належність до політичних партій

тощо. Основними регуляторами соціальної поведінки є політичні

цінності, думки, установки. Спираючись на вчення Г. Алмонда

і С. Верби в установках громадян можна виокремити три складові:

раціональні (когнітивні) елементи, які засновані на знанні об’єктив�

них факторів; чуттєво�емоційні (афективні) елементи — наявність

або відсутність інтересу до політичних об’єктів, а також рівень і ха�

рактер цього інтересу; оціночні елементи, що базуються на норма�

тивно�етичних уявленнях особи [3, с. 14]. Отже, політична культура

базується на системі раціонально усвідомлених принципів і правил,

які програмують і регулюють політичне мислення і дії громадян. 

Визначальні параметри політичної системи (форма державного

устрою, розподіл влади, відкритість суспільства) спричиняють дифе�

ренціацію політичної культури на гомогенну (інтегровану, однорідну)

або фрагментовану (розколоту, неоднорідну). Прикладом гомогенної

політичної культури можуть бути англо�американські демократії.

Гомогенна політична культура зорієнтована на конкурентну боротьбу
і яскраво виражений індивідуалізм. Відношення до держави описуєть�

ся формулою: «Кращий уряд той, який управляє якомога менше».

Західна культура поширює гедоністичні цінності, спрямовані на

отримання повного і швидкого забезпечення людині матеріального

благополуччя і комфорту. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



Фрагментарна політична культура характерна для сучасного ук�

раїнського суспільства. В українських реаліях домінує етатистський
тип політичної культури, де головна роль в організації суспільного

життя відводиться державним інститутам. «Люди звикли поклада�

тися на державу у вирішенні більшості своїх проблем: отримання

роботи, медичного забезпечення і створення хороших шкіл для ді�

тей» [2, с. 169]. Це привело до встановлення пріоритетів державних

інтересів над інтересами індивіда. 

Важливим є рівень ідентифікації з даною політичною системою.

Проблема ідентифікації — це і питання про те, чи достатній рівень

політичної культури в громадян щоб сприймати людей з іншим сві�

тоглядом як політичних опонентів, а не як злісних ворогів, проти

яких потрібно вести війну. 

Один із теоретиків політичної культури С. Верба відмічав, що

без базисної довіри в суспільстві демократія не може існувати стабіль3
но. У кризовому середовищі українського суспільства така довіра

відсутня, натомість спостерігається зниження рівня політичної куль3
тури громадян і відсутність адекватних механізмів її формування на
державному рівні. Крім того ми відзначаємо ще ряд деструктивних

тенденцій, детермінованих браком політичної культури: 

– зниження політичної та виборчої активності громадян;

– низький рівень довіри до політичних інститутів, лідерів, елі�

ти, послаблення впливу політичних партій;

– зростання готовності взяти участь у неформальних рухах;

Вищезгадані фактори ускладнюють становлення демократичної

влади, розвиток громадянського суспільства, маргіналізують полі3
тичну культуру. Розчарування в політиці знаходить вираз в низькій

електоральній активності українських громадян. Тенденція до аб3
сентеїзму у вітчизняного електорату пов’язана не з відсутністю ро�

зуміння виборів як дієвого атрибуту демократії, а з твердим переко�

нанням людей, що їх участь у виборах, заміна одних керівників на

інших мало позначиться на реальному житті країни. 

Суспільний занепад починається з того, що люди все більше

і частіше повторюють відомі здобутки в науці та духовності, і все

менше створюють нові культурні цінності. Сучасна промислово3ур3
баністична цивілізація формує масового споживача культури, що про3
являється у стандартизації життя. Вихід за межі цієї одномірності

сприймається як загроза комфортності цивілізованого існування.

Сьогодні наростаючою є тенденція до неконвенціональних форм

протесту. Тобто утворюється критична маса громадян, схильних не
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до санкціонованих форм політичної участі, а налаштована до ради�

кальних дій — участі в демонстраціях, бойкотах, блокадах, фізично�

го спротиву владним структурам. 

Подолати духовно�культурну відчуженість громадян, соціальну

апатію й абсентеїзм можна шляхом залучення молодого покоління

до національної культури, традицій свого народу, поширення рідної

мови. «Призначення української (державної) мови, — пише К. Гол�

добіна, — бути основним комунікативним, інформативним, куль�

туротворчим засобом на теренах нашої держави. Саме через мову

можливо здійснити найважливіше суспільне замовлення — вихова�

ти патріота» [1, с. 94]. Отже, національна політична культура є тим

стрижнем, навколо якого спроможні успішно розгортатися і держав�

на політика, й соціальні відносини, вироблятися стратегічні проек�

ти української перспективи. 
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Життя не стоїть на місці, кожен день йде розвиток в різних сфе�

рах життя, а байдужість громадян до себе і до того що відбувається

навкруги гальмує розвиток як духовний так і соціальний, культур�

ний, науковий, політичний і так далі. Для покрашення різних сфер

життя, треба розпочинати з голови, тобто з політичної еліти, бо від

них залежить фінансування, що для цього може зробити пересіч�

ний громадянин, не бути байдужим до процесу виборів в країні. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



У кожній країні правила і процедури виборів є інструментом по�

літичної боротьби, який дістав назву виборчої інженерії. У більшості

країн процес і порядок проведення виборчих кампаній регламенту�

ються законодавчими нормами. Вибори, даючи змогу електорату

формально обирати й усувати політичних лідерів, уможливлюють

співіснування суспільного впливу й державної влади. Це є принци�

повим у відносинах між громадянами і державою. 

Вибори є засобом контролю народу над суспільством, але вод�

ночас вони є засобом контролю народу над державою, що контролю�

ється безпосередньо державою. Таким чином, депутатському корпусу

й тим посадовим особам з виконавчої та судової гілок влади, яких

обирає безпосередньо населення, відводиться роль виразників на�

родного суверенітету. А вибори в цьому разі є одним з найважливі�

ших інститутів легітимізації політичної системи та політичного ре�

жиму. Акт участі громадян у виборах зміцнює їхню віру в законність

і відповідальність державних інститутів. Крім того, заходи, які сти�

мулюють участь громадян у виборах, не лише підсилюють політич�

ний інтерес, а й впливають на настанови громадян стосовно проце�

сів соціального управління. 

У більшості країн процес і порядок проведення виборчих кампа�

ній регламентуються законодавчими нормами. В Японії, наприк�

лад, заборонено робити подарунки виборцям, обіцяти їм просуван�

ня по службі й обходити їхні будинки з метою агітації. У Німеччині

заборонено публікувати результати опитувань громадської думки за

два тижні до виборів, у Великобританії — у день виборів. Досить ре�

тельно регламентується участь у виборчих кампаніях засобів масової

інформації, особливо телебачення і радіо [1]. Наприклад з 1996 року

процес голосування в Бразилії проводиться за допомогою електрон�

них урн. Також показово, що в 2002 році у Бразилії набув чинності

так званий «Сухий закон», що забороняє продаж спиртних напоїв

в день проведення президентських виборів. Всі країни різні і зако�

ни в них різні, але що нас об’єднує це бажання жити в політично та

економічно стабільній країні, щоб не було соромно за себе і за

країну. 

Вибір стратегії внутрішньої і зовнішньої політики країни в цьому

плані має доповнюватися гнучкою тактикою і сильною політичною

волею щодо реалізації висунутої стратегічної мети. Будь�яка стра�

тегія, будь�який план не можуть здійснитися самі собою. Потрібні

цілеспрямовані, рішучі дії владних структур, підтримувані суспільст�

вом і спрямовані на те, щоб не тільки здійснити позитивні зміни
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в економіці, але й зробити (або зберегти) країну політично стабіль�

ною, економічно потужною, незалежною державою. 

Знання кожним громадянином свої прав і обов’язків, це завдан�

ня кожного не залежно будь то політична еліта чи пересічний гро�

мадянин, бо ми всі відповідальні за нашу країну. Якщо ми не буде�

мо байдужі і будемо брати активну учать в створенні позитивному

іміджу країни як в середині та і за межами України звісно, що кожен

на своєму рівні буде здійснювати вплив, то ми швидше вийдемо на

міжнародну арену як повноцінна поважна держава. 
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В умовах складної політичної ситуації в Україні, часом недовіри

населення до державних службовців різних рівнів, та з метою вдоско�

налення інституту державної служби в цілому і підвищення квалі�

фікації службовців зокрема, все більшого значення набирає оціню�

вання результативності та ефективності професійної діяльності

державного службовця. Інструментом перевірки кваліфікації і від�

повідності службовця займаній посаді є періодична атестація. 

Питанням державної служби в Україні і атестації державних

службовців зокрема займалось багато вчених, таких як Авер’янов

В. Б., Атаманчук Г. В., Бахрах Д. Н., Дубенко С., Анохін В. М., Ніж�

нік Н. Р., Петрішин А. В., Пахомов І. М., Крегул Ю. І Андрійко О. Ф,

Шемшученко Ю. О., Оболенський О. Ю. і т. д. 

Метою даної роботи є сформулювати на підставі аналізу наукової

і навчальної літератури поняття атестації державних службовців. 

З метою підвищення ефективності діяльності державних служ�

бовців та відповідальності за доручену справу в державних органах

один раз на три роки проводиться їх атестація, під час якої оцінюють�

ся результати роботи, ділові та професійні якості, виявлені праців�
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никами при виконанні службових обов’язків, визначених типовими

професійно�кваліфікаційними характеристиками посад і відобра�

жених у посадових інструкціях, що затверджуються керівниками дер�

жавних органів відповідно до Закону України «Про державну службу»

(3723–12) та інших нормативно�правових актів. Атестації підлягають

державні службовці усіх рівнів, в тому числі ті, які внаслідок орга�

нізаційних змін обіймають посади менше ніж один рік, якщо їх по�

садові обов’язки не змінилися. [1]. 

Під атестацією державних службовців розуміють діяльність,

у процесі якої атестаційна комісія в межах передбаченої науково

обґрунтованої процедури з метою виявлення ступеня відповідності

працівника посаді, яку він обіймає, оцінює результати його профе�

сійної діяльності, професійні, особисті й моральні якості службовця,

внесок державного службовця у наслідки діяльності структурного

підрозділу, в якому він працює, та всього органу в цілому, результа�

тами якої стають висновки й рекомендації атестаційної комісії щодо

поліпшення організації діяльності органу, конкретного структурного

підрозділу, умов праці службовця, який атестується, відповідності

службовця займаній посаді та пропозиції щодо планування кар’єри

цього державного службовця. 

Тобто атестація в широкому розумінні є одним із чинників про�

ведення державної кадрової політики у сфері державної служби,

а атестація у вузькому розумінні провадиться з метою перевірки й оці�

нювання професійних, ділових і особистих якостей службовця,

визначення його службово�посадової відповідності вимогам, висуну�

тим до служби. Отже, у цьому розумінні основним завданням атестації

є визначення відповідності службовця посаді, яку він обіймає. 

Кадрові служби готують пропозиції щодо складу атестаційних ко�

місій, термінів та графіків проведення атестації; визначають кількість

та складають списки державних службовців, які підлягають атес�

тації; роз’яснюють цілі та порядок проведення атестації; здійснюють

підготовку необхідних для атестації документів: атестаційний лист по�

передньої атестації та бланк атестаційного листа чергової атестації

Після завершення атестації її результати узагальнюються та ана�

лізуються головою атестаційної комісії і кадровою службою держав�

ного органу. Остаточне рішення за наслідками атестації приймає

керівник державного органу [2]. 

Тобто ми можемо прийти до висновку, що атестація державних

службовців є незамінним інструментом контролю кваліфікації, та від�

повідності службовців займаній посаді. Атестація дає можливість
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контролю і незалежної оцінки рівня підготовки і ефективності як

окремо взятого службовця, так і підрозділів, відділів і служб зага�

лом. Незалежна і об’єктивна оцінка, в свою чергу, грає визначальну

роль у формуванні довіри населення до влади і її представників, дає

можливість вдосконалити сам інститут державної служби і якнай�

краще організувати його діяльність. Тому атестація — це над важли�

вий елемент демократизації системи управління державною служ�

бою та реалізації державної політики в цій сфері. 

Література

1. Положення «Про проведення атестації державних службовців», затве�

рджене постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. —

№ 1922. 

2. Методичні рекомендації щодо застосування Положення «Про прове�

дення атестації державних службовців», затверджене Наказом Головдер�

жслужби України від 2 березня 2001 р. — № 16. 

ПОНЯТТЯ ПІДПРИЄМСТВА

Кошмак Людмила Василівна
Інститут права та суспільних відносин
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: канд. юр. наук Чомахашвілі О. Ш.
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права

Поняття «підприємство» було об’єктом дослідження в докторсь�

кій дисертації А. В. Карасса, який зазначав, що соціалістичне (дер�

жавне) підприємство представляє собою самостійний об’єкт права

державної власності, відмінний від засобів виробництва. Крім того,

починаючи з початку 20�х років минулого століття зазначена тема

в певних межах розглядалася в наукових дослідженнях і працях

С. А. Алфеєвського, В. Н. Шретера, Л. С. Джомарджидзе, А. В. До�

зорцєва, В. М. Догадова, С. І. Вільнянського, А. А. Конюса. У кон�

тексті розробки концепції про підприємство як юридичну особу до

зазначеного поняття зверталися у своїх працях К. А. Флейшиць,

А. В. Венедиктов, С. М. Братусь, Х. Е. Бахчисарайцев. 

Тільки перехід до ринкових відносин і реформування цивільного

законодавства до економічних реалій сьогодення відродило в 90�х рр.

XX ст. дослідження поняття «підприємство» уже як об’єкта цивіль�

них прав. Серед російських дослідників даної теми можна назвати

Ю. Х. Калмикова, М. І. Кулагіна, В. В. Вітрянського, М. І. Брагінсь�
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кого, Є. О. Суханова, С. Б. Пугінського. Сучасні правничі досліджен�

ня в Україні також торкаються зазначеної теми, зокрема її розглядали

Я. М. Шевченко, М. В. Венецька, В. М. Селіванов. Окремі напрямки

дослідження, що пов’язані з майновим комплексом підприємства,

були розглянуті у наукових працях І. Й. Пучковської, Р. А. Майда�

ника, М. Б. Гончаренка. 

Підприємство — це самостійна господарська організація, ство�

рена і зареєстрована у встановленому законом порядку для здійс�

нення господарської діяльності з метою задоволення суспільних

потреб у товарі (продукції, роботах, послугах) і одержання прибутку,

яка діє на основі статуту, користується правами і виконує обов’язки

щодо своєї діяльності, є юридичною особою, має самостійний ба�

ланс, розрахунковий та інші рахунки в банках. 

Мета даного дослідження: на підставі аналізу наук та навчальної

літератури надати визначення предмета. 

Підприємство — самостійний суб’єкт господарювання, створе�

ний компетентним органом державної влади або органом місцевого

самоврядування, або іншими суб’єктами для задоволення суспільних

та особистих потреб шляхом систематичного здійснення виробничої,

науково�дослідної, торговельної, іншої господарської діяльності в по�

рядку, передбаченому цим Кодексом та іншими законами. Підпри�

ємства можуть створюватись як для здійснення підприємництва, так

і для некомерційної господарської діяльності. Підприємство, якщо

законом не встановлено інше, діє на основі статуту. Підприємство

є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс,

рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та іден�

тифікаційним кодом. Підприємство не має у своєму складі інших

юридичних осіб. Зв’язок між поняттями «організація» та «підпри�

ємство» подано в, де визначено, що господарські організації — юри�

дичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України,

державні, комунальні та інші підприємства, а також інші юридичні

особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані

в установленому законом порядку. Отже, підприємство — це різно�

вид господарської організації. 

Щодо взаємозв’язку понять «установа» та «підприємство» заува�

жимо, що це поняття різних галузей права: «установа» — це організа�

ційно�правова форма юридичних осіб (цивільне право), а «підпри�

ємство» — організаційна форма господарювання (господарське право). 

Отже, установи, які здійснюють господарську діяльність (тобто ви�

готовляють та реалізують продукцію, виконують роботи чи надають
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послуги вартісного характеру, що мають цінову визначеність є під�

приємства; але підприємствами є також товариства та інші форми

організацій, які здійснюють господарську діяльність. 

ПОНЯТТЯ ТА ОЗНАКИ 
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Прібиткова Христина Вікторівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, вул. Каштанова 12!Б, кв. 13, тел.: (044) 515!69!09

Підприємництво у більшості країн світу з розвиненою ринковою

економікою, у тому числі й в Україні є одним з найпрестижніших

різновидів ризикованої соціальної діяльності особи. Необхідно за�

значити, що саме цей вид діяльності у певних, найбільш сприятли�

вих для її реалізації умовах найкращим чином виявляє усі ділові та

особисті якості працівника, сприяє досягненню найбільш успіхів

у даній сфері та стимулює особу до більш повної реалізації свого

потенціалу. Питанню визначення сутності підприємницької діяльнос�

ті та характеристики її видів приділяли увагу багато вчених�науковців:

Старцев О. В., Ніколаева Л. В., Пальчук П. М., Саніахметова Н. А.

та інші. 

На підставі ознайомлення з науковою та навчальною літературою

надамо визначення підприємницької діяльності та охарактеризуємо

його основні ознаки. «…Підприємницька діяльність�це самостійна,

ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяль�

ність, що здійснюється суб’єктами господарювання (підприємцями)

з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одер�

жання прибутку [1, 27]…». З метою відокремлення підприємництва

від інших видів діяльності наведемо основні його ознаки:

1. Підприємництво є самостійною діяльністю. Це означає, що під�

приємцю гарантується здійснення своєї діяльності в будь�якій

організаційно�правовій формі, визначеній законодавством Украї�

ни. Також фізичні особи мають право зареєструватись як громадя�

ни�суб’єкти підприємницької діяльності і провадити діяльність без

створення організації. 

2. Підприємництво є ініціативною діяльністю�тобто зайняття під�

приємницькою діяльністю здійснюється на добровільних засадах.

Жоден державний орган або недержавна організація не можуть при�

мусити особу до зайняття підприємницькою діяльністю, однак це
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не звільняє особу від виконання зобов’язань, передбачених держа�

вою і випливають зі здійснення нею підприємницької діяльності

(зобов’язання зі сплати податків). 

3. Підприємництво є систематичною діяльністю. Проте у зако�

нодавстві не встановлено чітких критеріїв систематичності, тобто не

вказується, скільки часу потрібно здійснювати діяльність, для того,

щоб вона вважалася підприємницькою. Зважаючи на відсутність

законодавчого закріплення даного положення можна висунути дум�

ку про недоречність такої ознаки як систематичність та виключен�

ня її з переліку ознак підприємницької діяльності. 

Але в науковій літературі висловлюється думка про можливість

застосування Декрету Кабінету Міністрів України від 17 березня

1993 р. № 24–93 «Про податок на промисел», відповідно до якого

систематичним вважається продаж вироблених, перероблених та

куплених продукції, речей, товарів, який здійснюється більше чо�

тирьох разів протягом календарного року. 

4. Підприємництво є діяльністю на власний ризик. Ця ознака

полягає у тому, що підприємець самостійно, на власний ризик, прий�

має рішення, які спрямовані на досягнення успіху, але не гаранту�

ють його. В умовах економічної нестабільності та кризової ситуації

в країні такі дії є досить ризикованими, так як завжди вимагають від

підприємця здійснення заходів, які ставлять під загрозу нормальну

та повноцінну діяльність його підприємства. 

У науковій літературі зазначається, що «…за порушення договір�

них зобов’язань, кредитно�розрахункової і податкової дисципліни,

вимог до якості продукції та інших правил здійснення господарсь�

кої діяльності підприємство та приватний підприємець самостійно

несуть відповідальність, передбачену законодавством України

[2, с. 33]…». Отже, суб’єкт підприємницької діяльності бере на себе

як позитивні, так і негативні наслідки своєї діяльності. 

5. Метою підприємницької діяльності є отримання прибутку. Ця

мета відображається в установчих документах суб’єкта підприєм�

ницької діяльності і простежується з характеру його діяльності. 

6. Підприємницька діяльність може провадитися фізичними та

юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємниць�

кої діяльності. Наявність даного положення призводить до колізії

положень нормативних актів, які встановлюють відповідальність за

порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю. З цього

випливає, що діяльність, яка здійснюється особами, не зареєстрова�

ними як суб’єкти підприємницької діяльності, не можна віднести
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до підприємницької, і тому положення ст. 164 Кодексу України про

адміністративні правопорушення застосовуватися не можуть. 

Виходячи з усього вищевикладеного можна зробити висновок, що

підприємництву притаманні, як позитивні, так і окремі негативні

риси, які разом здатні суттєво впливати на розвиток соціальної та

економічної сфер суспільства. А за наявності якісної правової бази

шлях ринкової організації економіки є найбільш ефективним і перс�

пективним для досягнення суспільного прогресу. 

КРИМІНАЛЬНЕ БАНКРУТСТВО: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ

Матвійчик Ірина Володимирівна, 
тел.: (097) 224!31!40; (044) 274!70!42
Інститут права та суспільних відносин
VI курс, група ПЗ!61, спеціальність «Правознавство»
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: Щавінський В. Р., канд. юр. наук,
кафедра кримінального права та процесу

Запровадження кримінальної відповідальності за злочини,

пов’язані з неправомірними діями у разі наявності ознак фінансо�

вої неспроможності суб’єктів господарської діяльності (ст. 218—221

Кримінального кодексу України), зумовлене принциповими зміна�

ми характеру економічних відносин, виникненням нових ринкових

механізмів, що потребували правової охорони. 

Незважаючи на значну кількість випадків визнання підприємств

банкрутами з огляду на практику господарських судів, результати

виявлення правоохоронними органами численних спроб зловмисни�

ків використати цей інститут для «списання» податкових зобов’язань

і приховання інших економічних злочинів вочевидь дуже низькі. 

Нашою метою є з’ясування чинників, що негативно впливають

на ефективність протидії виявам кримінального банкрутства. 

Фінансову неспроможність визнають природним явищем рин�

кового середовища. За допомогою цього інституту економіка поз�

бавляється неперспективних суб’єктів підприємницької діяль�

ності, які змушені реструктурувати свій бізнес чи звільнити ринок. 

Нині поняття «кримінальне банкрутство» об’єднує чотири делік�

ти, передбачені ст. 218—221 Кримінального кодексу (КК), зокрема:

– фіктивне банкрутство (створення хибного уявлення про фі�

нансову неспроможність);
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– доведення до банкрутства (створення умов для сталої фінан�

сової неспроможності);

– приховування банкрутства (маскування фінансової неспро�

можності);

– незаконні дії у разі банкрутства (заборонену поведінку в разі

настання фінансової неспроможності). 

Серед основних причин неефективної протидії виявам кримі�

нального банкрутства є такі: по�перше, навіть після виявлення ознак

злочину правоохоронці не в змозі розпочати офіційне розслідуван�

ня, оскільки потрібно очікувати на завершення конкурсних проце�

дур (останні, як відомо, подеколи тривають роками); по�друге, між

виявленням ознак злочину та порушенням кримінальної справи

нерідко значний розрив у часі, протягом якого втрачаються необхідні

докази, ліквідуються підприємства з ознаками фіктивності тощо;

по�третє, дається взнаки високий ступінь латентності цих діянь, зу�

мовлений тим, що більшість кредиторів і фінансових установ не звер�

таються по захист до правоохоронних органів, оскільки не бажають

розголошувати зміст фінансово�господарської діяльності та справж�

ні джерела й розміри своїх доходів. 

Як зазначають експерти, аналіз об’єктивних причин доведення

до банкрутства дає змогу осмислити та визначити склад інших кри�

мінально караних діянь. Саме тут є низка нерозв’язаних проблем

правового характеру, які впливають на правозастосування, зокрема,

кваліфікацію злочинів та їх ефективне розслідування. 

Отже, невжиття від імені юридичної особи заходів, яких вима�

гає закон, не свідчить про неспроможність юридичної особи. Ці дії

в окремих випадках слід кваліфікувати за ст. 219 КК (доведення до

банкрутства) або додатково за іншими статями КК, зокрема про

шахрайство, оскільки у цьому випадку може йтися про обман з ме�

тою заволодіння майном кредиторів, учинений шляхом доведення

підприємства до фінансової неспроможності. Останнє у такому разі

є складовою розкрадання. Тому, розслідуючи злочини, пов’язані з не�

спроможністю боржника, слід установлювати, а чи була взагалі госпо�

дарська діяльність як така, чи цей суб’єкт був покинутий власником

та використаний лише як ширма для приховання іншого злочину. 
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ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ 
БОРОТЬБИ З КОНТРАБАНДОЮ В УКРАЇНІ

Виштак Наталія Сергіївна
Інститут права та суспільних відносин, 6 курс група ПЗ!61
Спеціальність: правознавство
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: доцент Сердюк Василь Павлович
Кафедра кримінального права та процесу

Злочини у сфері господарської діяльності є обєктом постійної

уваги науковців [11, с. 315–342; 13, с. 264–291]. Підвищена суспільна

небезпека економічної злочинності полягає у її негативному впливі

на інститути суспільства,порушення встановленого порядку функціо�

нування матеріальної основи держави економіки [12, с. 779]. Одним

із таких злочинів є контрабанда, відповідальність за яку встановле�

на у ст. 201 КК України. 

Надзвичайно важливим для вирішення проблем боротьби із цим

суспільно небезпечним діянням є зясування питань соціальної зу�

мовленості криміналізації даного діяння, зокрема питання про істо�

ричні передумови встановлення кримінально�правової заборони

контрабанди та особливостей боротьби із даним злочином на різ�

них етапах розвитку Українського законодавства. 

Необхідно відзначити, що склад контрабанди розглядався у кан�

дидатських дисертаціях

Н. В. Качева, М. П. Дороніна, В. М. Колдаєва, В. В. Лукянова,

Б. І. Тишкевича, Ю. І. Сучкова. 

Важливий внесок у дослідження питань контрабанди зробили такі

вчені: Л. В. Багрій�Шахматов, А. Ф. Бантишев, В. А. Владимиров,

В. М. Володько, М. П. Карпушин, В. І. Курляндський, П. С. Мати�

шевський, Ю. Б. Мельникова, С. І. Нікулін, Г. Б. Устинова. Незапе�

речним позитивним внеском у розробку питань боротьби з контра�

бандою є захищені в Україні кандидатські дисертації С. А. Гадойбоєва

(1996) та Д. Д. Давітадзе (1992). 

Сам термін контрабанда походить від італійського contrabando

(contra проти і bando урядовий указ) і визначається як незаконне пере�

міщення товарів чи інших цінностей через державний кордон або самі

предмети, незаконно перенесені чи перевезені через кордон [19, 372]. 

Контрабанда явище давнє. Вона згадується як нелегальне переве�

зення товарів з однієї країни в іншу в давньогрецьких і давньоримсь�
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ких істориків. Уперше в літературі радянського періоду, присвяченій

кримінальному праву, про контрабанду як про злочин було сказано

в Декреті СНК РРФСР від 29.12.17 р. Про дозволи на ввезення та ви�

везення товарів [15, ст. 197]. Відповідно до цього декрету контрабан�

дою визнавалося ввезення до країни та вивезення з її території товарів

без відповідного дозволу і переслідувалося за законами республіки. 

Декретом РНК від 03.01.21 р. Про реквізиції та конфіскації [7, 37]

законодавець вперше вводить в поняття контрабанди такі ознаки,

як приховування товарів, грошей і усякого роду предметів від митно�

го контролю або їх таємне переміщення поза митними установами. 

Виключення складала лише невелика кількість предметів, котрі

прирівнювалися до контрабандних, незалежно від способу переве�

зення їх через кордон [8, 5]. 

1 липня 1922 року був прийнятий перший Кримінальний кодекс

Російської Федерації (далі КК РосійськоїФедерації). Склад злочи�

ну контрабанда містився у ст. 97,яка у свою чергу увійшла в главу

першу Державні злочини. У ст. 97 говорилося про контрабанду ли�

ше в загальних рисах як порушення законів і постанов про переве�

зення товарів через кордон. 

Стаття 7 Декрету РНК від 01. 09. 22 р. Про митну охорону [6, 734]

визначала контрабанду як переміщення або замах на переміщення

будь�якого майна через державний кордон з приховуванням від мит�

ного контролю. У законі вперше контрабандою визнавалося збере�

ження і транспортування товарів і предметів. 

Важлива роль у розвитку поняття контрабанди належить також

Митному кодексу СРСР (далі МК СРСР), затвердженому Постано�

вою ЦВК і РНК від 19. 12. 28 р. [16] і діючому до 1964 р. У розділі

Про контрабанду, стягнення за неї та провадження справ про конт�

рабанду (ст. 164–165) простою контрабандою вважалося будь�яке

переміщення через кордон вантажів поза митними установами або

через ці установи, але із приховуванням від митного контролю, а та�

кож будь�які дії, направлені на це (приготування, зберігання конт�

рабандних товарів, їх продаж і под.). 

12 грудня 1924 р. постановою Президії ЦВК СРСР було введено

в дію Митний статут Союзу РСР [17, 53]. Даною постановою розріз�

нялася проста, повторна і кваліфікована контрабанда. Стаття 261

Митного статуту характеризувала кваліфіковану контрабанду. 

Усі ознаки кваліфікованої контрабанди були з деякими уточнен�

нями і редакційними змінами запозичені з декрету Про митну охо�

рону [6, 734]. 
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01.07.91 р. вступив в силу новий МК СРСР, ст. 82 котрого внесла

певні корективи у раніше сформульоване визначення контрабанди.

Зокрема в ній говорилося, що переміщення предметів через митний

кордон СРСР поза митним контролем або з приховуванням від мит�

ного контролю, вчинене у великих розмірах або групою осіб, що

організувалися для заняття контрабандою, а також таке ж переміщен�

ня наркотичних засобів, сильнодіючих, отруйних, радіоактивних,

вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної

мисливської зброї і боєприпасів до неї), є контрабандою і карають�

ся відповідно до кримінального законодавства. 

12 грудня 1991 року був прийнятий Митний кодекс України (далі

МК України), який є чинним на сьогоднішній день, у звязку з чим

припинили свою дію норми МК 1991 р., які регламентували питан�

ня відповідальності за контрабанду і порушення митних правил. 

Подальші дослідження історії законодавчого врегулювання

розглянутих питань та правозастосовчої практики дозволить зясу�

вати ефективність тих чи інших заходів боротьби з контрабандою. 
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Костюк Юлія Володимирівна
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Прийняття Закону України від 24.09.2008 року «Про внесення змін

до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення регулю�

вання відносин у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху» (далі

Закон) до Кодексу України про адміністративні правопорушення

внесло помітне оновлення у галузі провадження у справах про адмі�

ністративні правопорушення. 

Тимчасове затримання транспортних засобів (ст. 265!2 КУпАП)
здійснюється працівником ДАІ, коли є підстави вважати, що водієм

вчинено правопорушення, передбачено частиною першою, другою,

третьою, п»ятою і шостою ст. 121, статтями 121–1, 126, частинами

першою, другою, третьою і четвертою статті 130, статтями 132�1,

206�1 КУпАП. 

Законодавець встановлює повний і виключний перелік право�

порушень, за які може бути застосовано тимчасове затримання

транспортних засобів. Порушення правил зупинки та стоянки, пе�

редбачених ч. 1 ст. 122 КУпАП, до цього переліку не входить. Однак

за рішенням місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого

самоврядування тимчасове затримання транспортних засобів шля�

хом блокування чи використання евакуаторів здійснюється й за по�

рушення правил зупинки чи стоянки, хоча слід зауважити, що по�

рядок тимчасового затримання чи зберігання транспортних засобів

на спеціальних майданчиках та стоянках визначається Постановою
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Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку тимчасо�

вого затримання та зберігання транспортних засобів на спеціаль�

них майданчиках і стоянках». 

Тимчасове затримання транспортного засобу уповноваженою

особою Державтоінспекції проводиться у випадках, передбачених

статтею 265�2 Кодексу України про адміністративні правопорушен�

ня, зокрема у разі, коли неможливо усунути причину затримання

на місці виявлення адміністративного правопорушення, і передба�

чає примусове припинення використання такого транспортного

засобу шляхом його блокування за допомогою технічних пристроїв

або доставлення на спеціальний майданчик чи стоянку. 

Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий на строк

до вирішення справи про адміністративне правопорушення, але не

більш ніж на три дні з дати такого затримання. 

Після закінчення триденного строку особа має право звернутися

за отриманням транспортного засобу. Повернення транспортного

засобу за таким зверненням є обов’язковим незалежно від стадії ви�

рішення справи про адміністративне правопорушення. Плата за по�

дання звернення та повернення транспортного засобу не стягуєть�

ся, на відміну від евакуації транспортних засобів за нелегітимними

рішеннями місцевих органі влади. 

Повернення тимчасово затриманого транспортного засобу, який

зберігається на спеціальному майданчику чи стоянці, здійснюється

за письмовим зверненням його водія, власника (співвласника) за умо�

ви оплати ним витрат, пов’язаних з транспортуванням та зберіганням

такого транспортного засобу, та пред’явлення відповідного прото�

колу про адміністративне правопорушення. 

За транспортування і зберігання транспортного засобу на спе�

ціальному майданчику чи стоянці Державтоінспекції справляється

плата у встановленому порядку. 

На спеціальному майданчику і стоянці ведеться в установлено�

му МВС порядку облік прийняття і видачі тимчасово затриманих

транспортних засобів. 
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Актуальність теми дослідження обумовлена ускладненням де�

мографічної ситуації, що склалася наразі в Україні. Адже населен�

ня, його соціально�правове становище та розвиток є визначальною

ознакою правового суспільства, основою могутності держави. 

Розвиток науки неможливий без постійного удосконалення її

понятійного та категорійного апарату. Дослідження питання удос�

коналення адміністративно�правового регулювання демографічної

політики можливе за умови розгляду проблеми механізму адмініст�

ративно�правового регулювання. 

В юридичній літературі звертається увага на те, що категорія ме�

ханізму адміністративно�правового регулювання є досить місткою

та багатогранною, такою, яка передбачає різні підходи і дозволяє

розглядати її в різних аспектах. 

Так, професор Голосніченко І. П. визначає «механізм адмініст�

ративно�правового регулювання суспільних відносин» як сукупність

адміністративно�правових засобів, за допомогою яких справляється

вплив на відносини, що виникають в процесі здійснення виконавчої

влади. До структури механізму адміністративно�правового регулю�

вання, на його думку, входять такі елементи: норми адміністративно�

го права, адміністративно�правові відносини, акти тлумачення норм

адміністративного права та акти реалізації адміністративно�право�

вих норм і відносин. 

На думку професора Коломоєць Т. О., «механізм адміністративно�

правового регулювання» — це сукупність правових засобів, за допо�

могою яких здійснюється правове регулювання суспільних відносин

у сфері адміністративного права. В механізмі адміністративно�пра�

вового регулювання професор Коломоєць Т. О. виділяє органічні

(ті, що визначають суть самого явища механізму адміністративно�

правового регулювання, тобто без яких не може відбуватися сам

механізм) та функціональні складові (ті, що значною мірою впли�

вають на механізм адміністративно�правового регулювання, але не
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є обов’язковими його елементами). Органічними складовими меха�

нізму адміністративно�правового регулювання є: норми права, ак�

ти реалізації норм права та правові відносини. До функціональних

складових механізму адміністративно�правового регулювання на�

лежать: юридичні факти, правова свідомість суб’єктів адміністра�

тивно�правового регулювання, законність, акти тлумачення норм

права та акти застосування норм права. 

Головне ж, у чому виявляється зміст механізму адміністратив�

но�правового регулювання, — це переведення правових приписів

у впорядкованість суспільних відносин. Зазначений механізм вклю�

чає три головні стадії: 

1. Регламентація суспільних відносин (розробка та прийняття

правових норм, які формулюють правила поведінки для учасників

суспільних відносин). На цій стадії відбувається правотворча діяль�

ність компетентних державних органів зі створення правових норм

і нормативно�правових актів. 

2. Виникнення суб’єктивних прав та юридичних обов’язків. Тут

відбувається процес переходу від загального до конкретного, від за�

гальних приписів правових норм до конкретної моделі поведінки

того чи іншого суб’єкта адміністративного права. 

3. Реалізація (фактичне використання) суб’єктивних прав та юри�

дичних обов’язків. На цій стадії фактично втілюються в життя при�

писи норм адміністративного права в реальну поведінку того чи ін�

шого суб’єкта адміністративного права. 

Тобто дослідження питання механізму адміністративно�правово�

го регулювання є системним поняттям, яке включає всі правові яви�

ща, які справляють певний регулюючий вплив на суспільні відно�

сини. 

Підсумовуючи вищевикладене, випливає, що «механізм адмініст�

ративно�правового регулювання демографічної політики» — це комп�

лекс спеціальних заходів, засобів і способів, що мають юридичний

зміст і націлені на регулювання механізму управління демографіч�

ною політикою. 

На нашу думку, варто зауважити про характер зв’язків держави

і механізму правового регулювання, який обумовлений нерозривним

зв’язком між державою і правом. Саме держава як апарат політич�

ної влади здійснює через свої органи правотворчу, правозастосовчу

і правоохоронну діяльність. Тому діяльність державних органів є не�

обхідною умовою функціонування механізму правового регулюван�

ня суспільних відносин. 
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Ми вважаємо, що механізм адміністративно�правового регулю�

вання демографічної політики у цілому обумовлений рівнем роз�

витку і станом права і правопорядку у країні, правовою зрілістю

держави і суспільства, ступенем розвитку правової свідомості і пра�

вової культури громадян. Дієвість механізму правового регулювання

поряд з іншими факторами визначається рівнем правової підготов�

ки суб’єктів, їхньою дисциплінованістю і відповідальністю, а також

стійкими навичками правового поводження. 

Отже, нами була зроблена спроба дати визначення поняття «ме�

ханізм адміністративно�правового регулювання демографічної по�

літики» та його значення як важливої складової формування і ре�

алізації державної політики у сфері народонаселення. 

ПОНЯТТЯ РЕКЛАМИ 
В ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Рогозіна Катерина Миколаївна
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
Інституту права та суспільних відносин
02225, м. Київ, вул. Маяковського, 21!В, 
тел.: (044) 547!36!39, (044) 547!77!83. 
Науковий керівникя: кандидат юридичних наук Чомахашвілі О. Ш.

У наш час високих технологій інформація стала чи не найдорож�

чою річчю. Люди платять гроші, щоб отримати інформацію, або

ж навпаки — щоб надати її суспільству. Одним зі способів такого

надання інформації є реклама. Причому реклама не у вузькому сенсі,

як інформація про певний виріб, а у найширшому значенні цього

поняття — як засіб інформування, переконання, впливу і маніпу�

ляції. 

Мета даної роботи: на підставі аналізу наукової та навчальної лі�

тератури дати визначення поняття «реклама». 

Визначень слова «реклама» існує багато. От деякі з них, приве�

дені в книзі Р. І. Мокшанцева: 

Реклама — це процес інформування населення про товар, озна�

йомлення з ним, переконання в необхідності його покупки. 

Також це комплекс засобів нецінового стимулювання збуту про�

дукції і формування попиту на неї. 

Визначення, поміщене в словнику Ожегова: «Реклама — це опо�

віщення різними способами для створення широкої популярності,

залучення споживачів, глядачів». 
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Згідно із Законом України «Про рекламу» нижче наведені тер�

міни вживаються в такому значенні: 

– реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена

в будь�якій формі та в будь�який спосіб і призначена сформувати

або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо

таких особи чи товару;

– внутрішня реклама — реклама, що розміщується всередині

будинків і споруд;

– зовнішня реклама — реклама, що розміщується на спеціальних

тимчасових і стаціонарних конструкціях, розташованих на відкри�

тій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на

елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць

і доріг;

– недобросовісна реклама — реклама, яка вводить або може ввес�

ти в оману споживачів реклами, завдати шкоди особам, державі чи

суспільству внаслідок неточності, недостовірності, двозначності,

перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця

і способу розповсюдження; порівняльна реклама — реклама, яка міс�

тить порівняння з іншими особами та/або товарами іншої особи;

– прихована реклама — інформація про особу чи товар у програ�

мі, передачі, публікації, якщо така інформація слугує рекламним

цілям і може вводити в оману осіб щодо дійсної мети таких прог�

рам, передач, публікацій;

– реклама на транспорті — реклама, що розміщується на тери�

торії підприємств транспорту загального користування, метрополі�

тену, зовнішній та внутрішній поверхнях транспортних засобів та

споруд підприємств транспорту загального користування і метро�

політену;

– соціальна реклама — інформація будь�якого виду, розповсю�

джена в будь�якій формі, яка спрямована на досягнення суспільно

корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей і роз�

повсюдження якої не має на меті отримання прибутку [1, с. 3–4]. 

Через рекламу її творці намагаються не тільки представити то�

вар, а й нав’язати його, не тільки інформувати суспільство, а й ке�

рувати ним. 

Звісно ж, що там, де обертаються великі гроші (а виробництво

реклами є надприбутковим), не має різниці у засобах досягнення

мети. Але інколи безграмотна реклама може негативно впливати на

психіку адресатів, а інколи і травмувати її. До того ж, мало врахову�

ється те, що ефекту можна досягнути не лише змістом і зовнішнім
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виглядом реклами, а й іншими засобами. Важливе значення відіграє

положення реклами в матеріальному й інформаційному просторі,

форма надання, супровід додатковими факторами, час пред’явлен�

ня та інше. Кожен зі способів презентації рекламної продукції має

свої певні переваги в кожному з вище перелічених факторів. 

Отже, ми дійшли до такого висновку, що реклама — це розпов�

сюджена в будь�якій формі та в будь�який спосіб інформація про

товар чи особу, яка призначена підтримати інтерес споживачів рек�

лами щодо таких особи чи товару, а також підтримати обізнаність

споживачів реклами. 
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З розвитком торгівельних відносин виникає окремий вид під�

приємницької діяльності, що полягає у сприянні укладенню суб’єк�

тами господарювання відповідних договорів (купівлі�продажу, по�

ставки продукції чи товару і т. д.) між зацікавленими сторонами. 

Окрім того, як зазначає вітчизняний вчений Г. І. Сальнікова,

у нашій державі за останні роки посередництво стало одним із актив�

но здійснюваних видів професійної підприємницької діяльності зі

створенням спеціалізованих посередницьких структур [1, с. 3]. 

Таким чином, стає зрозумілим, що питання характеристики ко�

мерційного посередництва (агентських відносин) у сфері господа�

рювання є актуальним і зумовлене розвитком ринкової економіки

в Україні. 

Тому метою даної статті є аналіз теоретичних напрацювань віт�

чизняних вчених для з’ясування суті та характерних ознак цього ви�

ду підприємницької діяльності. 
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Відповідно до п. 1 ст. 29 Господарського кодексу України комер�

ційне посередництво є підприємницькою діяльністю, що поглягає

в наданні комерційним агентом послуг суб’єктам господарювання

при здійсненні ними господарської діяльності шляхом посередни�

цтва від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, яко�

го він представляє [2]. 

Провідний вітчизняний вчений О. М. Вінник пропонує таке

визначення поняття «комерційне посередництво» як «різновид гос�

подарських правовідносин, що складаються на договірних засадах

між агентом (суб’єктом агентської діяльності у сфері господарюван�

ня), принципалом і третіми особами щодо представницьких дій аген�

та, котрі здійснються від імені, під контролем і за рахунок принципа�

ла з метою задоволення приватних інтересів учасників зазначених

відносин (агента, принципала, третіх осіб) та з врахуванням публіч�

них інтересів (дотриманням публічного господарського порядку)»

[3, с. 425–426]. 

Професор В. С. Щербина до ознак комерційного посередницт�

ва відносить такі:

– комерційне посередництво являє собою підприємницьку ді�

яльність (здійснюється з метою отримання прибутку);

– комерційне підприємництво полягає у наданні послуг шляхом

посередництва;

– суб’єктом комерційного посередництва (агентських відносин)

є комерційний агент (суб’єкт підприємницької діяльності);

– агентські відносини здійснюються у сфері господарювання

і тільки при здійсненні суб’єктами господарської діяльності;

– комерційне посередництво здійснюється комерційним агентом

від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок суб’єкта, якого він

представляє [4, с. 435–436]. 

Отже, підсумовуючи проаналізований матеріал, можемо конста�

тувати, що комерційне посередництво (агентські відносини) — вид

підприємницької діяльності, який здійснюється суб’єктом господа�

рювання і полягає у сприянні укладенню господарських договорів

(контрактів) чи здійсненні фактичних дій з третіми особами від імені,

в інтересах, під контролем та за рахунок принципала. А оскільки інс�

титут комерційного посередництва (агентських відносин) є порів�

няно молодим, гадаємо, що доречними були б подальші наукові

розвідки його розвитку в Україні в умовах сучасної економічної си�

туації. 
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Народ кожної країни формує певні духовні надбання, які для

майбутніх поколінь стають безцінною спадщиною. До таких слід

віднести і мову як одну з унікальних фізіологічних можливостей

людини та ознаку ідентифікації окремої нації. А вітчизняний вче�

ний М. М. Юрченко вважає, що мова у державотворчому процесі

відіграє роль могутнього фактору консолідації країни і тому є одним

з ефективних чинників державотворення [1, с. 288]. 

Безумовно, Україна зробила вже не один крок для формування

дієвої мовної політики, спрямованої на задоволення мовно�куль�

турних потреб українців та національних меншин, що проживають

на її території і має певні напрацювання у цій сфері, як, мабуть,

і кожна сучасна держава. Разом із тим є країна, яка зробила надзви�

чайно багато для збереження національних духовних цінностей, куль�

турних надбань. Так, мова йде про Французьку республіку. 

Отже, метою даного дослідження є аналіз досвіду Французької

республіки у сфері регулювання мовної політики та вивчення мож�

ливості його запровадження в Україні. 

Так, вітчизняний дослідник О. П. Кучмій вважає, що цілеспря�

мована політика захисту французької мови є складовою французької

моделі культурної дипломатії [2]. А польський аналітик Х. Богус�

лавська, характеризуючи зовнішню мовну політику Французької
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держави, відзначає, що діяльність Франції у цьому напрямку дає змо�

гу говорити про те, що ця країна прагне, аби у Польщі французька мо�

ва серед іноземних отримала друге місце після англійської. Х. Бо�

гуславська вважає, що традиційно позитивне сприйняття Франції

поляками може заохотити мешканців Польської держави до вивчення

французької мови, що дозволить зміцнити двосторонні стосунки [3]. 

У 1994 році Французька республіка прийняла «Закон про вико�

ристання французької мови» («Закон Тубона»), який забороняє не�

обґрунтоване використання іншомовної лексики в офіційній мові.

Санкцією за порушення цієї норми права є штраф до 10000 франків,

а при повторному вчиненні такого порушення (рецидиві) — до 20000. 

Цікавим є факт, що за вживанням іншомовних запозичень у га�

зетах, журналах, на радіо та телебаченні стежать спеціальні цензо�

ри [4]. 

Варто зазначити, що суб’єктами мовної політики у Франції є: Ра�

да Франкофонії, Вища Рада з французької мови, загальне управління

французької мови Міністерства культури, Французька Академія,

Міністерство співпраці та Міністерство закордонних справ, кожне

з яких виконує покладені на них функції та завдання, зокрема, удос�

коналюють мовне законодавство, працюють у галузі термінології та

інженерної лінгвістики, здійснюють поширення французької мови

за кордоном. 

Виходячи з того, що регулятором мовних відносин, як і будь�

якого іншого виду суспільних відносин, є право, далі пропонуємо

ознайомитися з окремими нормами Закону про мову Франції. Так,

статтею 1 зафіксовано, що «французька мова — національний скарб»,

ст. 2 — «вся документація ведеться виключно французькою мовою,

це положення обов’язкове і для всіх видів реклам», ст. 3 — «вся дру�

кована продукція, призначена для населення країни, подається фран�

цузькою мовою», ст. 11 — «всі іспити, конкурси, захисти дисертацій

відбуваються винятково французькою мовою. Навчання як у при�

ватних, так і у державних закладах освіти здійснюється французь�

кою мовою» і т. д. [5]. 

Таким чином, маємо можливість зробити висновок: політика

Франції у сфері мови є зразковою, бо спрямована на захист держав�

ної мови, яка є складовою державного суверенітету, і говорить про

те, що Французька держава дбає про національну безпеку. 

Окрім того, визначаючи перспективи запозичення досвіду Фран�

ції, слід зазначити, що кращі напрацювання вже були запроваджені

іншими європейськими країнами. Так, прийняття «Закону про ви�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



користання французької мови» дало поштовх до розробки та обго�

ворення аналогічних проектів у Німеччині, Румунії, Угорщині та

Польщі [4]. 

Щодо України — то, безперечно, прийняття подібного за зміс�

том і суттю нормативного акту дало б можливість удосконалити ме�

ханізм регулювання мовної політики, що сприятливо вплинуло

б на культуру. 
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ДО ПИТАННЯ ПРО ДИТІЧУ БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ
І ЖЕБРАЦТВО В УКРАЇНІ

Лопушанський Сергій Володимирович
національна юридична академія імені Я. Мудрого,
м. Харків, вул. Пушкінська, 77, 
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Чи може вважатися країна високорозвиненою й економічно та

соціально стабільною, такою, що виконує свою головну функцію —

дбає про добробут громадян, якщо на вулицях діти просять копій�

чину і хтось досить успішно заробляє на цьому гроші, жорстоко зну�

щаючись над людьми, не несучи за це юридичної відповідальності

або коли неповнолітні громадяни живуть на вулиці і не знають бать�

ківського тепла?

Статистичні дані вказують, що в Україні збільшується показник

народжуваності, а разом із ним, і кількість покинутих немовлят, що

говорить про надзвичайну актуальність дослідження даного питання. 
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Отже, метою даної статті є дослідження наукових, науково�по�

пулярних, статистичних матеріалів про безпритульність і жебрацт�

во дітей в Україні та норм українського законодавства, які регулю�

ють ці питання. 

Слід зазначити, що законодавець, створюючи сприятливі умови

для тих, хто бере малюка у сім’ю та надаючи їм підтримку (фінансу�

ючи дитячі будинки, наприклад) чомусь забуває про необхідність

введення відповідальості до горе�метерів або й батьків разом, що, на

нашу думку, сприяло б зниженню кількості покинутих дітей. Боляче

сприймаються факти, що протягом 2004 року в Україні неповнолітні

вчинили 20 тис. злочинів (до 4 тис. застосовано міри покарання) [1].

Все це свідчить про байдужість суспільства, про недостатній рівень

його (суспільства) правової культури. 

Вітчизняний дослідник І. Доля вважає, що дитяча безпритуль�

ність і бездоглядність, яка поширена в Україні, є закономірним на�

слідком соціально�економічних та політичних конфліктів, а також

духовної кризи українського суспільства [2]. 

Так, безперечно, програми щодо подолання дитячої безпритуль�

ності і жебрацтва створюються, функціонують, але, як завжди, не

вистачає коштів. 

На наш погляд, для того, щоб зменшити кількість бездогляд�

них, безпритульних дітей та дітей, які займаються жебрацтвом не�

обхідно:

– здійснювати правове виховання молоді — майбутніх батьків;

– внести зміни і доповнення до чинних нормативно�правових

актів, норми яких регулюють юридичну відповідальність за жорсто�

ке поводження з дітьми, за невиконання батьківського обов’язку

щодо виховання дітей, а також до осіб, що втягують у жебрацтво не�

повнолітніх з метою забезпечення жорсткішої міри покарання та

попередження вчиненню таких злочинів;

– передбачити Державним бюджетом України суму таких ви�

датків для подолання досліджуваних нами проблем, яка зможе за�

безпечити виконання державної та місцевих програм, спрямованих

на подолання бездоглядності, бепритульності і жебрацтва непов�

нолітніх в Україні. 

Отже, підсумовуючи викладене вище, маємо можливість конста�

тувати, що в Україні соціальна захищеність дітей не забезпечується

державою належним чином, внаслідок чого спостерігаємо збільшен�

ня чисельності дітей, які виходять на вулиці, особливо у помислово

розвинених регіонах України (Харків, Донецьк), що потребує до�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



даткових наукових досліджень та здійснення невідкладних заходів

щодо їх подолання. 
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УКРАЇНСЬКЕ ЗАКОНОДАВСТВО ПРО ВЛАСНІСТЬ
НА ПРЕДМЕТ ЙОГО ВІДПОВІДНОСТІ 

ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОНВЕНЦІЇ

Селівоненко О. В. 
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Чомахашвілі О. Ш.
Кафедра конституційного, адміністра тивного та фінансового права

Аналізуючи українське законодавство про власність на предмет

його відповідності європейським стандартам, насамперед Європейсь�

кій конвенції про захист прав людини та основоположних свобод,

зокрема, статті 1 Першого протоколу, слід акцентувати увагу на де�

яких дуже важливих аспектах. 

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав

людини визначає:

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти

своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інак�

ше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом

або загальними принципами міжнародного права. 

Проте попередні положення жодним чином не обмежують пра�

во держави вводити в дію такі закони, які, на її думку, є необхідни�

ми для здійснення контролю за користуванням майном відповідно до

загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших

зборів або штрафів».

За своєю структурою стаття 1 Першого протоколу Конвенції

включає в себе три правила, які можна визначити таким чином:

– перша норма, встановлює принцип поваги права власності;

– друга норма, стосується позбавлення майна і встановлює для

цього певні умови;
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– третя норма, визначає право Договірних сторін, крім іншого,

контролювати використання майна відповідно до загальних інте�

ресів. 

Важливу роль у вирішенні конкретних питань, пов’язаних із за�

стосуванням положень Європейської конвенції відіграє практика

Європейського суду. У контексті широкого застосування статті 1 Пер�

шого протоколу і юриспруденції Європейського суду з цього питан�

ня важливим є порівняльний аналіз поняття майна, що міститься

в українському законодавстві про власність та в Європейській кон�

венції. 

Вимога про те, що будь�яке вилучення чи позбавлення власності

має здійснюватися в інтересах «суспільства», напряму згадане у другій

нормі статті 1 Першого протоколу Конвенції. Третя норма цієї статті

також згадує «загальні» інтереси. А отже, будь�яка форма втручан�

ня в право власності, незалежно від того, яка норма поширюється

на неї, має відповідати вимогам про наявність законної мети —

інтересів суспільства. 

Як свідчить практика Європейського суду з прав людини, най�

частіше втручання в право власності фізичних та юридичних осіб

відбувається з боку державних органів, зокрема, органів виконавчої

влади, іноді органів законодавчої й судової влади, шляхом прийнят�

тя законодавчих актів чи при винесенні незаконного рішення суду,

тоді як ст. 1 Першого Протоколу забороняє будь�яке невиправдане

втручання державних органів. 

Втручання має бути законним, тобто здійснене на підставі зако�

ну. При цьому під «законом» Конвенція розуміє нормативний акт,

що має бути «доступним» та «передбачуваним». Також закон має

відповідати всім вимогам нормативного акта. «Доступність закону»

означає наявність доступу та знань щодо цього закону в суспільстві

та в окремих осіб. «Передбачуваність» означає можливість передба�

чити певні дії або наслідки, що можуть виникнути в зв’язку із засто�

суванням закону. 

Розглядаючи питання захисту права особи на мирне володіння

майном, необхідно згадати позицію Європейського суду, за якою

«позбавлення майна згідно із другою нормою може бути виправданим,

тільки якщо доведена, крім іншого, наявність «інтересів суспільст�

ва» та «умов передбачених законом». Отже, найбільша кількість рі�

шень Європейського суду з прав людини стосувалась невиконання

або тривалого невиконання рішень національних судів, що були

пов’язані із захистом володіння своїм майном. 
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Вища школа в Україні знову на перепутті, як колись, коли вирі�

шувалося питання бути чи не бути Вишам, заснованим на приватній

формі власності, Зараз постало питання: а як просуватися далі? До�

статньо зрозуміло, що країні не потягнути всі ті кілька сот (майже

тисячу) ВНЗ [див., наприклад: 1, с. 176]. Виникла потреба знаход�

ження рішень, що забезпечать самозбереження та розвиток ВНЗ. 

Для більшості державних закладів перспективи проглядаються

достатньо радужними, держава не дасть загинути абсолютної біль�

шості цих ВНЗ, збереже їх мережу по країні, буде сприяти зміцнен�

ню престижу елітної їх частини. 

Доля ж більшості з новостворених за часи незалежності вищих

навчальних закладів, що базуються на приватній власності, не має

достатньої перспективи. Багатьом з цих молодих соціальним орга�

нізмам скоріше за все прийдеться припинити своє існування. Вже

зараз стало достатньо зрозумілим, що навчально�наукова установа,

якою є приватний університет — не може бути над прибутковою ко�

мерційною організацією, а більшості з них не вдається навіть звес�

ти «кінці з кінцями»... 

Як нам уявляється, розвиток цієї групи навчальних закладів, їх

боротьба за самовиживання не можуть бути гарантованими у річищі

традиційної стратегії розвитку Вишів — побудова сучасних навчаль�

но�лабораторних корпусів, створення розгалужених кампусів, роз�

виток навчально�виробничих потужностей і т. п. 

У будь�якому разі, так зможуть діяти тільки одиниці з вузів, по�

будованих на приватній формі власності, ті, що в конкурентній бо�

ротьбі завоюють право стати елітними Вишами…

Однак, було б дуже жаль й вкрай не раціонально дозволити прос�

то загинути більшості з нещодавно створених навчальних закладів.

В дуже важких умовах останнім вдалося акумулювати навколо себе

навчально�педагогічні колективи, налагодити навчальний процес,

створити умови для суттєвого поширення вищої освіти в Україні,.. 
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Думається, що певні можливості для успішної трансформації, для

збереження накопиченого потенціалу, для подальшої успішної на�

вчальної діяльності можна пошукати на шляхах використання нових

інформаційних технологій й в самій організації навчання. 

Стрімкий розвиток телекомунікаційних технологій, розвиток

транспорту в Україні, постійне удосконалення навчального проце�

су — дозволяє уявить собі таку технологію навчання, коли базова

структура Вишу складається з достатньо розвинутого телекомуніка�

ційного вузла, з рядом сучасних телевізійно�апаратних студій, має

кілька великих лекційних аудиторій, а також сучасний гуртожиток.

В аудиторіях та гуртожитку студенти знаходяться не дуже довгий

час — тільки на кількох установчих заняттях. Основна частина на�

вчального процесу організується дистанційно, за допомогою Інтер�

нет… Є вже достатній закордонний та і вітчизняний досвід, щодо

подібних можливостей…в тому разі і в Вишах [див., наприклад: 2; 3]. 

Зняття потреби у будівництві великих навчально�лабораторних

корпусів та гуртожитків, можливість задіяння кращого професорсь�

ко�викладацького складу (причому у значно меншій кількості) —

це далеко не всі конкуренті переваги такого ВНЗ. Саме ці переваги

відкривають перспективи різкого здешевлення навчання для сту�

дентів... 

В умовах такої організації навчального процесу з’являються до�

даткові можливості для надання вищої освіти особам з особливими

потребами, особам у віці дещо старшому ніж звичайний сту�

дентській, особам�успішним практикам… 
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Сучасна молодь, здобуваючи освіту, готується до життя у складно�

му і суперечливому світі, перспективи якого не тільки багаті, а й аль�

тернативні, а майбутнє залежить від подальшого розвитку свідомості

людства. Саме тому в епоху глобалізації для молоді надзвичайно ак�

туальне розуміння необхідності зберегти етнічну та культурну іден�

тичність. Лише людина, яка має позитивну етнокультурну ідентич�

ність, здатна до етнічної толерантності, до життя в сучасному

глобалізованому світі. Саме толерантність, яка означає повагу, прий�

няття і правильне розуміння всієї багатоманітності культур, форм

самовиявлення й вияву людської індивідуальності, дає надію досягти

миру. Адже толерантність є міцним підгрунтям формування культу�

ри миру, яка охоплює цінності, погляди й типи поведінки, які

відображають і надихають на соціальну взаємодію та співпрацю на

основі принципів свободи, справедливості й солідарності, які запе�

речують насильство і спрямовані на подолання конфліктів через

усунення їхніх причин, щоб розв’язати проблеми за допомогою ді�

алогу й переговорів, і які гарантують можливість повною мірою ко�

ристуватися всіма правами і засобами для участі у процесі розвитку

свого суспільства. 

Пошуки морального обгрунтування світу, що глобалізується, від�

биваються й у трансформаціях виховного ідеалу. Суспільство май�

бутнього глобального світу має виховувати таку людину, яка могла

б протистояти негативним тенденціям глобалізаційних змін і спри�

яти виживанню людства. Сучасне виховання має орієнтуватися на

образ вільної, самостійної, відповідальної, критичної і в той же час

терпимої та лояльної людини, відкритої для змін і для творчості.

У національно�етнічній сфері сучасний світ орієнтує людину на по�

єднання патріотизму й космополітизму, тобто на здатність гнучко

поєднувати універсальність і почуття громадянина світу з прихиль�

ністю до інтересів своєї країни, з повагою до її минулого й сьогодення;

у сфері праці сучасна людина має бути працелюбною, у сфері дер�

жавності — законослухняною, у ставленні до себе має переважати
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самоповага, у ставленні до інших — уміння встановлювати партнерсь�

кі взаємини. Отже, майбутнє потребує пріоритетного формування

таких якостей особистості, які мають допомогти їй адаптуватися до

швидких змін основ суспільного життя — ієрархії цінностей, серед

яких велике значення відіграють мобільність, відкриті можливості,

толерантність, автономність, соціальна відповідальність, громадянсь�

кість. Глобалізація потребує особистості, яка готова оволодівати

новітніми технологіями та іноземними мовами, вміє співпрацювати

та має певний рівень мислення з урахуванням не тільки особистих,

національних інтересів, а й інтересів світової спільноти. Глобальне

мислення — це усвідомлення своєї причетності до всього, що відбу�

вається на планеті, визнання нерозривного зв’язку людини з кос�

мосом, сприйняття кожної людини творцем культури, пріоритет

соціальних і планетарних інтересів над особистими. Ю. Терещенко

серед якостей людини, «які вірогідно будуть цінуватися цивілізацією

завтрашнього дня», визначає: 1) патріотизм, розвинуте почуття на�

ціональної гідності, а отже, спроможність до історичної самоіден�

тифікації; 2) винахідливість, ініціативність, підприємливість, тобто

здатність людини демонструвати в різний спосіб свою свободу,

конкурентоспроможність, а отже, наявність у неї реальних підстав

для самовдоволення; 3) моральну та правову відповідальність; 4) то�

лерантність, розвинуту спроможність людини приборкувати недоб�

розичливість у своєму ставленні до інших; 5) загострену світогляд�

но�екологічну чутливість до буття людини у світі. 

Зазначаючи, що означені грані виховного ідеалу та запропонова�

на на їх підставі модель людини багато в чому уподібнена до ідеалу

людини гармонійної і всебічно розвинутої, тобто до того ідеалу, яким

педагогіка тривалий історичний час послуговується і від якого до

сьогоднішнього дня не відмовляється, Ю. Терещенко робить акцент

на ініціативності, толерантності, здатності людини ризикувати,

дбати про екологію і свою власну культуру, тобто на тому, «що лю�

дина світу не протистоїть, а продовжує його як суверенний суб’єкт

активності». 

Отже, моральне виховання у світі, де посилюються глобаліза�

ційні тенденції, має формувати в підростаючого покоління певний

комплекс якостей, спрямованих на ефективну адаптацію до життя

у глобальному світі з його ризиками, суперечностями та нестабіль�

ністю, з одного боку, та на підвищення відповідальності за долю

планети, з іншого. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ 
ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ІНВАЛІДНІСТЮ

Дабіжа Віра Василівна
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02225, м. Київ, пр!т Маяковського, 21 в, 
тел.: (044) 547!77!83, (067) 712!75!12, е!mail: verynchik@ukr.net

Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові підходи

до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів.

У державній політиці щодо осіб з інвалідністю останнім часом па�

сивні заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги, замі�

нюються активними, пов’язаними із забезпеченням їхнього права

на працю через надання рівних можливостей на ринку праці, ство�

рення сприятливих умов оплачуваної роботи. 

Україна як член Ради Європи приєдналася до Соціальної хартії,

яка визначає право громадян з інвалідністю на незалежність,
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соціальну інтеграцію та участь у суспільному житті. Держава зобов’я�

залась активно сприяти зайнятості інвалідів, професійно орієнтувати

їх, залучати до роботи та створювати для них спеціальні робочі місця. 

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває

у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким рів�

нем зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві, оскіль�

ки для інвалідів мати роботу — це можливість підвищити соціаль�

ний статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для суспільства

працюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціальних проблем. 

З метою проведення аналізу зайнятості та працевлаштування

інвалідів в район, виявлення основних проблем та розробки заходів

щодо збільшення зайнятості й раціонального працевлаштування

інвалідів з урахуванням стану їхнього здоров’я, побажань та можли�

востей, що відповідає інтересам як держави, так і самих інвалідів

в районній державній адміністрації за ініціативи управління праці

та соціального захисту населення райдержадміністрації та міськ�

районного центру зайнятості населення відбулось засідання «круг�

лого столу» з питання «Працевлаштування людей з обмеженими

фізичними можливостями». 

В заході також взяли участь: голова районної організації Това�

риства Червоного Хреста України Олена Бровко, голова районної

громадської організації інвалідів Валентина Івашина, заступник го�

лови районної ради ветеранів Володимир Віштал, голова районної

спілки підприємців Надія Пелипейченко, заступник головного ліка�

ря з питань дитинства і пологової допомоги Алла Карпенко, спеціаліс�

ти управління праці та соціального захисту населення райдержад�

міністрації. В ході засідання свої роз’яснення стосовно проблеми

працевлаштування людей з обмеженими фізичними можливостями

надали начальник управління праці та соціального захисту населення

райдержадміністрації Любов Білокобильська та заступник директо�

ра міськрайонного центру зайнятості населення Ігор Чегринець.

В ході обговорення даного питання були запропоновані конкретні

пропозиції та прийняті відповідні рішення, а саме: провести анке�

тування людей з обмеженими фізичними можливостями з метою

визначення кількості бажаючих працевлаштуватись, вжити заходів

щодо виявлення фіктивно працевлаштованих інвалідів на підпри�

ємствах району та ряд інших. 

Як доводить наш досвід, якщо такі заходи провести систематично

по всій Україні, також узагальнити пропозиції, що будуть висловленні

на цих заходах, то можна буде знайти практичне рішення ряду пи�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



тань, щодо працевлаштування осіб з особливими потребами. Це за�

значить суттєве покращення працевлаштування, на шляху вико�

нання цих обов’язків, що Україна приєдналась до Соціальної хартії. 

Література
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Актуальною проблемою сьогодення є забезпечення гарантій зай�

нятості осіб з особливими потребами. Процес працевлаштування,

його ефективність значною мірою визначається зусиллями, напо�

легливістю у пошуках роботи. 

Головним акцентом при вирішенні проблем працевлаштування

людей з інвалідністю є підвищення їхньої конкурентноздатності на

ринку праці. 

Для прискорення адаптації до ринку праці та професійної інтегра�

ції в суспільство, в центрах зайнятості забезпечено надання профорі�

єнтаційних послуг інвалідам, в тому числі допомога у професійно�

му самовизначенні. 

Звернувшись до центру зайнятості, людина з інвалідністю гаран�

товано може отримати комплекс профорієнтаційних послуг, а саме:

1. Отримати професійну інформацію щодо: 
– нормативно�правових актів з питань соціального захисту; 

– адрес та номерів телефонів місцевих органів соціального за�

хисту населення, регіонального відділення Фонду соціального за�

хисту інвалідів, громадських організацій інвалідів, тощо; 

– підприємств, що мають робочі місця для осіб з обмеженими

фізичними можливостями; 

– отримання професійної освіти за направленням центру зай�

нятості;
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– навчальних закладів, що здійснюють професійне навчання осіб

з обмеженою працездатністю;

– професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання

в обласному та всеукраїнському центрах професійної реабілітації

інвалідів; 

– використання інтерактивних сервісів: порталів, системи го�

лосового інформування. 

2. Взяти участь в спеціалізованих семінарах з питань надання ін�

валідам послуг службою зайнятості, а також в усіх видах семінарів, що

проводяться в центрах зайнятості, зокрема щодо особливостей пра�

цевлаштування в кризовий період. 

3. Отримати індивідуальні консультаційні та профдіагностичні по3
слуги, рекомендації щодо професійної придатності з урахуванням

рекомендацій медико�соціальної експертизи, професійних інтере�

сів, нахилів, здібностей; отримати психологічну допомогу щодо зміни

поведінкових установок, що формують адекватне уявлення про еко�

номічну ситуацію та особисті можливості на ринку праці. 

4. Взяти участь у проведенні різноманітних масових заходів, в то3
му числі спеціалізованих, для осіб з обмеженими фізичними можли�

востями. 

5. За допомогою безкоштовного доступу до Інтернет3ресурсів роз�

містити своє резюме або підшукати підходящу роботу. 

Однією з причин гальмування процесу працевлаштування осіб

з інвалідністю — це потреба створення спеціалізованих робочих міс�

ця з урахуванням їх індивідуальних функціональних можливостей. 

Порядок надання роботодавцю дотації на створення додатко�

вих робочих місць для працевлаштування безробітних затверджено

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від

10.01.2001 року. 

Іншим шляхом вирішення проблеми забезпечення зайнятістю ін�

валідів, які потребують організації спеціалізованого робочого місця,

є надання дотації роботодавцю за рахунок коштів Фонду соціально�

го захисту інвалідів на створення спеціального робочого місця для

працевлаштування інваліда. 
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– Люди з інвалідністю представляють одну з найбільших ураз�

ливих груп в Україні, яка складає близько 2,5 млн. людей або 5,2%

загальної кількості населення країни. У Радянському Союзі імідж

здорового суспільства створювався за рахунок ізоляції людей з ін�

валідністю/

– Люди з інвалідністю були працевлаштовані на спеціальних

закритих та субсидованих підприємствах, що сприяло їх подальшій

ізоляції від суспільства. 

– Проблеми з якими зтикаються люди з інвалідністю при пра�

цевлаштуванні можуть пояснюватися різними чинниками, зокре�

ма: обмеженим доступом людей з інвалідністю до ринку праці (ви�

кликаного, наприклад, невідповідністю їхньої освіти та кваліфікації

попиту на робочу силу); обмеженою кількістю вакансій відкритих

для шукачів роботи з інвалідністю, а також недостатньою кількістю

спеціалізованих служб та робочих місць для людей з інвалідністю;

недосконалістю відповідного інституційного механізму працевлаш�

тування людей з інвалідністю; недостатньою співпрацею Державної

служби зайнятості, Фонду соціального захисту інвалідів, професій�

них та навчальних реабілітаційних центрів, роботодавців та власне

людей з інвалідністю, а також інших зацікавлених сторін; відсутністю

мотивації роботодавців щодо працевлаштування людей з інвалід�

ністю; низькою активністю людей з інвалідністю щодо пошуку ро�

боти у зв’язку з об’єктивними труднощами пов’язаними з низьким

рівнем заробітної плати, зневірою в ефективність служби зайнятос�

ті; недоліками професійного навчання людей з інвалідністю тощо. 

– Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові під�

ходи до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інва�

лідів. У державній політиці щодо осіб з інвалідністю останнім часом

пасивні заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги,

замінюються активними, пов’язаними із забезпеченням їхнього права
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на працю через надання рівних можливостей на ринку праці, ство�

рення сприятливих умов оплачуваної роботи. 

– Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набу�

ває 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 су�

спільства працюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціальних

проблем. 

– Засідання «круглого столу» з питання «Працевлаштування лю�

дей з обмеженими фізичними можливостями»

Література
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Перехід України на нові стандарти життя обумовлює нові підходи

до вирішення проблем зайнятості та працевлаштування інвалідів.

У державній політиці щодо осіб з інвалідністю останнім часом пасивні

заходи, спрямовані на виплату їм грошової допомоги, замінюються

активними, пов’язаними із забезпеченням їхнього права на працю

через надання рівних можливостей на ринку праці, створення спри�

ятливих умов оплачуваної роботи. 

Україна як член Ради Європи приєдналася до Соціальної хартії,

яка визначає право громадян з інвалідністю на незалежність, соціаль�

ну інтеграцію та участь у суспільному житті. Держава зобов’язалась

активно сприяти зайнятості інвалідів, професійно орієнтувати їх,

залучати до роботи та створювати для них спеціальні робочі місця. 

Особливої актуальності проблема зайнятості інвалідів набуває

у зв’язку з постійним зростанням їхньої чисельності та низьким

рівнем зайнятості, що викликає соціальну напругу в суспільстві,

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



оскільки для інвалідів мати роботу — це можливість підвищити со�

ціальний статус, свою значущість, поліпшити добробут. Для су�

спільства працюючий інвалід — це розв’язання багатьох соціальних

проблем. 

На сьогодні в Україні:

– не сформована державна політика з питань реалізації актив�

них заходів інтеграції інвалідів у суспільне життя;

– недостатньо створюються робочі місця для працевлаштуван�

ня інвалідів;

– залишається низьким рівень працевлаштування інвалідів;

– масштаби залучення інвалідів до підприємницької діяльності

залишаються незначними;

– тільки починає формуватися безбар’єрне середовище для

інвалідів як головний засіб прискорення їх інтеграції в суспільне

життя;

– не забезпечується дотримання стандартів рівня життя для лю�

дей з інвалідністю через відсутність умов для ефективної реалізації

їхнього права на трудову діяльність. 

Подолання наявних проблем має ґрунтуватися на створенні спри�

ятливих соціально�економічних, організаційних та правових умов

для реалізації права особи з обмеженими фізичними й розумовими

можливостями на добровільну і посильну працю. 

Протягом останнього десятиріччя в Україні за зменшення наяв�

ного населення домінує тенденція зростання інвалідності. На по�

чатку 1990�х років загальна чисельність інвалідів в Україні станови�

ла близько 3% усього населення, або 1,5 млн осіб. У 2005 р. загальна

чисельність інвалідів дорівнювала 2,5 млн осіб, або 5,3% усього на�

селення. 

За період 2001—2005 рр. в Україні за рахунок коштів Фонду со�

ціального захисту населення було створено 10 996 додаткових робочих

місць. Найінтенсивніше створювалися нові робочі місця для інвалі�

дів у 2002 р., та 2004–2005 рр. Проте незважаючи на це, можливості

працевлаштування інвалідів залишаються недостатніми. 

Основними причинами, які стримують зайнятість інвалідів в Ук�

раїні, є:

1) порівняно низький рівень освіти інвалідів;

2) недостатній рівень підтримки інвалідів — випускників на�

вчальних закладів;

3) відсутність механізму заохочення роботодавців до працевлаш�

тування інвалідів;
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4) недостатня кількість спеціалізованих робочих місць для ін�

валідів. 

Питаннями зайнятості та працевлаштування інвалідів переваж�

но займаються:

– органи соціального захисту населення;

– державна служба зайнятості України;

– центри професійної реабілітації інвалідів. 

Невисокий рівень працевлаштування інвалідів органами соціаль�

ного захисту населення обумовлений тим, що значна частина пода�

них вакансій залишається незадоволеною через те, що інвалідам про�

понуються робочі місця, які не потребують кваліфікації (наприклад,

прибиральниці, охоронці, підсобні робітники), тим часом серед осіб

з обмеженими фізичними можливостями багато висококваліфікова�

них працівників із вищою освітою. Крім того, на цих робочих місцях

здебільшого пропонується заробітна плата на рівні мінімальної. 

Важлива роль у працевлаштуванні інвалідів належить державній

службі зайнятості України. Варто зазначити, що державна служба

зайнятості послідовно працює над урізноманітненням форм та під�

вищенням якості соціальних послуг для інвалідів. Їм забезпечено

вільний доступ до джерел інформації: описів професій, відео� та

аудіофільмів, листівок, буклетів, довідників, переліків рекомендо�

ваних професій і навчальних закладів, медичних протипоказань до

опанування певних професій, паспортів підприємств та організа�

цій. Для інвалідів також проводяться цільові ярмарки вакансій та

семінари, вони запрошуються до участі в аукціонах претендентів.

Постійно оновлюється банк даних вакансій професій, на які можуть

бути працевлаштовані інваліди. 

Також існує Всеукраїнський центр професійної реабілітації інва�

лідів. Професійне навчання у ньому здійснюється за 9 професіями:

оператор комп’ютерного набору, секретар керівника, взуттєвик

з ремонту взуття, швачка, перукар, вишивальниця, слюсар з ремон�

ту автомобілів, соціальний працівник, бджоляр. Найбільш масово

проводиться професійне навчання у вказаному центрі за професією

«оператор комп’ютерного набору», що цілком зрозуміло у зв’язку із

сучасними вимогами роботодавців до вміння працювати на комп’юте�

рі та можливостями для інвалідів працювати вдома. 

Отже, незважаючи на значні кроки у сприянні особам з обмежени�

ми фізичними можливостями у трудовій діяльності, необхідні подаль�

ші значні зусилля в цьому напрямі з боку держави, роботодавців,

громадських організацій інвалідів, інших зацікавлених сторін. 
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В Україні досить гострою є проблема працевлаштування людей

з фізичними вадами, проте законодавство гарантує працевлашту�

вання інвалідів. Відсутність у інваліда професійної підготовки або

неадекватність її рівня потребам ринку праці зменшує його шанси

на працевлаштування і, як наслідок, — на активну життєдіяльність. 

Державна програма соціально�побутового, матеріального та ме�

дичного забезпечення інвалідів здійснюється у вигляді грошових ви�

плат, забезпечення медикаментами, технічними й іншими засоба�

ми, включаючи автомобілі, крісла�коляски, протезно�ортопедичні

вироби, друковані видання зі спеціальним шрифтом, звукопідсилюю�

чу апаратуру та аналізатори, а також шляхом надання послуг з ме�

дичної, соціальної реабілітації, побутового та торговельного обслу�

говування [1,318]. 

Задекларовано, що держава повинна забезпечити інвалідам ефек�

тивну медико�соціальну опіку, здійснювати програми, які викону�

ються групами фахівців з багатьох спеціальностей[3]. 

Гарантії щодо зайнятості інвалідів, закріплені законом України

«Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», полягають

у наступному:

– після закінчення навчального закладу інвалідам надається пра�

во вибору місця роботи з наявних варіантів або надається за їх ба�

жанням право вільного працевлаштування;

– професійна підготовка або перепідготовка інвалідів здійснюєть�

ся з урахуванням медичних показань і протипоказань для наступної

трудової діяльності. Вибір форм і методів професійної підготовки

провадиться згідно з висновками медико�соціальної експертизи;

– з метою реалізації творчих і виробничих здібностей інвалідів та

з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечуєть�

ся право працювати на підприємствах і в організаціях зі звичайни�

ми умовами праці, в цехах і на дільницях, де застосовується праця

інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою ді�

яльністю, яка не заборонена законом. 
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– підбір робочого місця здійснюється переважно на підприємст�

ві, де настала інвалідність, з урахуванням побажань інваліда, наявних

у нього професійних навичок і знань, а також рекомендацій меди�

ко�соціальної експертизи. 

Важливим завданням соціальної політики є розвиток нетради�

ційних гнучких форм зайнятості інвалідів, серед яких — програми

працевлаштування на навчально�виробничих підприємствах; прог�

рами організації підприємницької діяльності, працевлаштування

на спеціалізованих підприємствах. Таким чином, люди з обмеже�

ними можливостями отримують шанс працювати нарівні з іншими

членами суспільства в сфері комп’ютерних технологій, і домашній

комп’ютер реально може стати не тільки засобом комунікації, але

й інструментом заробітку. Вивчення даних професій можливе через

інтерактивні курси в Інтернеті. Технологія сама підтримує та виховує

людей, які можуть принести їй користь. Наприклад в Нью�Йорку

відкривається унікальна безкоштовна школа Quest 2 Learn. Метою

школи є виховування людей, які постійно знаходяться в мережі Ін�

тернет [4]. Навчання проводиться у вигляді відеоігор, які розгляда�

ються як системи з заданими правилами. Учні школи мають не лише

брати участь у іграх, але й розвивати стратегічне мислення, робля�

чи не простий вибір, розв’язувати складні задачі і розглядати свої

вчинки з точки зору іншого учасника. На мою думку держава має на�

дати можливість інвалідам, на рівні з іншими навчатися у цій школі

й здобувати знання з дисциплін, якими вони захоплюються. 

Реалії життя тим жорстокіші, чим більш незахищеною є люди�

на. І тому для більшості таких людей реальним виходом є праця

вдома. І комп’ютерна робота займає серед них одне з перших місць. 

Було б добре якби держава якось розвивала цю сферу, адже це

справді реально, це легше, ніж покращувати загальні стандарти жит�

тя інвалідів в Україні, і до того ж швидше принесе результати. 
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Одним із основних конституційних прав громадян з інвалідністю,

проголошених державою, є право на освіту [2]. У статті 53 Консти�

туції України говориться, що «держава забезпечує доступність і бе�

зоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно�

технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних

закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, поза�

шкільної, професійно�технічної, вищої і післядипломної освіти, різ�

них форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням

і студентам»[4]. 

Забезпечення права інвалідів на освіту та заходи щодо реалізації

цього права передбачено також й в Конвенції ООН про права ін�

валідів, підписаній Україною у вересні 2008 р. 

Новітні віяння з Європи говорять нам, що інваліди повинні на�

вчатись разом з іншими студентами. Саме така організація навчан�

ня повинна підготовити їх до труднощів подальшого життя. Але да�

вайте тверезо оцінювати ситуацію — не багато із них спроможні на

це, деяких осіб з особливими потребами спільне навчання може ще

більше травмувати. Уявіть, як людина на інвалідній колясці повин�

на добиратись до свого навчального закладу з іншого кінця міста.

Реальним виходом являється дистанційне навчання. 

На даний час створено мережу регіональних центрів дистанцій�

ного навчання, розроблено положення про такі центри та проект по�

ложення про порядок ліцензування освітньої діяльності за дистанцій�

ною формою навчання. Звичайно більшість поважних університетів

країни одразу ж включились у процес, але перш за все, щоб просто

«підтримати марку». Оскільки такий напрямок навчання не являєть�

ся для університету пріоритетним, то і усунення проблем пов’яза�

них з ним буде не дуже важливим [1]. 

Іншою є ситуація в університеті «Україна», адже навчання ін�

валідів є одним із пріоритетних напрямків розвитку університету.

Існує і система дистанційного навчання на рівні експерименту.

Кожного тижня в локальних центрах (це орендовані приміщення

шкіл, інших навчальних закладів) збираються слухачі і проходять
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навчання. Наступного тижня організується проміжний контроль,

після чого переходять до іншого модуля. 

Ще у 2003 році Кабінет Міністрів України затвердив Програму

розвитку системи дистанційного навчання на 2004–2006 роки. На�

казом Міністерства освіти і науки України № 40 від 21.01.2004 року:

«Під дистанційним навчанням розуміється індивідуалізований

процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пі�

знавальної діяльності людини, який відбувається за опосередкованої

взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалі�

зованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого�

педагогічних та інформаційно�комунікаційних технологій» [3]. Для

багатьох здорових людей інтернет став замінником доброї частини

їхнього життя. Чому ж він не може дати інвалідам те, чого їм не вис�

тачає в реальному житті? Найпростіший dial�up доступ до мережі

інтернет можливий по всій Україні. 

Не секрет, що отримані державні дотації на розвиток даного на�

прямку будь�який університет може витратити як завгодно, аргумен�

тувати витрати завжди можна. Якщо ж створити окремий універси�

тет дистанційного навчання і направити всі кошти в нього, то це

дасть вражаючі результати. Можливо також провести своєрідний

тендер і профінансувати створення окремого інституту в універси�

теті, що виграє цей тендер. Важливо просто створити установу, яка

буде займатись конкретно цією проблемою і не розпорошувати дер�

жавне фінансування в даній сфері, а провести потужні вливання

в цю установу. Не створювати нові регіональні центри, а провести

інформатизацію напрямку. Окрім розміщення навчальних матеріалів

на сайті проекту слід передбачити годину викладача, коли викладач

в інтерактивному режимі може пояснити матеріал студентам, від�

кривати форуми, де студенти можуть спілкуватись один з одним. І це

далеко не повний список необхідних речей. 
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Реалізація вимог законодавства та завдань щодо інтеграції осіб

з інвалідністю у суспільство, підвищення їх економічної активності

та повернення до трудової діяльності, запровадження індивідуаль�

ного підходу та створення належних умов обслуговування дозволи�

ли упродовж січня�серпня 2008 року охопити послугами 1046 осіб

з інвалідністю, що майже в 1,5 рази більше, ніж у аналогічному періо�

ді минулого року. Така тенденція обумовлена тим, що особи з обмеже�

ними фізичними можливостями отримали право мати статус без�

робітного і отримувати допомогу по безробіттю. 

Громадянам з інвалідністю, які звертаються за допомогою у пра�

цевлаштуванні, служба зайнятості не тільки підбирає посильну

роботу, але і надає можливість відновити професійні навики (якщо,

наприклад, людина тривалий час не працювала за своєю спеціаль�

ністю), підвищити кваліфікацію або освоїти нову професію. Їм нарівні

з іншими надається інформація, відносно потреб ринку праці. Спів�

робітники центру зайнятості завжди готові допомогти таким без�

робітним у виборі відповідної професії, підказати, які спеціальності

найбільш затребувані в даний момент. Безумовно, до кожного з клієн�

тів служби зайнятості, що має інвалідність, застосовується індиві�

дуальний підхід, адже при підборі роботи для них потрібно враховува�

ти не тільки їх кваліфікацію, інтереси і можливості, але і рекомендації

МСЕК. 

За сприянням служби зайнятості з початку 2008 року працевлаш�

товано 390 осіб, рівень працевлаштування інвалідів по області склав

37,3%. Оскільки ситуація на ринку праці, як і все в сучасному світі,

дуже швидко змінюється, приділяється велика увага професійному

навчанню безробітних з обмеженими фізичними можливостями. Так,

з січня 2008 року 137 безробітних інвалідів охоплено професійним

навчанням, що складає 15,7% від загальної кількості інвалідів, які

були зареєстровані в службі зайнятості як безробітні особи. При цьо�

му, через невідповідність професійно�кваліфікаційного складу за�

реєстрованих в службі зайнятості інвалідів існуючим вакантним

посадам, рівень укомплектування вільних спеціалізованих робочих

місць для інвалідів у звітному періоді склав лише 8,5%. 
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Взагалі, роботодавці до працевлаштування осіб, що мають інва�

лідність відносяться позитивно. По�перше, як відомо, будь�яке під�

приємство зобов’язане надавати 5% своїх робочих місць для пра�

цевлаштування інвалідів. По�друге, сучасне законодавство надає

підприємству, що прийняло на роботу інваліда, можливість отриман�

ня дотації у розмірі заробітної платні цієї людини. Така дотація ви�

плачується підприємству один рік, а протягом наступного року во�

но оплачує працю цього працівника вже самостійно і не має права

скоротити його посаду. Такі умови для підприємств досить вигідні

і є додатковим стимулом для працевлаштування людей, що мають

фізичні недоліки. 

Допомога служби зайнятості людям з інвалідністю не обмежу�

ється тільки пошуком вакантних робочих місць з числа тих, що вже

існують. Якщо людина відчуває в собі сили і бажання зайнятися

власним бізнесом, служба зайнятості готова надати їй в цьому усі�

ляку підтримку. І успішні приклади того, як клієнти центру зайня�

тості самі створюють робочі місця для себе і інших, вже є. 

Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10–15% на�

селення світу живуть з інвалідністю. За даними Програми розвитку

ООН (ПРООН) 80% інвалідів живуть у країнах, що розвиваються.

Згідно з оцінками Світового Банку 20% найбільш бідних жителів Зем�

лі складають інваліди. 
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В своїй конференції я хочу розглянути питання, яке торкається

людей сьогодення�це проблеми зайнятості людей з інвалідністю.

З метою висвітлення актуального питання, з яким в Україні сти�

кається практично кожна людина з особливими потребами, а також
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працедавець — обов’язок якого працевлаштування та забезпечення

соціального захисту інвалідів. Незалежно від галузі чи сфери еконо�

міки, в якій функціонує те чи інше підприємство, законодавство

визначає загальний принцип, відповідно до якого працедавець

сприятиме забезпеченню соціального захисту інваліда — працев�

лаштуванням, надаючи безпечні та належні умови праці та виплати

заробітної платні не нижче встановленого Законом мінімуму. 

Закон зобов’язує будь�яке підприємство, що працює в Україні, не

лише створювати робочі місця для інвалідів, але також і самостійно

забезпечувати працевлаштування інвалідів на ці місця. Логічним

є залучення Державної служби зайнятості до роботи щодо праце�

влаштування інвалідів, адже служба є спеціально створеним орга�

ном, покликаним працевлаштувати безробітних на взаємовигідних

умовах та займається рядом споріднених питань. Працевлаштування

визначеної кількості інвалідів (4% від кількості штату) тягне за собою

витрати на будь�якому підприємстві в Україні. Це особливо стосуєть�

ся тих підприємств, які переважно зайняті у промисловому вироб�

ництві, оскільки вони мають обмежені можливості для працевлашту�

вання інвалідів, але змушені виконувати вимоги Закону на загальних

підставах. Крім того, встановленої нормативом кількості інвалідів

для заповнення робочих місць може просто не виявитися у багатьох

областях України, вже не кажучи про те, що значна частина інва�

лідів може мати невідповідну кваліфікацію. 

Країни�члени Європейського Союзу, як правило, притримують�

ся політики соціального захисту інвалідів, яка базується на системі

квотування, або анти�дискримінаційній політиці держави по відно�

шенню до інвалідів, та поєднанні вищезазначених підходів. 

В ході опрацювання передового досвіду європейських країн,

можна виділити ряд пропозицій по реформуванню системи в Украї�

ні, доповнивши, змінивши та запровадивши відповідні норматив�

но�правові акти:

– Варіант № 1: застосувати ряд заходів стимулюючого характе�

ру по відношенню до працедавців. 

– Варіант № 2: докорінно переглянути систему квотування. 

– Варіант № 3: звернутись до прикладу європейської політики

працевлаштування інвалідів. 

На мою думку питання з працевлаштуванням інвалідів та на�

дання їм можливості працювати в безпечних умовах є особливо важ�

ливим завданням держави. При цьому жодних «але» не повинно

виникати. 
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На превеликий жаль в окремих галузях української економіки,

бездумна «креативність» в сфері законодавства призвела до того, що

працедавці, аби не платити значні штрафи, вимушені наймати ін�

валідів на виконання робіт, які є небезпечними по суті і вимагають

відповідної кваліфікації. 

Таким чином жертвують інтересами підприємств та здоров’ям

інвалідів заради наповнення державних бюджетів і фондів без користі

для тих громадян, з метою підтримки яких ці фонди створюються. 

ОКРЕМІ ТАКТИЧНІ ПРИЙОМИ У СПРАВАХ 
ПРО ДАВАННЯ5ОДЕРЖАННЯ ХАБАРА

Мальченко Віталій Анатолійович 
студент групи ЗПЗ!61 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Науковий керівник: канд. юр. наук Щавінський Віталій Романович

В процесі виявлення хабарництва прийнято виділяти такі етапи:

1) виявлення ознак хабарництва і осіб, причетних до їх скоєння;

2) реагування на первинну інформацію про хабарництво; 3) докумен�

тування протиправних дій осіб, які готуються одержати (передати)

хабар; 4) реалізація оперативно�розшукової та іншої інформації про

хабарництво. 

Якщо оперативний працівник отримує оперативну інформацію

про факти давання�одержання хабара, він повинен організувати її

перевірку, встановити ступінь достовірності отриманої інформації,

характер дій підозрюваної особи. 

Найчастіше затримання з предметом хабара проводиться за за�

явою особи про вимагання у неї хабара. Особа, яка приймає заяву

не повинна виключати можливість провокації зі сторони заявника

з метою дискредитувати посадову особу. 

Провокація хабара — це спеціальний вид підбурювання до вчи�

нення злочину, а саме — до давання або одержання хабара [3, 865]. 

Оперативним працівникам необхідно попередньо вивчити міс�

це, де передбачається давання�одержання хабара. За результатами

вивчення необхідно скласти план�схему приміщення, (місця), де від�

буватиметься контрольована передача хабара. Особливо ретельно

необхідно підходити до підбору понятих, щоб в подальшому виклю�

чити можливість впливу на даних осіб зі сторони тих, які притягують�

ся до кримінальної відповідальності. Прибувши на місце операції,
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учасники займають свої місця і підтримують зв’язок між собою (ві�

зуальний або технічними засобами). 

Після отримання умовного сигналу від особи, яка передала ха�

бар, керівник групи захоплення, поняті, слідчий заходять в кабінет

і пропонують всім залишатися на своїх місцях. Хабарнику пропо�

нується відповісти на такі запитання: хто тільки що був в його кабінеті,

з якою метою, чи передавав він що�небудь. Залежно від поведінки

цієї посадової особи, проводяться інші заходи. Так, може бути про�

ведений особистий обшук хабарника, огляд приміщення, з метою

виявлення предмета хабара та інших доказів, що викривають хабар�

ника. Якщо застосовувались спеціальні хімічні речовини, прово�

диться освідування хабарника з участю відповідного спеціаліста,

про що складається окремий протокол. В присутності понятих за

участю спеціаліста ЕКО оглядається предмет хабара з виявленням на

ньому відбитків пальців затриманого, маркіровки. Особа, яка одер�

жала хабар опитується на місці вчинення злочину. 

Перед проведенням затримання хабароодержувача ні в якому разі

оперативний працівник не повинен передавати заявнику (хабаро�

давцю) своїх грошей, позичати гроші з метою передачі їх як хабар, не

слід створювати умови, за яких заявник наважився б на протиправ�

не заволодіння грошима і цінностями (шляхом крадіжки, грабежу),

які будуть згодом передані в якості хабара. В іншому випадку, ці дії

можуть бути визнані як елементи провокації злочину, за що перед�

бачена кримінальна відповідальність (ст. 370 КК) [1, 506]. 

Наприклад, якщо у заявника немає необхідної суми грошей для

передачі як хабара, можна порекомендувати йому передати хабар

в декілька прийомів, пояснивши посадовій особі, що неможливо здо�

бути вказану суму грошей. 

Оскільки давання�одержання хабара контролювати важко, з цією

метою повинні використовуватися науково�технічні або спеціальні

засоби. 

Досвідчені хабарники також застосовують різні заходи і прийоми

протидії, щоб уникнути відповідальності і покарання, зокрема, неод�

норазово змінюють місце і час зустрічі з хабародавцем; одержують

хабар у своїх автомашинах, не доторкаючись до предмета хабара, піс�

ля чого зникають з місця події; пропонують хабародавцю написати

боргову розписку про отримання грошей і цінностей, що переда�

ються нібито в борг; пропонують залишити предмет хабара в обу�

мовленому місці і направляють за ним іншу особу, яка виконує та�

ку «роботу» за винагороду та ін. 
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Великої уваги заслуговують норми, що визначають право участі
у товаристві з обмеженою відповідальністю; передусім чи може воно
бути об’єктом спадкового правовідношення. Відповідь на це питання

у Цивільному Кодексі не є однозначною, на що звертають увагу окре�

мі дослідники. Слід зазначити, що й у науково�практичних комен�

тарях Цивільного Кодексу України так само суперечливо тлума�

чаться відповідні норми. 

Перш за все слід зазначити, що до складу спадщини входять усі

права й обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкрит�

тя спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. Але Цивіль�

ний Кодекс України встановлює винятки із загального правила —

не входять до складу спадщини права й обов’язки, що нерозривно

пов’язані з особою спадкодавця, зокрема:

– особисті немайнові права;

– право на участь у товариствах і право членства в об’єднаннях

громадян, якщо інше не встановлено законом або їх установчими

документами. 

Право участі у товаристві є новим поняттям у Цивільному Ко�

дексі України. Відповідно до ст. 100 ЦК право участі у товаристві

є особистим немайновим правом і не може окремо передаватися

іншій особі. Учасники товариства мають право вийти з товариства,

якщо установчими документами не встановлений обов’язок учас�
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ника письмово попередити про свій вихід з товариства у визначений

строк, який не може перевищувати одного року. Учасник товарист�

ва у випадках і в порядку, встановлених установчими документами

або законом, може бути виключений з товариства. 

Перша позиція є частково правильною, а друга — помилковою.

Щоб розібратися у суті цієї існуючої проблеми слід застосувати

комплексний аналіз цивільного та господарського законодавства.

По�перше, ГК України (ч. 1 ст. 167) передбачено таке поняття, як

корпоративні права — це права особи, частка якої визначається у ста�

тутному фонді (майні) господарської організації, що включають

правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською орга�

нізацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної

організації й активів у разі ліквідації останньої відповідно до зако�

ну, а також інші правомочності, передбачені законом і статутними

документами. Право участі у товаристві, як зазначає О. Ковальова,

зумовлено наявністю в особи частки у статутному фонді товариства.
Таким чином, можна зробити висновок, що право участі у товаристві

тісно прив’язане до частки у статутному фонді товариства і не може

існувати без неї, тому і відчужити його окремо неможливо. Це мож�

на зробити разом із часткою у статутному фонді товариства. Так са�

мо, як і успадкувати. 

Слід зазначити, що новий Цивільний Кодекс України змінив

принцип, за яким відчужується чи успадковується частка у статут�

ному капіталі (фонді) товариства з обмеженою відповідальністю. 

Ці пріоритети змінилися у бік збільшення можливостей реаліза�

ції прав учасника, який бажає розпорядитися своєю часткою, а також

прав спадкоємців учасника товариства з обмеженою відповідаль�

ністю. Якщо раніше однією з істотних ознак товариства з обмеже�

ною відповідальністю була обмеженість руху учасників, то тепер та�

ка обмеженість може існувати, лише коли її закріплять у статуті

товариства. Зазначена зміна пріоритетів, відповідає сучасним тен�

денціям розвитку цивільного законодавства у бік розширення мож�

ливостей для реалізації власниками свого права власності. 

Отже, можливості учасника товариства з обмеженою відпові�

дальністю розпорядитися своєю часткою у ньому і, відповідно, пра�

вом участі на випадок своєї смерті. Такі норми сприятимуть захис�

ту прав спадкоємців, створюватимуть гарантії переходу «сімейного

бізнесу» до них. 
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МІСЦЕ ТА РОЛЬ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
В КОНСТИТУЦІЙНІЙ СИСТЕМІ 
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Метою дослідження є вирішення питання про роль та місце Ка�

бінету Міністрів України в конституційній системі державної влади

на сучасному етапі розвитку держави, а саме після внесення змін до

Основного Закону та в період економічної та політичної кризи. 

Питання про функції виконавчої влади у системі поділу влади

розглядається в роботах В. Шаповала, А. Колодій, В. Кампо, Т. Гро�

зінської, В Шатіло, М. Козюбри, Р. Павленка, А. Коваленка, К. Ва�

щенко, А. Дегтяра, Г. Атаманчука, В. Романова, О. Рудік, Т. Брус,

І. Пахомова, І. Дахової та ін. Проблема неспівпадання формально�

юридичного й фактичного політичного статусу виконавчої влади

в Україні (питання дуалістичного характеру виконавчої влади в Ук�

раїні), перспективи зміни дуалізму виконавчої влади в напрямку

переходу до двох альтернативних форм правління: парламентсько�

президентської та президентсько�парламентської знайшли відоб�

раження в роботах проф. В. Кампо та Ю. Тодики. 

Автори насамперед відмічають слабкість позицій Уряду у відно�

синах з Президентом та Верховною Радою України, його надмірну

залежність від останніх. Підкреслюється необхідність подальшої інс�

титуціоналізації та нормативного визначення статусу Кабінету Мі�

ністрів України в системі поділу влади, що на сьогодні залишається

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



однією з найважливіших в державно�політичній сфері. У роботах

багатьох дослідників обґрунтовується твердження про те, що конф�

ронтаційний тип політичної культури, притаманний сучасній Ук�

раїні, уможливлює формування дієздатних структур виконавчої

влади на партійній основі в Україні лише в подальшій перспективі.

Фактично всі вищезазначені автори аргументують необхідність най�

повнішого і точного втілення у життя конституційного статусу Ка�

бінету Міністрів як вищого органу в системі органів виконавчої влади

України. 

Організація виконавчої влади за Конституції України 1996 р.

є доволі суперечливою, а дискусії щодо її положень не вщухають до

останнього часу. Передусім мова йде про існування двох центрів ви�

конавчої гілки влади, зумовлене положеннями Основного Закону.

З одного боку, у статті 113 визначено, що Кабінет Міністрів України

є вищим органом у системі органів виконавчої влади. З іншого бо�

ку, з аналізу закріпленої у статті 106 компетенції Президента Украї�

ни випливає, що саме глава держави має найбільші важелі управ�

лінського впливу на систему цих органів

Відповідно до закону «Про внесення змін до Конституції України»

від 8 грудня 2004 року порядок призначення та звільнення керів�

ників органів виконавчої влади відрізняється значною мірою. На

відміну від попередньої редакції Основного Закону, Прем’єр�міністр

України призначається не главою держави, а парламентом. Канди�

датуру для призначення на посаду Прем’єр�міністра вносить Пре�

зидент за пропозицією коаліції депутатських фракцій або однієї де�

путатської фракції, до якої входить більшість народних депутатів

України від конституційного складу Верховної Ради України. Після

цього глава уряду, у разі прийняття рішення парламентом, призна�

чається на свою посаду. Поза тим, істотно змінено порядок призна�

чення та звільнення із займаних посад керівників як членів уряду,

так і інших центральних органів виконавчої влади:

Прийняті зміни певною мірою усувають розглянуті на початку

суперечності положень Конституції 1996 року щодо подвійного цент�

ру публічної адміністрації, які були однією з причин недостатньо

ефективного функціонування вищих органів державної влади в Ук�

раїні. З окреслених норм випливає, що центр тут таки переходить

до уряду, а згадувана роль апарату президента помітно зменшується.

Проте ці зміни, як відомо, приймались в умовах жорсткого полі�

тичного протистояння під час Помаранчевої революції, не були під�

дані достатньому юридичному аналізу, і у зв’язку з цим, не завжди
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є логічними і послідовними. Зокрема, В. Шаповал зазначає: «зміни

до Конституції повинні бути політично зваженими і юридично зві�

реними, вони мають бути здійснюваними насамперед в період

стабілізації».

Політична реформа, яка була започаткована в Україні, не тільки

не сприяла збалансованості у розподілі повноважень між органами,

які належать до різних гілок влади, але породила нові протиріччя та

суперечки між Президентом та парламентом, між Президентом

і Кабінетом Міністрів. Наслідком чого і стала політична криза як

в державі так і в суспільстві. 
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Пріоритетним видом державної влади є законодавча влада. Вона

здійснюється єдиним органом законодавчої влади України — Вер�

ховною Радою України, яка є однопалатним, представницьким,

постійно діючим органом законодавчої влади України, що функ�

ціонує на професійній основі. 

Метою роботи є визначити порядок та форми роботи Верховної

Ради України. 

Першочергове значення у встановленні порядку роботи парла�

менту має його нормативно�правове визначення. Порядок роботи

Верховної Ради, а також її органів та посадових осіб визначається

Конституцією України, та законами «Про комітети Верховної Ради

України», «Про статус народного депутата України», «Про тимчасові
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слідчі комісії», спеціальну тимчасову слідчу комісію і тимчасові спе�

ціальні комісії Верховної Ради України», «Регламентом Верховної

Ради». 

Сесія Верховної Ради України (від лат. sessio — засідання) — це

термін, протягом якого Верховна Рада України проводить пленарні

засідання та приймає рішення з питань, віднесених до її відання

Конституцією України. 

Сесія складається з пленарних засідань, засідань комітетів, тим�

часових слідчих і спеціальних комісій Верховної Ради. Проте, якщо

проаналізувати зміст роботи сесії, то вона включає три складові:

пленарні засідання, засідання комітетів і комісій Верховної Ради та

робота депутатів у виборчому окрузі та за його межами. Засідання

Верховної Ради відбуваються відкрито. На них можуть бути присутні

не тільки депутати, а й журналісти, представники громадськості.

В окремих випадках якщо вирішують питання, пов’язані з держав�

ною таємницею, національною безпекою за рішенням Верховної

Ради може бути проведене закрите засідання. Також засідання мо�

жуть бути пленарними, урочистими, а також можуть проводитися

у формі парламентських слухань. 

Серед організаційних форм діяльності Українського парламен�

ту головною безумовно є чергові та позачергові сесії. 

Чергові сесії Верховної Ради, крім першої сесії, починаються

першого вівторка лютого і першого вівторка вересня кожного року,

а завершуються відповідно не пізніш як за 45 та 10 днів до початку

наступної сесії. Верховна Рада може прийняти постанову про зміну

строків завершення сесії. 

Позачергові сесії Верховної Ради, із зазначенням порядку ден�

ного, скликаються Головою Верховної Ради України на вимогу не

менш як третини народних депутатів України або на вимогу Прези�

дента України не пізніше як у десятиденний строк після надходжен�

ня вимоги про її скликання. 

Якщо указом Президента в Україні запроваджується воєнний чи

надзвичайний стан, Верховна Рада повинна зібратися у дводенний

строк на позачергову сесію без її офіційного скликання. 

Суттєвими відмінностями характеризується перша сесія Верхов�

ної Ради України нового скликання. Головна її специфіка полягає

в тому, що вона має організаційно�установчий характер, тобто її го�

ловна мета полягає у створенні всієї необхідної структури парламен�

ту і визначенні порядку його подальшої роботи. За тривалістю вона

майже удвічі коротша від звичайної. 
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Комітет, тимчасова спеціальна комісія чи тимчасова слідча комісія

можуть проводити свої засідання одночасно з пленарними засідан�

нями Верховної Ради лише за процедурним рішенням Верховної

Ради. 

Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її

пленарних засіданнях шляхом голосування. При цьому голосування

на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним де�

путатом України особисто. 

Отже, сесія являє собою головну організаційно�правову форму,

за допомогою якої парламент України реалізує свої повноваження,

а саме прийняття законів, внесення змін до Конституції України,

затвердження Державного бюджету України, визначення засад

внутрішньої і зовнішньої політики, затвердження загальнодержав�

них програм економічного, науково�технічного, соціального,

національно�культурного розвитку, та інше. 

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Гуцал Ірина Станіславівна
студентка групи ЗПЗ!71
Інституту права та суспільних відносин

Конституція України проголосила найвищою соціальною цін�

ністю людину, її права та свободи, а визнання, дотримання і захист

прав і свобод людини та громадянина — обов’язком держави. Най�

важливішими серед соціально�економічних прав і свобод людини

та громадянина є трудові права. Гарантування прав і свобод люди�

ни, зокрема трудових, у правовій державі забезпечується за трьома

основними напрямками: 1) законодавчим закріпленням наданих

або визнаних державою прав і свобод людини; 2) встановленням ме�

ханізму реалізації даних прав і свобод; 3) правовим забезпеченням

охорони прав і свобод людини у випадку їх порушення. Саме на

Кримінальне право покладається обов’язок правового забезпечен�

ня охорони (у т. ч. трудових) прав і свобод людини і громадянина

від злочинних посягань. 

Традиційно наукою кримінального права злочини, пов’язані з по�

рушенням законодавства про працю, поділяються на дві основні гру�

пи: 1) порушення трудових прав людини і громадянина, не пов’язані

з посяганням на життя та здоров’я; 2) порушення правил охорони

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



праці й техніки безпеки на виробництві, які створюють загрозу за�

подіяння шкоди життю та здоров’ю людини. 

Починаючи з 1998 р., відбувається вибухоподібне зростання пра�

вопорушень у сфері трудових відносин. Якщо у 1996 р. трудові спори

складали тільки 2% усього масиву цивільних справ, то вже у 1998 р.

цей показник наблизився до 30%. Інший показник критичного стану

в цій сфері проявляється у тому, що, якщо в 1996 р. одне порушен�

ня прав працівників припадало на 2500 осіб, то вже в 2000 р. цей по�

казник склав одне порушення на 90 працівників. Найпоширеніши�

ми порушеннями законодавства про працю виявилися незаконна

невиплата заробітної плати та незаконне звільнення працівника

з роботи. Порушення вказаних найважливіших соціально�еконо�

мічних прав людини практично унеможливлюють або значною мі�

рою обмежують реалізацію усіх інших прав і свобод людини та гро�

мадянина. Відсутність роботи, засобів до існування перетворює

людину, як одного з членів суспільства на супротивника цього су�

спільства. 

З іншого боку, у розвинутих країнах Європи та Америки у тепе�

рішній час спостерігається переосмислення трудових відносин: від

протистояння до відносин соціального партнерства. Це в свою чер�

гу зумовлює наявність не протилежних, а обопільних інтересів ро�

ботодавця і працівника, а також тенденцій до лібералізації трудових

відносин, що виявляється в обмеженні функцій держави з цих пи�

тань та розширенні повноважень роботодавця та робітника. 

Вищевказані протилежні тенденції сформувалися в Україні на

фоні прийняття 5 квітня 2001 р. нового Кримінального кодексу Ук�

раїни. Слід зазначити, що загальна норма щодо відповідальності за

грубе порушення законодавства про працю в новому КК практич�

но не зазнала змін, що не відповідає сучасним потребам слідчої та

судової практики. У зв’язку з цим питання охорони трудових прав

людини набуває нині особливої актуальності. 

Формування нового ринку праці й поява нових його учасників

в особі роботодавців різних організаційно�правових форм та видів

власності зумовили собою значне погіршення стану дотримання

законності у сфері трудових відносин, поширення злочинних пору�

шень у цій галузі. На жаль, офіційні статистичні дані не відобража�

ють той негативний стан, який склався в трудових відносинах на

даний час. Певною мірою це пояснюється недосконалістю існую�

чих кримінально�правових норм, а також високою латентністю цьо�

го виду злочинів. 
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Чинне кримінальне законодавство стосовно даної проблеми по�

требує детального аналізу як окремих науково�теоретичних положень

норм про відповідальність за порушення трудових прав людини,

так і судово�слідчої практики їх застосування. 

СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ПРАВОМ УКРАЇНИ

Войтюк Аліна Олександрівна
студентка групи ЗПЗ!71
Інституту права та суспільних відносин

Сучасний стан злочинності в країні характеризується цілим ря�

дом несприятливих тенденцій. На фоні кількісних негативних по�

казників кримінальної статистики проходить цілий ряд значних

якісних трансформацій. Це відноситься, в першу чергу, до групової

злочинності. 

Криміногенна ситуація в Україні характеризується тенденцією

посилення організованості вчинюваних злочинів. Боротьба з нею

і контроль за її розвитком та особами, які є «осередком» організова�

ної злочинності, визнані пріоритетним напрямом. 

Сучасний етап розвитку кримінального законодавства безпосе�

редньо пов’язаний з економічними і політичними перетвореннями

в державі, які і визначили необхідність докорінного реформування

правової системи. 

Поряд з кількісними в даній сфері відчуваються серйозні якісні

зміни. За останні роки з’явилися нові види злочинів: злочини в кре�

дитно�фінансовій сфері, податкові злочини та тощо. Проте замов�

чування цієї проблеми протягом десятиліть, відсутність ефективної

законодавчої бази для боротьби з організованою злочинною діяль�

ністю, а також чіткого, прийнятного для роботи правоохоронних

органів та судів визначення співучасті, організованої злочинності,

групових утворень, що входять до її структури, зумовили низький

рівень протистояння даному виду злочинності. 

Проблеми організованої злочинності в останнім часом набули,

і не в останню чергу за допомогою засобів масової інформації, ши�

рокого резонансу. Проте публіцистичний підхід зумовив спрощене

явлення про це явище в суспільній свідомості. У зв’язку з цим намі�

тилася тенденція до того, що тільки поняття «організована злочин�

ність» пов’язується із співучастю. Але організована група — це насам�

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



перед одна із форм співучасті, поняття та ознаки якої розглядаються

в межах інституту співучасті у злочині. Тому й викликана необхід�

ність аналізу не лише якоїсь однієї форми співучасті чи виду одного

із співучасників у аспекті проблеми боротьби із злочинністю, а й до�

слідження комплексу аспектів злочинної діяльності при співучасті. 

Співучасть завжди придає злочину більшої суспільної небезпе�

ки, адже спільні, злагоджені злочинні дії, організовані і керовані,

в більшості випадків, значно підвищують ефективність дій, спрямо�

ваних на досягнення злочинного результату. Злочинна діяльність при

співучасті являє собою найнебезпечніший вид злочинної діяльнос�

ті, що проявляється в обміркованих, різноманітних, багатогранних

діях декількох осіб, і обумовлюється певними особистими власти�

востями кожного із співучасників злочину. У зв’язку із цим потребує

особливої уваги розробка загальних проблем співучасті, її ознак,

форм і видів співучасників, що послужить базою для аналізу більш

детальних аспектів даної проблеми. 

Не зважаючи на те, що за останні десятиліття здійснено чимало

досліджень, присвячених питанням співучасті, в теорії і сьогодні спос�

терігаємо розбіжність думок щодо актуальних питань співучасті. Це

й призводить до неоднозначності судових рішень та численних по�

милок при кваліфікації злочинів і призначенні покарання. Таким

чином можна констатувати, що стан розробленості даної проблеми

не відповідає вимогам сьогодення. Існують потреби в проведенні

нових досліджень. 

Одним із актуальних завдань, що стоять перед юридичною нау�

кою і практикою, є розробка і здійснення більш ефективних засобів

боротьби з правопорушеннями і їх крайнім проявом — злочинністю.

На підставі цього на перший план виходять питання вдосконален�

ня кримінального законодавства, підвищення дієвості його норм,

розробки комплексу заходів, щодо попередження антисоціальної

поведінки громадян, викорінення тих причин і умов, що породжують

злочинність та інші форми відхилення від норм поведінки. Отож,

проблема боротьби із злочинністю, і зокрема злочинами, вчинени�

ми у співучасті, набувають особливої соціально�політичної значи�

мості для України на сучасному етапі розвитку. 
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ПЕРСПЕКТИВИ ТА ПРОГНОЗИ РОЗВИТКУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 

ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНІ

Вигівська Ольга Сергіївна
студентка групи ЗПЗ!71
Інституту права та суспільних відносин

Правове регулювання іноземних інвестицій в Україні на сьогодні

налічує декілька суттєвих недоліків але є і успіхи, зокрема останніми

роками ми можемо спостерігати певне пожвавлення щодо прийнят�

тя відповідних підзаконних актів. На думку експертів, значні зміни

необхідні стосовно пріоритетів податкової політики, зокрема щодо

поступової зміни «фіскального» підходу на «стимулюючий», але у пар�

ламенті поки що не планують таких змін. 

Активна діяльність як парламенту так і уряду відбувається в сфе�

рі концесійних договорів, слід очікувати істотних змін законодавства

в цій сфері, і що най більш приємно в кращу сторону. Законодавець

вже підготував зміни до відповідних законів і в найближчому май�

бутньому зробить їх, що істотно покращить ситуацію, і дасть змогу

залучити великий об’єм іноземних інвестицій. 

В інноваційній діяльності теж відбуваються значні законодавчі

зміни, стосовно вдосконалення та впорядкування законодавства,

але фахівці підкреслюють, що законодавець намагається насампе�

ред залучає в цій сфері власні інвестиції, істотно обмежуючи притік

іноземних інвестицій. Це істотно зменшує швидкість зрушень які

заплановані, бо попит на інвестиції самими лише власними інвес�

тиціями задовольнити навряд чи вдасться. 

В сфері управління інвестиціями нарешті відбуваються пози�

тивні зміни, що дає змогу зробити його більш ефективним, особливо

істотні зміни в інформаційному забезпеченні інвестиційних про�

ектів, нарешті іноземні інвестори отримали змогу, отримувати ре�

ально а не формально інформацію яка їх цікавить. 

Валютне регулювання теж знаходиться на стадії вдосконалення

хоча нові законодавчі кроки і не завжди адекватні, у чому ми мали

змогу переконатися. 

Земельна політика нашої держави визначилася в цілому з на�

бранням чинності Земельного кодексу. Прийнято низку законодав�

чих актів, що регулюють земельні відносини і є базовими для роз�

витку цивілізованого ринку земель несільськогосподарського

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



й сільськогосподарського призначення. Серед цих документів —

закони про іпотеку, заставу, охорону, оренду, оцінку земель, земле�

устрій, розмежування земель державної та комунальної власності

тощо. Тож законодавча база щодо регулювання ринку земель сіль�

госппризначення практично сформована, однак не вистачає зако�

ну про ринок земель. Останній з метою запобігання спекуляціям

передбачає публічний продаж ріллі. Документ спрямований на завер�

шення створення економічних передумов залучення в обіг орних

земель, поглиблення ринкових перетворень та формування конку�

рентного середовища в сільському господарстві. 

У майбутньому слід очікувати новий закон, який буде стимулю�

вати розвиток акціонерної форми власності та зростання вартості

акціонерного капіталу; вдосконалення закону про емісійні цінні

папери та фондовий ринок, котрий забезпечив би створення надійної

системи виконання угод і обліку прав власності на акції та функціо�

нування одного центрального депозитарію корпоративних цінних

паперів; закон про реєстрацію прав власності на нерухомість тощо. 

А от чекати прийняття комплексного законодавчого акту, щодо

вирішення проблем іноземного інвестування мабуть не варто в най�

ближчі кілька років, 99% у вирішенні цієї проблеми — за парламен�

том та урядом нашої держави. 

КОЛІЗІЙНІ АСПЕКТИ РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ ФРАНЧАЙЗИНГУ

Полумиско В’ячеслав Іванович
Кафедра цивільного та господарського права Інституту права та
суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547 36 39 
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net
Науковий керівник — канд. юр. наук, доцент кафедри 
Кагадій Микола Іванович

У зв’язку з тим, що на рівні багатосторонніх міжнародних кон�

венцій немає уніфікованих міжнародно�правових норм стосовно

регулювання міжнародного договору франчайзингу, великого зна�

чення набуває питання колізійного регулювання. У будь�яких пра�

вовідносинах з іноземним елементом виникає колізійне питання

і, як зазначає В. І. Кисіль, «колізійна норма, що вирішує це питан�

ня, не може бути замінена внутрішньою матеріальною нормою.
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Внутрішньодержавний закон … не лише не замінює колізійної нор�

ми, а й прямо передбачає наявність колізійної норми, яка відсилає

до цього закону» [1, с. 12]. 

Як підкреслював Л. А. Лунц, «в умовах міжнародного цивільного

і торговельного обігу колізійне питання неодмінно ставиться у будь�

яких правовідносинах з іноземним елементом, оскільки в даній га�

лузі не досягнуто одноманітності законів різних країн» [2, c. 29]. 

Законодавство більшості країн не обмежує право сторін договору

у виборі компетентного правопорядку будь�якими вимогами, вклю�

чаючи вимоги про зв’язок з правом суду, який розглядатиме спір

між сторонами, статутом сторони тощо. 

Набагато складнішою є ситуація, коли сторонами не обрано пра�

во, що застосовується до їхніх правовідносин, або сторонам не вда�

лося дійти згоди щодо такого права на стадії мирного врегулювання

спору. 

У випадку відсутності угоди сторін щодо застосовного права ви�

користовуються колізійні норми, які містяться в національному за�

конодавстві сторін спору. 

Норми щодо застосування права, з яким конкретні фактичні

обставини мають найтісніший зв’язок включені до законодавчих

актів з міжнародного приватного права більшості країн загального

та континентального права. Цей принцип розглядається не стільки

в якості колізійної норми, скільки в якості загального положення,

яке підлягає застосуванню у випадку відсутності прямо вираженої

волі сторін щодо застосовного до їхніх правовідносин права. 

Таким чином можна визначитися, що у випадку виникнення

суперечок між франшизіаром та франшизіатом, які обидва походять

з країн континентального права, до їхніх правовідносин буде засто�

совуватися право країни франшизіара. 

Застосування судом принципу найтіснішого зв’язку при вирі�

шенні спорів між сторонами договорів міжнародного франчайзин�

гу викликано тим, що законодавство країн, як правило, не містить

спеціальних колізійних норм для договорів франчайзингу. 

Визначення колізійних норм само по собі ще не вирішує питання

встановлення права, застосовного до правовідносин сторін з дого�

ворів франчайзингу, оскільки існують ще такі питання міжнарод�

ного приватного права як проблема конфлікту кваліфікацій, тлума�

чення колізійних норм тощо. 

Наявність проблем кваліфікації в міжнародному приватному праві

є широко відомою та обговорюваною [1, 2, 3]. Аналіз законодавчих

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



актів в цій сфері свідчить, що ця проблема ще не набула широкого

нормативного регулювання, проте, більшість науковців вважають, що

проблема кваліфікацій повинна вирішуватися судом, виходячи з за�

кону цього суду. Як підкреслює В. І. Кисіль «необхідність кваліфі�

кації lege fori є очевидною хоча б з огляду на те, що без здійснення

кваліфікації правовідносин і тлумачення обсягу колізійної норми

важко віднайти належну прив’язку, а отже відсилання до іноземно�

го закону є неможливим» [1, с. 180]. 

Таким чином, здійснений аналіз законодавства різних країн свід�

чить про наявність чималих практичних проблем при визначенні

права, застосовного до правовідносин сторін з договорів міжнародно�

го франчайзингу. Можливо це стане колись предметом уніфікованої

конвенції про право, що застосовується до міжнародного франчай�

зингу, а ще краще міжнародної конвенції про уніфіковане матері�

ально�правове регулювання договорів франчайзингу. 

ІСТОРИЧНО5ПРАВОВА РЕТРОСПЕКТИВА 
ВИНИКНЕННЯ ТА РОЗВИТКУ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНИЦТВА
ТА БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Долгий Станіслав Аркадійович
Кафедра цивільного та господарського права 
Інститут права та суспільних відносин
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547 36 39
e!mail: dstanislav@ukr.net

Актуальність зазначеної теми полягає у тому, що на сьогодні

є істотні прогалини в дослідженні проблеми організації надання

благодійної допомоги та захисту населення, яке має низький рівень

життя, через неповне використання існуючої джерельної бази і, прак�

тично, вилученої з наукових досліджень радянського періоду. Зали�

шається недослідженим великий масив законодавчого матеріалу,

архівних документів, статистичних даних. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі комплексного

ретроспективного, архівних джерел та інших документальних ма�

теріалів простежити становлення і розвиток, форми та методи пра�

вового регулювання і діяльності благодійних установ, що займалися

благодійництвом у різний час, з’ясувати проблеми і соціальні на�

слідки правозастосовчої практики в цій сфері суспільних відносин
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і на цій підставі сформулювати рекомендації використання цього

досвіду для вдосконалення діяльності благодійних організацій в су�

часний період. 

У процесі дослідження встановлено, що проблема розвитку

системи благодійництва вивчали наступні вчені: Ю. М. Походзіло,

О. Ю. Літвіна, В. О. Чепурнов, М. В. Ісаков, Д. М. Жбанков та ін. 

Історія благодійної діяльност сягає своїм корінням сивої давнини.

В. С. Нерсесянц відмічає, що в язичницькі часи благодійницт�

во не було пов’язано з релігійним культом: язичницькі жреці не

розглядали благодійництво в якості доброчесності, і у зв’язку з цим,

не надавали йому вагомого значення. З ним погоджується Чепурнов

В. О. і вважає, що саме тому, не пов’язане з культом благодійництво

не мало в стародавньому світі того суспільного значення, яке воно

отримало пізніше, в період розповсюдження християнства і відмічає. 

Зовсім по іншому відносилися до знедолених в стародавньому

дохристиянському світі: «бідняк, — стверджує Г. Ульгорн, — ні в що

не рахувався, і те, що йому давалося, рахувалося ніби викинутим».

Не випадковоВ. О.  Чепурнов відмічає, що за язичницьких часів

благодійник ставився до особи, яка отримала благодійну допомогу

зі зверхністю та не повагою. 

Ранньохристиянське благодійництво було тісно пов’язане з ре�

лігійним культом, і відповідно всі християнські проповіді в сукуп�

ності являють собою вчення про благодійництво. 

Засади цього благодійності з’явилися ще в античний період (до

I ст. н. е). 

Вважаємо за доцільне зауважити, що історично склалося 3 форми

благодійництва: меценатство; спонсорство і благодійна діяльність. 

Поняття «меценатство» взяло свою назву від постаті давньо�

римського політика та громадського діяча Ґая Цильнія Мецената.

Він створив гурток, який об’єднував митців та піклувався про його

членів. 

Після розпаду Римської імперії і поширення ідей християнства

активну роль у наданні благодійної допомоги починають відіграва�

ти церкви, монастирі, які пізніше стануть найактивнішими заснов�

никами благодійних організацій. 

На думку Д. Доніка та Рички В., у часи Київської Русі з’являється

термін «благотворительство», що означає в перекладі зі старослов’ян�

ської мови, «творити благо» чи «благоє деяньє». Введення християн�

ства слугувало поштовхом для розвитку благодійництва на землях

Київської Русі. 
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В. Г. Третьяков вважає, що перші благодійні організації в сучас�

ному розумінні цього феномену з’явилися в Англії, яка згодом ста�

ла вважатися прабатьківщиною організованого благодійництва. 

Після революції 1917 року благодійність не досліджувалась. 

Після здобуття Україною незалежності активно набрав обертів

процес розвитку благодійництва, який триває досі. 

АДВОКАТУРА В ЮРИДИЧНОМУ МЕХАНІЗМІ 
ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ

Дамаскіна Катерина Василівна
Кафедра конституційного адміністративного та фінансового права 
Інституту «Права та суспільних відносин» 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ вул. М. Цвєтаєвої, 8!Б, кв. 9. тел.: (093) 740!48!51
e!mail: damakety88@yandex.ru
Науковий керівник — доцент, канд. юр. наук, професор кафедри 
Демський Едуард Франсович

У слов’янських мовах словом «право» одночасно позначаються

поняття, які відбивають принаймні два різних соціальних явища.

Перше з них icнyє до виникнення держави у будь�якому людсько�

му суспільстві й тому має загальносоціальну природу, становлячи

загальносоціальний феномен. Друге ж є результатом власне державної

діяльності, виявом волевиявлення держави. Кожному з цих явищ

відповідають й належні поняття, котрі можна розрізнити з допомо�

гою таких термінологічних словосполучень, як «загальносоціальне

право» i «спеціальносоціальне право». 

Загальносоціальне право — це певні можливості суб’єктів су�

спільного життя, що об’єктивно зумовлюються досягнутим рівнем

розвитку суспільства i мають бути загальними та рівними для ycix

однойменних суб’єктів. 

Залежно від виду носіїв таких можливостей розрізняються права

людини, права сім’ї, народу, класу або іншої соціальної спільності,

права громадських об’єднань, трудових та інших колективів тощо. 

Основні права людини — це певні її можливості, необхідні для

існування та розвитку в конкретно історичних умовах. Вони об’єк�

тивно визначаються досягнутим рівнем розвитку людства i мають

бути загальними i рівними для ycix людей. 

У різноманітних документах (зокрема, міжнародно�правових)

i в національному законодавстві, в науковій та публіцистичній
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літературі досить часто вживається вираз «права i свободи людини».

Проте відмінність між правами i свободами як соціальними явища�

ми, а також між відповідними поняттями (якщо не вважати їх то�

тожними) ще й донині не з’ясована на загальнотеоретичному piвнi.

Тому терміни «права» i «свобода» практично використовуються як

синоніми, і якщо зміст поняття прав людини розкривається через

філософську категopiю «можливість», то така його інтерпретація,

мабуть, обіймає й поняття свобод людини. 
Ocновні права людини закріплені у широко визнаних, зазначе�

них вище, міжнародноправових актах. Створені й функціонують спе�
ціальні мiжнapoднi органи з контролю за їx дотриманням та захис�
ту. Поступове утвердження на міжнародному piвнi ідеї про людину
як вищу соціальну цінність, процес розвитку міжнародних стан�
дартів з прав людини, підвищення ролі та значущості міжнародних
механізмів у їx забезпеченні дозволяють зробити висновок про фор�
мування у сучасний період ще одного з прав людини — права на
міжнародний захист. 

Але реальна можливість здійснення основних прав людини конк�
ретною людиною забезпечується, насамперед, юридичними меха�
нізмами відповідної держави. Інакше, основними гарантами прав
людини має бути національне законодавство держави, на території
якої проживає особа. Про це, зокрема, свідчать i встановлені про�
цедури міжнародного право захисту: особа може реалізувати своє
право на міжнародний захист лише в тому випадку, якщо вона ви�
черпала yci внутрідержавні засоби правового захисту (до речі, слід
зазначити, що громадяни не кожної держави можуть скористатися
таким правом, а лише тієї, яка визнала юрисдикцію відповідних між�
народних органів). Тому, як зазначалося вище, саме держава (відпо�
відно до ч. 3 ст. 2 Міжнародного пакту про громадянські i політичні
права) зобов’язана забезпечити кожну людину, права якої поруше�
но, ефективними засобами захисту. 

Лише, досліджуючи адвокатуру як один з елементів єдиної дер�

жавно системи правоохоронний правозахисту особи, тобто розгля�

даючи дану проблему з позицій системного підходу, можливо дійти

підставних висновків про внесок саме адвокатури у забезпечення

прав людини. 
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У нашій країні відсутня чітка державна політика відносно проб�

лем трудової зайнятості осіб з інвалідністю, і немає ефективних дер�

жавних програм, сприяючих їх вирішенню. Причиною даного по�

ложення є не стільки небажання урядовців і роботодавців зробити

які�небудь кроки в цьому напрямку, скільки відсутність механізмів,

котрі без особливих системних перетворень можуть бути впровадже�

ні і дозволять змінити існуючу ситуацію. 

У нашій країні є загальні декларовані цілі, в основному, в рам�

ках законодавства про соціальний захист інвалідів, але, на наш по�

гляд, вони не підкріплені конкретними діями і реалізуємими прог�

рамами відносно даної групи населення. Продиктовано це, на наш

погляд, відсутністю належної уваги до теми і браком професіоналів

у сфері вирішення проблем інвалідності. Причинами даного поло�

ження є, з одного боку, те, що фахівці з вирішення соціальних

проблем інвалідності не запитані з боку наших державних структур,

а з іншого — тим, що немає програм їх підготовки. 

Щоб розробити ефективну стратегію вирішення задач трудової

зайнятості людей з інвалідністю, необхідно володіти повною і ква�

ліфікованою інформацією про те, які потреби існують на даний час

у інвалідів, які об’єктивні бар’єри стоять на шляху їх можливості

працювати і що потрібне роботодавцям, щоб вони активно вклю�

чилися в процес їх працевлаштування. 

Важливою складовою вирішення складних соціальних задач

є створення системи міжсекторної взаємодії. В цій схемі головна ува�

га повинна бути приділена громадським об’єднанням. Державі слід

віддати частину своїх повноважень сектору громадських і неко�

мерційних організацій, і це стосується не тільки можливостей, але

і ресурсів. Під ресурсами мається на увазі і виділення приміщень,

і створення системи соціального замовлення з боку держави, і на�

дання необхідних податкових пільг громадським об’єднанням. 

Ми не закликаємо повністю передати функції держави в соціаль�

ній сфері громадським об’єднанням. Однак, аналіз досвіду близького
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і далекого зарубіжжя показує, що програми, спрямовані на людей

з інвалідністю, реалізуються набагато продуктивніше, якщо до них

залучені самі люди з інвалідністю, об’єднані в організації. Для того,

щоб проблеми цих людей розв’язувалися, роль їх об’єднань повин�

на зрости в багато разів. 

Вирішення будь�якої проблеми неможливе без участі кваліфі�

кованих співробітників. Потрібні відповідні програми підготовки

фахівців. Курси підготовки і перепідготовки співробітників держав�

ної служби зайнятості населення, включення відповідних навчальних

дисциплін в навчальні плани вищих і середньо�спеціальних учбових

закладах, що ведуть підготовку студентів за напрямком, «соціальна

робота», надання обов’язкових знання з проблем інвалідності сту�

дентам економічних, політологічних, соціологічних факультетів, а та�

кож факультетів державного управління та менеджменту. 

І наприкінці, ми виходимо на необхідність створення центрів

підтримки інвалідів при працевлаштуванні. Вони виступлять як

модель вирішення практичних завдань в процесі навчання інвалідів

необхідним для роботи навичкам, пошуку роботодавців і підготовки

трудових колективів до входження в них співробітників з інвалід�

ністю, а також розв’язання усіх можливих проблем в ході працев�

лаштування і подальшої роботи людей з обмеженими фізичними

можливостями. 

Ось ті основні кроки, які, на наш погляд, дозволять вирішувати

поточні проблеми працевлаштування інвалідів. 

ОСОБЛИВОСТІ ПРОХОДЖЕННЯ СЛУЖБИ 
В МИТНИХ ОРГАНАХ
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини»Україна»
Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права
04214, м. Київ, вул. Північна, 2!Б, кв. 54, тел.: (044) 467·80·54
Науковий керівник: кандидат юридичних наук Чомахашвілі О. Ш.

Перш за все потрібно з’ясувати визначення поняття митна слу�

жба. Митна служба України — це єдина загальнодержавна система,

яка складається з митних органів та спеціалізованих митних установ

і організацій [1]. 

Державна митна служба — це професійна діяльність державних

службовців, пов’язана із: реалізацією інструментарію державної
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митної політики, здійсненням керівництва у сфері організації та

функціонування митної системи, відповідальністю за посилення мит�

ного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних

правил, зміцнення виконавської дисципліни [2, с. 43].

Державна митна служба України (Держмитслужба України)

є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом,

який забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної справи.

Її діяльність спрямовується і координується Кабінетом Міністрів

України. [3, с. 169]

Метою даної теми є визначення особливостей проходження

державної служби в митних органах, основних засад митної політи�

ки та митної справи, визначити законодавчу базу як правову осно�

ву регулювання відносин у цій сфері, а також визначити правовий

статус проходження служби в митних органах. 

Згідно Положення «Про державну митну службу» затвердженого

Указом Президента України № 1022 з метою вдосконалення органі�

заційної структури митної справи, посилення митного контролю,

боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення

виконавської дисципліни співробітників митної справи, відповідно

до пункту 15 статті 106 Конституції України, було утворено на базі

Державного митного комітету України, що ліквідується, Державну

митну службу України (далі — Держмитслужба) як центральний орган

виконавчої влади. Митну справу також здійснюють регіональні мит�

ниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які

утворюються у встановленому порядку. [4]

Державні службовці — це різновид службовців, які становлять

численну групу, їх основним завданням є служіння державі. У широ!
кому розумінні державний службовець — це особа, яка обіймає в по�

рядку, встановленому правовими актами, посаду в державній орга�

нізації: органі державної влади, на підприємстві державної форми

власності, в установі або інші організації [3, с. 57]. 

З вище наведених визначень державної митної служби, можна

узагальнити, що Державна митна служба України є єдина загально�

державна система митних органів та спеціалізованих митних установ

і організацій, а також це професійна діяльність державних службов�

ців, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері митної

справи. 

Законодавство України з питань митної справи складається

з Конституції України, Митного Кодексу України, законів України

та інших нормативно�правових актів з питань митної справи. 
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ПРАВОВИЙ СТАТУС 
МІЖНАРОДНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СФЕРІ 

ОХОРОНИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Чомахашвілі Олена Шотаєвна
доцент кафедри конституційного,  адміністративного 
та фінансового права Інституту права та суспільних відносин
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
канд. юр. наук  м. Київ

Процедура надання і підтримки щодо прав промислової власності

включає здійснення адміністративних функцій, які значною мірою

є однаковими, або подібними для більшості країн. Саме тому, іноді,

виконана відомствами робота в різних країнах дублюється. У зв’язку

з цим міжнародне співробітництво в сфері промислової власності мо�

же забезпечити істотну економію щодо трудозатрат і витрат. 

Мета статті на основі аналізу міжнародно�правових актів, які

встановлюють правовий статус вище зазначених організацій визна�

чити значення цих організацій для системи охорони інтелектуаль�

ної власності в Україні. На підставі даного аналізу запропонувати

шляхи співпраці з міжнародними організаціями у сфері охорони

прав інтелектуальної власності. 

Наведемо перелік міжнародних організацій у сфері інтелектуаль�

ної власності та напрями співробітництва в зазначеній сфері:

– Міжнародне бюро Всесвітньої організації інтелектуальної влас�

ності;

– Африканська регіональна організація промислової власності;

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



– Африканська організація інтелектуальної власності;

– Угода про субрегіональну інтеграцію країн Антської групи;

– Центральноамериканська угода про охорону промислової влас�

ності;

– Північноамериканська угода про вільну торгівлю;

– Євразійська патентна організація;

– Європейська патентна організація;

– Співробітництво держав Європейського союзу;

– Уніфіковані закони Бенілюкс щодо знаків і зразків. 

Даний перелік стосується здебільшого охорони об’єктів промис�

лової власності. Що стосується охорони авторських та суміжних прав,

то відмітимо світову тенденцію охорони таких прав переважно орга�

нізаціями колективного управління або авторських товариств. 

Авторське товариство відіграє істотну роль щодо зборів авторських

гонорарів і розподілу зібраних сум серед власників авторських прав

після відрахування коштів, необхідних для покриття витрат, тобто

без можливості одержання прибутку. 

У багатьох країнах Західної Європи діяльність авторських това�

риств стосується не тільки забезпечення прав та інтересів авторів, але

також охорони прав видавництв, головним чином у сфері керів�

ництва правами музикантів�виконавців і виробників фонограм. Го�

ловним завданням видавничих організацій є охорона інтересів ви�

давничої індустрії і сприяння її розвитку з особливим наголосом на

друк, редагування і торгівлю книгами та періодичним виданнями. 

В Україні створена певна нормативно�правова основа у сфері

охорони інтелектуальної власності. Налагоджені міжнародні зв’яз�

ки та ведеться плідна робота як з багатьма державами, так і з міжна�

родними організаціями у сфері охорони прав інтелектуальної влас�

ності. Така робота і в подальшому є необхідною враховуючи велике

значенні інституту інтелектуальної власності для інноваційного роз�

витку нашої держави, так і складність охорони нових технологічних

об’єктів. 
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Власик Лілія Георгіївна
Інститут права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
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07400, Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, буд. 15, кв. 191
e!mail:vlasyk!liliya@rambler.ru

Трудове законодавство України має багато особливостей в час�

тині забезпечення конституційного права кожної людини на пра�

цю. Це також стосується роботи інвалідів. 

Дискримінація інвалідів забороняється і переслідується за зако�

ном. Але, на жаль, в наш час дуже гостро постає питання зайнятості

та працевлаштування інвалідів. 

З метою реалізації творчих та виробничих здібностей інвалідів та

з урахуванням індивідуальних програм реабілітації їм забезпечується

право працювати на підприємствах, в установах, організаціях, а та�

кож займатися підприємницькою та іншою трудовою діяльністю,

яка не заборонена законом. 

Відмова в укладенні трудового договору або у просуванні по

службі, звільнення з ініціативи власника або уповноваженого ним

органу, переведення інвалідів на іншу роботу без їх згоди з мотивів

інвалідності не допускаються, за винятком випадків, коли за виснов�

ком медико�соціальної експертизи стан здоров’я інваліда перешко�

джає виконанню професійних обов’язків, загрожує здоров’ю і безпеці

праці інших осіб, або продовження трудової діяльності чи зміна її

характеру та обсягу загрожує погіршенням здоров’я інваліда. У разі

відмови у прийнятті на роботу, ненадання роботи за спеціальністю

інваліду, направленому за розподілом після закінчення навчального

закладу, або при недодержанні умов трудового договору і законода�

вства про працю роботодавець відшкодовує витрати на його проїзд

до місця роботи і назад до місця постійного проживання, а також

витрати на проїзд супровідника, якщо в ньому є необхідність. Це

все гарно прописано, але в житті все по іншому. 

Вже після закінчення навчального закладу інвалід зустрічає на

своєму шляху багато перешкод при працевлаштуванні. 

Не оминули особливості й порядок звільнення інвалідів. Відповід�

но до ст. 39 КЗпП строковий трудовий договір підлягає розірванню
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достроково на вимогу працівника в разі його хвороби або інвалід�

ності, які перешкоджають виконанню роботи за договором. Части�

ною 2 ст. 492 КЗпП встановлено, що при вивільненні працівників

у випадках змін в організації виробництва і праці враховується пе�

реважне право інваліда на залишення на роботі, передбачене зако�

нодавством. Це підтверджує той факт, що інвалідів не дуже бажають

працевлаштовувати на роботу підприємці, оскільки для їх звільнення

існують перешкоди в законодавстві. Підприємства, де середньооб�

лікова чисельність працюючих інвалідів менша, ніж це встановле�

но нормативом, передбаченим ст. 19 Закону «Про захист інвалідів»,

щороку сплачують відповідним відділенням Фонду соціального

захисту інвалідів адміністративно�господарські санкції, сума яких

визначається в розмірі середньої річної заробітної плати на відпо�

відному підприємстві за кожне робоче місце, призначене для пра�

цевлаштування інваліда і не зайняте інвалідом. 

Створення в Україні правового механізму по розв’язанню ко�

лективних трудових спорів (конфліктів) дозволяє захистити права

кожного працюючого, в тому числі й інваліда, а також застерегти

роботодавців від порушення чинного законодавства з подальшим

уникненням всіляких непорозумінь та важких судових спорів та тя�

ганини, які не йдуть на користь ні одній ні другій стороні. 

Оскільки ми живемо в державі з недосконалою правовою систе�

мою, де більшість Законів діють на папері, а не на ділі, то ми маємо

гостру проблему зайнятості та працевлаштування інвалідів та лю�

дей з особливими потребами. 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ЯК ОЗНАКА 
РОЗВИНУТОГО СУСПІЛЬСТВА

Видмеденко Т. В. 
Інститут права та суспільних відносин
м. Київ, вул. Вітряні гори, 17, кв. 19, 
тел.: (044) 463!32!89; (067) 735!78!66
t.vedmedenko@mail.ru

Визначення та побудова суспільства нового типу, яке у країнах

світу протягом останніх десятиліть все частіше характеризується як

інформаційне суспільство. Перехід від індустріального до інформа�

ційного устрою у світі відбувається нерівномірно, що обумовлюється

як національною специфікою, так і станом розвитку світового співто�

вариства. Існують різноманітні підходи до розвитку інформаційного
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суспільства, які відрізняються навіть у розвинутих демократичних

країнах світу. Теоретичне обґрунтування такого розвитку значно від�

стає від практичних потреб, що розвиваються у світі досить швид�

кими темпами. 

На глобальному рівні існує ціла низка найбільш актуальних пи�

тань, які людство покликане вирішити у найближчий час, зокрема,

визначених «Декларацією Цілей Тисячоліття ООН 1990–2015 рр.»

Використання можливостей сучасних інформаційно�комунікаційних

технологій в сучасних умовах розглядається не як розвиток окремо�

го високотехнологічного сектору економіки, а в якості ефективно�

го інструменту та механізму задля подолання проблем у багатьох

сферах життєдіяльності суспільства, сталого розвитку як окремої

країни, так і будь�якої особистості. У грудні 2003 року питання по�

будови глобального інформаційного суспільства вперше в історії

людства було піднято на вищому міждержавному рівні у рамках

проведення І стадії Всесвітнього Самміту з питань Інформаційного

Суспільства (далі — ВСІС). На цьому міжнародному форумі лідери

161 держави світу підписали два стратегічних документи «Декларацію

принципів» та «План дій» (далі — Документи ВСІС), котрі визнача�

ють напрямки подальшого розвитку інформаційного суспільства на

всіх рівнях. Це обумовлено ще й тими обставинами, що сьогодні

найважливішою постає глобальна проблема «цифрового розподілу»,

яка стала фактично головною причиною виникнення нових со�

ціально�політичних розмежувань, поділу держав світу та громадян

на «інформаційно багатих» та «інформаційно бідних», що значною

мірою визначає міжнародний імідж, соціально�економічний роз�

виток, розвиток демократичних процесів та громадянського су�

спільства, інвестиційну привабливість, показники конкурентоздат�

ності тощо. 

Сьогодні настав час для практичних дій — наукового обґрунту�

вання суспільних процесів, які відбуваються у світі, їх уніфікації та

подальших кроків щодо усвідомлення наслідків тих або інших дій.

Нині практично кожна країна світу постала перед серйозним викли�

ком здійснення інноваційних реформ шляхом використання інфор�

маційно�комунікаційних технологій, сучасних знань та інформації

як найважливішого ресурсу життєдіяльності суспільства ХХІ сто�

ліття у політичній, економічній та соціальній сферах. 

Реальний процес побудови інформаційного суспільства на на�

ціональному рівні можливий на основі формування та впроваджен�

ня метаідеології інформаціоналізму. 

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В АГРОПРОМИСЛОВІЙ СФЕРІ

Шкеред Юлія Володимирівна 
Інститут права та суспільних відносин
Відкритий міжнародний університет розвитку людини»Україна»
Кафедра господарського та цивільного права
04108, м. Київ, вул. Проспект Правди, 62!Б, кв. 111, 
тел.: (044) 462!69!32
Науковий керівник: заступник завідувача кафедри цивільного та госпо!
дарського права, канд. юр. наук, доцент Лебеденко В. І. 

У світі Україна відома як аграрно�промислова держава, а це зу�

мовлює необхідність відповідного законодавчого регулювання гос�

подарської діяльності в агропромисловій сфері, визначення системи

та компетенції органів державного управління у цій галузі народно�

го господарства [1, с. 190]. Сьогодні, в результаті інтеграції України

до світового виробництва агропромислової продукції, в Україні

сформовано відповідну господарську структуру — агропромисловий
комплекс України (АПК України), яка, по суті є складною виробни�

чо�економічною системою, яка становить групу технологічно та

економічно взаємопов’язаних між собою напрямів розвитку сільсь�

когосподарської галузі народного господарства. АПК України харак�

теризується наявністю великих обсягів виробництва на промисловій

основі, чітко вираженого зонального його розміщення, розвинутою

внутрішньорайонною та галузевою спеціалізацією [2, с. 50]. Орга�

нізаційною формою АПК є агробізнес, тобто великі багатопрофіль�

ні агропромислові підприємства, які охоплюють повний комплекс

діяльності з вирощування, переробки та реалізації сільськогоспо�

дарської продукції. 

Особливості правового регулювання підприємницької діяль�

ності у агропромисловій сфері регулюється численними законодав�

чими актами Конституцією України, Господарським, Цивільним та

Земельним кодексами, законами України, Указами Президента Ук�

раїни, Постановами Кабінету Міністрів України, відомчими норма�

тивно�правовими актами та незліченними постановами та рішеннями

органів місцевої влади та самоврядування. До основних законів, що

регулюють таку діяльність належать:

– Закон України «Про фермерське господарство» від 19 червня

2003 р., що визначає правові, економічні та соціальні засади створення
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та діяльності фермерських господарств як прогресивної форми під�

приємницької діяльності громадян у галузі сільського господарства

України. Цей закон спрямований на створення умов для реалізації

ініціативи громадян щодо виробництва товарної сільськогосподарсь�

кої продукції, її переробки та реалізації на внутрішньому і зовніш�

ньому ринках, а також для забезпечення раціонального викорис�

тання і охорони земель фермерських господарств, правового та

соціального захисту фермерів України. 

– Закон України «Про особисте селянське господарство» від

15 травня 2003 р., визначає правові, організаційні, економічні та

соціальні засади ведення особистого селянського господарства. 

– Закон України 14 лютого 1992 року «Про колективне сільсько�
господарське підприємство» від визначає правовий статус та основний

режим виробничо�господарської діяльності колективного сільсь�

когосподарського підприємства [2, с. 51]. 

– Закон України від 17 липня 1997 року «Про сільськогосподарську
кооперацію» визначає, що таке кооператив (об’єднання), визначає

правові, організаційні, економічні та соціальні умови діяльності ко�

оперативів у сільському господарстві та їх об’єднань. 

– Закон України від 17 червня 2004 року «Про сільськогосподарсь�
ку дорадчу діяльність», визначає правові засади здійснення сільсь�

когосподарської дорадчої діяльності в Україні, регулює відносини

в цій сфері та спрямований на поліпшення добробуту сільського

населення та розвиток сільської місцевості. 
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ГОСПОДАРСЬКОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ 
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Смолкін Ігор Натанович
Кафедра цивільного та господарського права Інституту права
та суспільних відносин 
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1. На сьогодні, особливо в умовах фінансової кризи, для Украї�

ни дуже важливо, щоб господарський сектор економіки піднявся із

занепаду. Сучасне право надає суб’єктам господарювання досить

широку сферу для діяльності. Проте, нажаль, не завжди суб’єкт гос�

подарювання в змозі використати свої формальні права. Для деталь�

ного вивчення проблеми, спочатку дамо визначення поняття «гос�

подарська компетенція». 

2. Компетенція господарської організації (господарська компе!
тенція) — це сукупність тих прав та обов’язків, які безпосередньо

закріплені за суб’єктом господарювання чинним законодавством.

Господарська компетенція має видовий характер, оскільки пов’язана

з певним видом організацій (банками, підприємствами, господарсь�

кими товариствами, інвестиційними фондами, інвестиційними ком�

паніями та ін.). [1]

До складу компетенції входить:

– коло питань, які може вирішувати та чи інша господарська

організація;

– обов’язки, що покладаються законом на певну господарську

організацію;

– форми відповідальності за порушення закладених законом

обов’язків;

– способи захисту порушених прав. 

3. Таким чином, можемо дійти висновку, що реалізація госпо!
дарської компетенції — це втілення в життя формальних (суб’єктив�

них) прав та обов’язків суб’єктів господарювання, що передбачені

в господарському законодавстві. 

4. В юридичній літературі можна побачити таке визначення

правопорушення у сфері господарювання — це протиправна дія або
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бездіяльність суб’єкта господарських відносин, яка не відповідає

вимогам норм господарського права, не узгоджується з юридични�

ми обов’язками зазначеного суб’єкта, порушує суб’єктивні права

іншого учасника відносин або третіх осіб [2].

Проте, якщо логічно проаналізувати це визначення, то виходячи

з нього, буває протиправне діяння (дія або бездіяльність), яке відпо!
відає вимогам норм господарського права або, що в суб’єкта госпо�

дарських відносин, може бути обов’язком здійснювати протиправне

діяння, що є нонсенсом. 

Тому, пропонуємо інше визначення господарського правопорушен!
ня — це протиправне діяння (дія або бездіяльність) суб’єкта госпо�

дарських відносин, яке порушує суб’єктивні права інших учасників

господарських відносин та (або) третіх осіб, встановлені нормами

господарського законодавства. 

5. Нажаль, Господарський кодекс України (далі — ГКУ) не на�

дає чіткої класифікації правопорушень у сфері реалізації госпо�

дарської компетенції. 

Проаналізувавши главу 3 ГКУ, можемо запропонувати наступну

класифікацію правопорушень у сфері реалізації господарської ком�

петенції:

– правопорушення щодо укладення неправомірних угод між

суб’єктами господарювання. 

– правопорушення щодо дискримінації суб’єктів господарю�

вання. 

– правопорушення в сфері недобросовісної конкуренції

– правопорушення щодо неправомірного використання ділової

репутації суб’єкта господарювання. 

– правопорушення щодо створення перешкод суб’єктам госпо�

дарювання у процесі конкуренції. 

– правопорушення щодо досягнення переваг у конкуренції. 

– правопорушення в сфері неправомірного збирання, розголо�

шення та використання відомостей, що є комерційною таємницею

6. В юридичній літературі наразі відсутнє визначення поняття

«правопорушення в сфері реалізації господарської компетенції». 

Проаналізувавши наукову літературу та нормативні джерела, авто�

ри пропонують наступне визначення поняття «правопорушення в сфері
реалізації господарської компетенції» — це протиправне діяння (дія

або бездіяльність) суб’єкта господарських відносин, що перекоджає

реалізації суб’єктивних прав та законних інтересів суб’єктів госпо�

дарювання, передбачених господарським законодавством. 
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Велике нагромадження нормативно�правових актів, що регу�

люють ці відносини (більше 10) — значно ускладнюють роботу щодо

класифікації (а, отже, і кваліфікації) правопорушень в цій сфері. 

Автори рекоммендують всі положення про реалізацію господарсь�

кої компетенції та правопорушення в цій сфері звести до одного

нормативно�правового документу. На нашу думку, це полгешить

роботу як правоохоронним органам, так і суб’єктам господарюван�

ня, чиї права порушуються. 

Підсумовуючи вище зазначене, автори наголошують на необ�

хідності детально дослідити сферу правопорушень щодо реалізації

господарської комптенеції суб’єктів господарювання, оскільки

особливо в умовах фінансової кризи, Україна ризикує завдати ще

більшої шкоди господарському сектору економіки. 
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Мета даної теми є визначення діяльності залізничного транс�

порту. Загалом транспорт — це одна з найважливіших галузей на�

ціональної економіки, ефективне функціонування якої є необхідною

умовою стабілізації, структурних перетворень економіки, розвитку

зовнішньоекономічної діяльності, задоволення потреб населення

та суспільного виробництва в перевезеннях, захисту економічних

інтересів України. [1, ст. 9]

Транспортна діяльність — це суспільно корисна діяльність членів

суспільства та їх об’єднань щодо надання транспортних послуг з ме�

тою їх за плату, яка здійснюється на професійних засадах та ґрун�

тується на поєднанні притаманних і публічних інтересів [1, ст. 13]. 
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Залізничний транспорт — виробничо�технологічний комплекс

організацій і підприємств залізничного транспорту загального ко�

ристування, призначений для забезпечення потреб суспільного ви�

робництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому

і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних по�

слуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та

видів діяльності тощо [2, ч. 1 ст. 1]. 

Залізничний транспорт загального користування є однією з базових

галузей економіки України, що забезпечує її внутрішні та зовнішні

транспортно�економічні зв’язки і потреби населення у перевезен�

нях. Основною організаційною ланкою на залізничному транспорті

є залізниця [3, п. 1 ч. 1]. 

Законодавство про транспорт — це сукупність правових норм,

що регулюють суспільні відносини у сфері організації і безпосе�

реднього здійснення господарської діяльності на транспорті [4,

ст. 443]. 

Законодавство про залізничний транспорт загального користу�

вання складається із Закону України «Про транспорт», «Про заліз�

ничний транспорт», Статуту залізниць України, який затверджується

Кабінетом Міністрів України, та інших актів законодавства Украї�

ни [2, ч. 1, ст. 3]. Також діяльність транспорту регулюється Цивіль�

ним та Господарським кодексом. 

Нормативні документи, що визначають порядок і умови пере�

везень, користування засобами залізничного транспорту загально�

го користування, безпеки руху, охорони праці, забезпечення гро�

мадського порядку, перетину залізничних колій іншими видами

транспорту і комунікаціями, пожежної безпеки, санітарні норми та

правила на залізничному транспорті України, є обов’язковими для

всіх юридичних і фізичних осіб на території України [2, ч. 2, ст. 3]. 

Щодо підприємницької діяльності у сфері надання послуг

залізничного транспорту, то залізничний транспорт є однією з важ�

ливих базових галузей економіки України, забезпечує її внутрішні

та зовнішні транспортно�економічні зв’язки і потреби населення

у перевезеннях. Діяльність залізничного транспорту як частини єди�

ної транспортної системи країни сприяє нормальному функціонуван�

ню всіх галузей суспільного виробництва, соціальному і економічно�

му розвитку та зміцненню обороноздатності держави, міжнародному

співробітництву України. Залізниці у взаємодії з іншими видами

транспорту повинні своєчасно і якісно здійснювати перевезення

пасажирів і вантажів, забезпечувати безпеку руху, розвивати сферу
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транспортного обслуговування народного господарства та населен�

ня. Таким прикладом є Укрзалізниця. 
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В Україні право на незаборонену законом підприємницьку ді�

яльність передбачено в ст. 42 Конституції України. Реалізація прав

суб’єктів підприємницької діяльності є по суті єдиним процесом,

де права одних суб’єктів кореспондуються з обов’язками інших. Та�

кож слід зауважити, що гарантії держави спрямовані на захист прав

та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності не тіль�

ки від неправомірних дій юридичних чи фізичних осіб, а й від таких

дій самої держави. 

Право на захист — це передбачена законодавством можливість

управомоченої особи самостійно застосовувати дозволені або

санкціоновані законом юридичні засоби впливу на порушника або

звернутися до відповідного юрисдикційного органу з вимогою спо�

нукати порушника до певної поведінки. 

Захист прав суб’єктів підприємницької діяльності у господарсь�

кому суді в повній мірі залежить від якісного оформлення ма�

теріалів позивачем, вірного визначення об’єкту спору, правильного

застосування судами норм матеріального і процесуального права

при розгляді справи. 

Хоча держава і гарантує захист прав підприємців шляхом закріп�

лення відповідних норм, але цього залишається замало, оскільки
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існує проблема щодо можливості підприємця скористатися своїм

правом. Наприклад в ст. 1 ГПК гарантується право на звернення до

господарського суду за захистом своїх прав. Але деякі суб’єкти

підприємницької діяльності не можуть скористатися даним правом

через неможливість виконання вимог ст. 56 ГПК, відповідно до якої

позивач при пред’явленні позову повинен направити сторонам

копії позовної заяви і додані до неї документи, якщо такі відсутні

у сторін. Справа в тому, що дотримання вимог ст. 56 ГПК досить

часто залежить від правової культури суб’єктів підприємницької

діяльності, особливо фізичних осіб�підприємців, які з різних при�

чин відмовляються одержувати копії позовної заяви, підписувати

акти звірок взаємних розрахунків і така поведінка відповідача не дає

можливості позивачу належним чином захистити свої інтереси. Нав�

мисне ухилення відповідача від одержання позовної заяви практич�

но унеможливлює звертання позивача до суду за захистом своїх прав,

так як при порушенні ст. 56 ГПК господарський суд повертає позовну

заяву і додані до неї документи без розгляду. Тому існує гостра не�

обхідність в удосконаленні юридичного механізму виконання на

практиці вимог ст. 56 ГПК. 

Ще однією проблемою являється те, що відповідно до ст. 66 ГПК

забезпечення позову є правом, а не обов’язком суду. Позивачі досить

часто звертаються до суду з проханням про забезпечення позову, так

як добре знають, як важко, а іноді і неможливо добитись виконан�

ня рішення, але суд досить рідко в своїй практиці використовують

надане їм право. В зв’язку з чим позивачу залишається тільки тіши�

ти себе тим, що він виграв справу в суді. При такому положенні

справ важко говорити про судовий захист, як такий, так як він існує

тільки в рішенні суду, яке неможливо виконати в реальному житті. 

У даний час склалася також ситуація, що виграти господарський

суд це тільки незначна частина того шляху, який повинен пройти

позивач. Діяльність суду закінчується на етапі оголошення рішення

і після набрання законної сили воно одержує таку властивість, як

загальнообов’язковість, що гарантується ст. 124 Конституції Украї�

ни, тобто в законодавчому плані ця концепція повністю знайшла

підтвердження. Відносно проблем у виконанні рішень господарських

судів, не зважаючи на те, що державна виконавча служба це установа,

вказівки якої носять обов’язковий, імперативний характер, вона не

є силовою структурою і «вибивання боргів» в перелік її повнова�

жень не входить. Тому, існує потреба не тільки визначення характе�

ру і змісту функції державної виконавчої служби, а й проведення
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правового зв’язку між функціональними обов’язками державного

виконавця та його статусом. Тому подальше реформування судової

системи та діяльності органів державної виконавчої служби сприя�

тиме повній реалізації ст. 124 Конституції України, що дозволить не

тільки захистити права суб’єктів підприємницької діяльності,

а й позитивно відіб’ється на авторитеті держави. 

Отже, для ефективного захисту прав суб’єктів підприємницької

діяльності необхідне реформування та вдосконалення підприємниць�

кого законодавства. Внесення змін до законодавчих актів повинно

ґрунтуватися на тому, щоб можна було реалізувати дану норму на

практиці. І якщо це необхідно забезпечити видання нормативно�

правових актів які б розкривали порядок, етапи виконання певної

норми та реалізації права, яке вона гарантує. Також доцільно б було

певним чином систематизувати нормативно�правові акти в сфері під�

приємництва для більш зручного користування ними. 
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Сьогодні займатися зовнішньоекономічною діяльністю для будь�

якого підприємства є престижно і прибутково. В сучасних умовах

жорсткої конкурентної боротьби на світовому ринку потреба у реалі�

зації зовнішньоекономічних договорів значно зростає, а постійний

аналіз та усунення проблем, що виникають при цьому, стає невід’єм�

ною частиною управлінської роботи на кожному задіяному до зов�

нішньоекономічної діяльності підприємстві. 
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Проблему договорів у зовнішньоекономічній діяльності деякою

мірою досліджували: В. Щербина, В. Гайваронський, В. Жушман,

І. Жук, М. Дідківський, В. Кисіль, В. Назаренко та інші. 

Порядок укладання зовнішньоекономічних договорів в Україні

регулюється ст. ст. 382–383 ГК України, законами України «Про зов�

нішньоекономічну діяльність» від 16 квітня 1991 р. № 959�ХІІ, «Про

міжнародні договори України» від 29 червня 2004 р. № 1906�IV,

«Про міжнародне приватне право» від 23 червня 2005 р. № 2709�IV,

«Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі

зовнішньоекономічної діяльності» від 23 грудня 2008 р. № 351�IV,

Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (конт�

рактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань

європейської інтеграції України від 6 вересня 2001 р. № 201, Указом

Президента України «Про застосування Міжнародних правил ін�

терпретації комерційних термінів» від 4 жовтня 1994 р. № 567/74. 

Відповідно до п. 9 ст. 1 закону України «Про зовнішньоекономіч�

ну діяльність» під зовнішньоекономічним договором розуміють мате�

ріально оформлену угоду двох чи більше суб’єктів зовнішньоеконо�

мічної діяльності та їхніх іноземних контрагентів, спрямовану на

встановлення, зміну чи припинення взаємних прав і обов’язків у зов�

нішньоекономічній діяльності. 

При укладанні зовнішньоекономічних договорів на практиці час�

то виникають деякі труднощі:

1. Недостатня чіткість (двозначність) при формулюванні окремих

умов договору. Для уникнення непорозумінь зовнішньоекономіч�

ний договір з іноземною стороною має укладатися двома мовами —

українською й мовою іноземного контрагента. Це дає можливість

зробити зовнішньоекономічний договір зрозумілим для обох сто�

рін, і вирішити всі непорозуміння до його підписання. 

2. При перекладі тексту зовнішньоекономічного договору (конт�

ракту), який необхідно «перекладати», а не «інтерпретувати» («тлу�

мачити»), можуть виникати ряд труднощів, які пов’язані зокрема

з адекватним перекладом правничої та іншої термінології. Так, як�

що в українській мові немає відповідного терміну, рекомендується

використовувати способи запозичення, роз’яснення чи термінот�

ворення. 

3. Автентичність та юридична сила різномовних текстів дого�

ворів (контрактів). Рекомендується включити до тексту договору

(контракту) положення про те чи є різномовні тексти автентични�

ми чи має якийсь з них вищу юридичну силу. 
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При використанні і виконанні договорів у сфері зовнішньоеконо�

мічної діяльності суб’єкти господарювання зіштовхуються з такими

проблемами, як відсутність єдиного нормативно�правого акта, який

би регулював деякі види договорів у сфері зовнішньоекономічної

діяльності (наприклад, договір поставки в зовнішньоекономічній

діяльності); недостатня регламентація використання договору кон�

сигнації суб’єктами аграрного права у сфері зовнішньоекономічній

діяльності; встановлення договірної правосуб’єктності сторін зов�

нішньоекономічного договору. Для врегулювання такої проблеми,

слід використовувати особисті закони обох суб’єктів господарювання,

оскільки договірна правосуб’єктність для кожної особи повинна

завжди встановлюватися окремо. 

Механізм укладання й виконання зовнішньоекономічних дого�

ворів, на перший погляд, дещо складний. Українські законодавці

намагаються адаптувати чинне законодавство до вимог міжнарод�

ного права, проте слід пам’ятати: правова система будь�якої країни

не є ідеальною, має свої прогалини й колізії. Захист власних інте�

ресів із урахуванням усіх можливих недоліків є прерогативою при

укладанні будь�якого зовнішньоекономічного договору. 
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ПОЗИТИВНІ І НЕГАТИВНІ РИСИ

Подвойський Є. В. 
Кафедра цивільного та господарського права 
Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547!36!39
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net
Науковий керівник — старший викладач кафедри
Свобода Євгенія Юріївна

Заповіт — матеріальний, документально засвідчений правочин,

що може бути укладений фізичною особою з повною цивільною діє�

здатністю, у визначеному законом порядку на випадок своєї смер�

ті, щодо майна, яке належить їй на праві приватної власності. 

За загальним правилом заповіт є одностороннім правочином,

оскільки у ньому чітко відображається воля саме однієї особи — за�

повідача. В цьому документі визначається спадкоємець або коло

спадкоємців, до яких разом із правом володіти та розпоряджати�

ся майном, переходить і не дуже приємна, але необхідна річ —

обов’язки. 

В сучасному ЦК України зазначені види заповітів серед яких

слід виділити особливий за своїм змістом заповіт — заповіт подружжя.

По суті заповіт подружжя є свого роду новелою цивільного за�

конодавства, адже починаючи з прийняття ЦК УРСР 1963 р., та

протягом незалежності України аж до 2003 р. такого виду спадку�

вання не було. 

Механізм його дії полягає в тому, що частка у праві спільної суміс�

ної власності після смерті одного з подружжя переходить до друго�

го з подружжя, який його пережив. У разі смерті останнього право на

спадкування мають особи, визначені подружжям у заповіті (ч. 2,

ст. 1243 ЦК України)

В Україні, на жаль, за шість років існування, заповіт подружжя

практично по сей день не отримав широкого застосування у су�

часній практиці. 

Схема заповіту подружжя є позитивною, оскільки розширює пра�

ва громадян. Тобто спільно набуте майно за період подружнього

життя не треба ділити між чоловіком та дружиною — воно повністю

переходить до зазначених спадкоємців, що зумовлює зміцнення

подружніх відносин та збільшення поваги один до одного. Але це
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ледве не єдині переваги такого заповіту. Складаючи спільний за�

повіт, подружжя повинні враховуватися і його можливі недоліки. 

По перше — Згідно зі статтею 1243 ЦК України подружжя во�

лодіє не лише спільним сумісним майном, а й певним майном, яке

належить йому на праві приватної власності. Так правовий режим

роздільності майна поширюється на майно, набуте в порядку дару�

вання, спадкування, на особисті кошти, речі індивідуального ко�

ристування. Тим самим законодавець штучно обмежує останню во�

лю громадянина, оскільки позбавляє його можливості у спільному

заповіті розпорядитися всім своїм майном, що суперечить основ�

ному принципу спадкового права — принципу свободи заповіту.

Тобто виходить, що з одного боку людина вільна в праві обирати що

внести до спадщини, а з іншого — її воля обмежується правилами

складання спільного заповіту подружжя. 

Чинний ЦК України не дає відповіді на запитання, яким чином

після смерті першого з подружжя його частка у спільній сумісній

власності перейде до другого з подружжя — автоматично чи шля�

хом прийняття її за звичайною процедурою спадкування. Оскільки

у ЦК України не зазначене інше, подружжя у заповіті має призна�

чати спадкоємцями один одного, в такому разі частка вважатиметься

об’єктом спадкування на користь другого з подружжя. Разом із тим

другий з подружжя, що пережив, вочевидь, вважатиметься звичай�

ним спадкоємцем і з його спадщини вираховуватиметься обов’язкова

частка, виплачуватимуться борги кредиторам спадкодавця, тощо.

Таким чином, не виключено, що до спадкоємця, призначеного

спільним заповітом перейде майно не у тому вигляді, якому воно

було заповідане. 

З огляду на викладені факти, плюси та мінуси інституту заповіту

подружжя вчені — практики виражають сумніви щодо доцільності

його впровадження. 
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СПАДКОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ, 
ЇХ ВИНИКНЕННЯ, ЗМІНА ТА ПРИПИНЕННЯ 

Сачкова Ірина Сергіївна
Кафедра цивільного та господарського права 
Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547 36 39
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net
Науковий керівник — старший викладач кафедри
Свобода Євгенія Юріївна

Підставою виникнення, зміни та припинення спадкових право�

відносин є особливі юридичні факти, тобто такі обставини з якими

законодавець пов’язує виникнення, зміну чи припинення спадко�

вих правовідносин. 

Спадкові правовідносини виникають на двох етапах:

– відносини, що виникають у зв’язку з відкриттям спадщини. 

– відносини, що виникають у зв’язку з прийняттям спадщини. 

Спадкові правовідносини складаються з трьох основних елемен�

тів: об’єкти, суб’єкти і зміст. 

Об’єктом спадкових правовідносин є спадщина, до складу якої

входять усі права та обов’язки, що належать спадкодавцеві на мо�

мент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті. 

Згідно зі ст. 1218 ЦК не входить до складу спадщини права та

обов’язки, що нерозривно пов’язані з особою спадкодавця, а саме:

– особисті немайнові права;

– право на участь у товариствах та права членства в об’єднаннях

громадян, якщо інше не встановлено законом або іншими установ�

чими документами;

– право на відшкодування шкоди завданої каліцтвом;

– право на аліменти, пенсію, інші виплати встановлені законом;

– права та обов’язки особи як кредитора або боржника, відпо�

відно до ст. 608 ЦК. 

Суб’єктами спадкових правовідносин є спадкоємці. Серед них

виділяють:

– ті, які закликані до прийняття спадщини;

– ті, які прийняли спадщину. 

Змістом спадкових відносин є права та обов’язки, які виникають

з відкриттям спадщини. 
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Юридичні факти — це конкретні життєві обставини, з якими нор�

ми цивільного законодавства зв’язують правові наслідки і передусім

виникнення, зміну або припинення правовідносин. 

Правовою наукою розроблено класифікацію юридичних фак�

тів, які поділяються на дії та події. 

Події — юридичні факти, настання яких не залежить від вольо�

вої поведінки осіб. Це явища стихійного характеру (наприклад, зем�

летрус, повінь). 

Дії — юридичні факти, зв’язані з волею осіб. Вони поділяються

на правомірні й неправомірні (протиправні). 

Правомірними є дії, які відповідають вимогам законодавства. Це

угоди, які створюють об’єктивний результат. До них відносять: юри�

дичні акти та юридичні вчинки. 

Неправомірними є дії, які вчиняються з порушенням вимог за�

конодавства. 

Для настання юридичних наслідків достатньо наявності одного

юридичного факту, тому часто доводиться мати справу з комплексом

фактів, серед яких розрізняють: групу юридичних фактів (декілька

фактичних обставин, кожна з яких викликає або може викликати

один і той же наслідок) і юридичну сукупність (система юридичних

фактів, пов’язаних між собою таким чином, що правові наслідки

настають лише за наявності усіх елементів цієї сукупності). 

ЗАСТАВНА В ЦИВІЛЬНОМУ ОБІГУ

Лукомська Олеся Василівна
асистент кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547 36 39 
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net

У ч. 5 ст. 3 Закону «Про цінні папери та фондовий ринок», дано

визначення та види іпотечних цінних паперів. Саме до іпотечних

цінних паперів законодавець відніс і заставну. 

Закон про цінні папери містить лише загальні положення про за�

ставну як різновид іпотечних цінних паперів. Спеціальним норматив�

ним актом, що детально регулює поняття, існування та обіг заставних

є Закон України «Про іпотеку» від 05. 06. 2003 р. № 898�ІV (Закон). 

Відповідно до ст. 20 Закону, заставна — це борговий цінний папір,

який засвідчує безумовне право його власника на отримання від
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боржника виконання за основним зобов’язанням, за умови, що во�

но підлягає виконанню в грошовій формі, а в разі невиконання

основного зобов’язання — право звернути стягнення на предмет

іпотеки. 

Закон відзначає, що заставна не є емісійним цінним папером.

Проте заставною може забезпечуватися випуск таких емісійних цін�

них паперів як іпотечні облігації та іпотечні сертифікати. 

Оформлення заставної здійснюється лише у тому разі, якщо її

випуск прямо передбачений іпотечним договором. У свою чергу,

вказівка на оформлення заставної є суттєвою умовою іпотечного

договору і в разі небажання сторін оформляти заставну вони по�

винні зазначити про це в тексті договору. 

Отже, у разі оформлення заставної припиняються грошові зо�

бов’язання боржника за договором, який передбачає основне зо�

бов’язання, і виникають грошові зобов’язання боржника відносно

платежу за заставою. А виконання основного зобов’язання та звер�

нення стягнення на предмет іпотеки може бути здійснено лише на

підставі вимоги власника заставної. 

Видача заставної можлива лише при укладенні договору іпоте�

ки, до його реєстрації, оскільки заставна підлягає державній реєст�

рації разом із реєстрацією обтяження майна іпотекою. На всіх ори�

гінальних примірниках іпотечного договору робиться відмітка про

видачу заставної. Після реєстрації випуску заставної її оригінал пе�

редається іпотекодержателю. 

В Законі зроблено застереження, що заставна не може видава�

тися, якщо іпотекою забезпечене грошове зобов’язання, суму бор�

гу за яким на момент укладення іпотечного договору не визначено

і яке не містить критеріїв, що дозволяють визначити цю суму на

конкретний момент. 

Форма і зміст заставної визначені в Законі та в розробленому згід�

но з його вимогами Положенні про вимоги до стандартної (типо�

вої) форми бланка заставної, що затверджено рішенням ДКЦПФР

від 04. 09. 2003 р. за № 363. Заставна складається в письмовій формі

в одному примірнику на бланку стандартної форми. Ст. 21 Закону

встановлюється перелік обов’язкових реквізитів заставної. Але за зго�

дою між іпотекодавцем та іпотекодержателем заставна може місти�

ти інші положення, які відтворюють зміст основного зобов’язання

та іпотеки. Якщо зміст заставної не відповідає положенням іпотеч�

ного договору чи договору, який обумовлює основне зобов’язання,

положення заставної мають перевагу. 
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Для реалізації права за заставною її власник може заявити борж�

нику письмову вимогу про виконання основного зобов’язання на

його користь відповідно до умов договору, який обумовлює основ�

не зобов’язання. На вимогу боржника власник заставної зобов’яза�

ний пред’явити оригінал заставної без його передачі боржникові.

Заставна передається боржникові лише у разі повного виконання

ним основного зобов’язання. Тобто, знаходження заставної у борж�

ника свідчить про виконання основного зобов’язання, якщо не бу�

де доведено протилежне. У разі виконання основного зобов’язання

боржником заставна анулюється, в протележному випадку відбу�

вається звернення стягнення на предмет іпотеки. Знаходження за�

ставної в іншої особи свідчить, що основне зобов’язання не вико�

нано, якщо не буде доведено інше. 

Передача заставної здійснюється шляхом виконання на ній осо�

бою, якій належить заставна (індосантом), передавального напису

(індосаменту) на користь іншої особи (індосата) та передачі ори�

гіналу заставної. При цьому індосамент — це лише шлях передачі

заставної, але в жодному разі не самостійна угода, яка дає підстави

для переходу права власності. 

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ СПАДКОВОГО ПРАВА

Білань Інна Вікторівна
Кафедра цивільного та господарського права Інституту права та
суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547!36!39 
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net
Науковий керівник — старший викладач кафедри 
Свобода Євгенія Юріївна

Права і свободи людини і громадянина та гарантії їх захисту ста�

новлять зміст і спрямованість будь�якої правової держави. В сучасних

умовах розвитку правової держави і громадянського суспільства

в Україні значно зростає роль правової освіти і правового вихован�

ня населення, що викликано і світовою економічною кризою та по�

шуками шляхів виходу із неї, і реформуванням політичної системи

та соціальних відносин, і зростанням відповідальності особистості

за власну долю. Право громадян на спадкування спрямоване на

більш повний захист цивільних прав та інтересів громадян. 
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Кожна людина смертна, тому неодмінно настане колись момент,

в який припиниться її життя. І тоді постане питання про те, що

ж вона залишила після себе своїм нащадкам. Адже успадковується

практично все: добре ім’я, здоров’я, набуті матеріальні блага, і навіть

борги. Навколо цього дуже часто розгортається боротьба спадко�

ємців. Кожного цікавить питання, що йому належить по�праву і що

він отримає. 

У наш час цивільне законодавство досить чітко регулює дані пи�

тання і значно розширило права громадян у здійсненні своїх спад�

кових прав. Про те так було не завжди. Як відомо людину вчить

історія, тому щоб краще збагнути процес спадкування необхідно

проаналізувати етапи його розвитку. 

Уявлення про спадкування, що проникло у все наше сучасне

спадкове право, значною мірою зобов’язане своєю розробкою римсь�

кому праву, яке вперше сформулювало і послідовно проводило дум�

ку про універсальний характер спадкового првонасатупництва. 

Відсутність спадкування, розкрадання майна померлих можливе

тільки у найпримітивнішому соціальному стані, коли суспільство

являло собою групу ізольованих індивідів і не мало більш тісних

осередків. Тоді зі смертю людини втрачався суб’єкт права, внаслі�

док чого майно, яке належало померлому, ставало безгосподарним,

його міг захопити будь�хто. 

Становище змінюється з виникненням патріархальної сім’ї. Те�

пер індивід оточений особами, з якими він пов’язаний єдиним по�

ходженням, спорідненням і які більш близькі йому, ніж інші члени

суспільства, і майно в той час набуває характеру сімейної власності. 

Зародившись на ґрунті сімейного і родового ладу, спадкування

на перших порах мало природний характер. Спадкоємцями були

природно і обов’язково ті особи, які стояли ближче до померлого

в порядку патріархальної родинності. Якщо померлий мав дітей, то

вони вступали у володіння його майном. Якщо дітей не було, то

спадщина переходила до тих осіб, з якими померлий раніше стано�

вив одну сім’ю. Отже, порядок закликання до спадкування визна�

чався самим порядком родинної спорідненості. 

Поступово значення індивіда зростає, сімейний характер власнос�

ті послаблюється, права домовладики щодо розпорядження майном

посилюються. За правом розпоряджатися майном за життя, вини�

кає право домовладики розпоряджатися майном на випадок смерті.

Розвивається, отже, свобода заповітів. Уже Закони XII таблиць визна�

чають заповіт (testamentum) як акт, який усував порядок законного
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спадкування. Таким чином, поряд із спадкуванням за законом ви�

никає інший вид спадкування — за заповітом. 

Свобода заповітів у Римі привела до безслідного зникнення

сімейної власності. Старе римське цивільне право, яке надало до�

мовладиці право передавати своє майно будь�кому, наклало на нього

разом з тим певні обмеження на користь його підвладних членів сім’ї.

Невиконання передбачених законом умов могло привести до ви�

знання недійсності заповіту і спадкування за законом. В основі цих

обмежень лежала думка про право близьких до спадкодавця осіб на

необхідну участь їх у спадкуванні, так виникло право на обов’язко�

ву частку у спадщині. 

Нині значно зміцнено цілі інститути спадкового права. 

В ЦК 2003 р. спадковому праву розробниками відведено «Кни�

гу шосту. Спадкове право», яка охоплює ст. ст. 1216—1308. 

У ЦК 2003 р.:

– втілено ідею якнайширшого охоплення числа осіб, до яких

може перейти спадщина за відсутності заповіту (збільшується кіль�

кість черг спадкоємців за законом і коло самих спадкоємців);

– скасовано особливий правовий режим спадкування предметів

домашньої обстановки і грошових вкладів у кредитних установах;

– передбачено можливість складення подружжям єдиного за�

повіту, а також укладання спадкового договору;

– змінено підхід до порядку прийняття спадщини;

– спадкоємцям надано можливість перерозподілити спадщину;

– за певних обставин суд може надати право на спадщину спад�

коємцю за законом, який не закликається до спадкування в поряд�

ку черги;

– передбачено можливість складання «секретних» заповітів та

заповітів «з умовою». 

Але це не означає, що спадкове законодавство стало ідеальним,

тому, що регулювати абсолютно всі питання не можливо. Суперечки

завжди були і будуть, адже скільки людей стільки й думок. Тому пра�

вознавцям завжди буде над чим працювати і що вдосконалювати. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
СОЦІАЛЬНО5КУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Мединська Люся Орестівна,
начальник відділу адаптації, пошукувач кафедри Конституційного,
адміністративного та фінансового права 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Досвід засвідчує, що зміни в постстабілізаційний період є наба�

гато складнішими та триватимуть значно довше, ніж прогнозувало�

ся. Але тільки шляхом проведення демократичних та ринкових

перетворень можна закласти підвалини для економічного та соціаль�

но�культурного розвитку. 

Вважається, що побудова в країні соціально орієнтованої рин�

кової економіки є визначальним чинником утвердження сучасних

європейських стандартів якості життя. А це означає, що незапереч�

ною основою економічних реформ в Українській державі повинна

стати розвинута соціальна інфраструктура, оскільки саме вона є най�

важливішою сферою життя суспільства. Тут реалізуються соціальні

інтереси всіх верств населення, відносини суспільства та особи, умо�

ви праці та побуту, здоров’я та освіти, культури та мистецтва, со�

ціального захисту. 

Однак, сьогодні соціальна інфраструктура України не забезпе�

чена відповідною фінансовою та нормативно�правовою базою, що

значно ускладнює її функціонування та розвиток, особливо в умовах

світової фінансової кризи. Такі обставини ніяк не сприяють інтег�

рації України у світовий економічний простір. Адже мірилом досяг�

нення суспільства є не декларування права людини на соціальні га�

рантії на найвищому законодавчому рівні, а наявність механізмів

для його повного та безперешкодного використання, наявність засо�

бів, необхідних для забезпечення реальної можливості його здійс�

нення кожним громадянином. Ефективна соціальна політика є інст�

рументом реалізації соціальних інтересів суспільства, передумовою

досягнення соціальної безпеки як на рівні окремо взятої людини,

так і на рівні держави в цілому. 

Ефективність розвитку соціально�культурної сфери та реалізації

соціальних гарантій значною мірою залежить від фінансового за�

безпечення. 

Обсяги фінансових ресурсів, які спрямовуються на забезпечення

соціально�культурної сфери значною мірою залежать від загальної
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економічної ситуації в державі. Сьогодні всім нам відома економічна

ситуація в Україні, яка спричинена як світовою фінансовою кризою

так і байдужістю, черствістю і ненаситністю усіх гілок української

влади. В зв’язку з цим пошук нових правових механізмів фінансо�

вого забезпечення соціально�культурної сфери в Україні є надзви�

чайно важливим і актуальним завданням. 

На нашу думку, з метою покращення фінансового забезпечення

соціально�культурної сфери за рахунок коштів бюджетів необхідно:

– розробити та закріпити на законодавчому рівні мінімальні

соціальні стандарти, які є основою визначення норм бюджетного

забезпечення;

– оптимізувати структуру установ соціальної сфери;

– удосконалити методику розрахунку нормативів бюджетного

забезпечення;

– забезпечити своєчасне і повне фінансування установ соціаль�

но�культурної сфери з бюджетів усіх рівнів;

– забезпечити раціональне, економне, цільове та ефективне ви�

користання бюджетних коштів за допомогою фінансового контро�

лю (державного, відомчого, громадського);

– розширити повноваження громадського фінансового контро�

лю в соціально�культурній сфері та стимулювати його діяльність;

– вищим органам влади брати до уваги і реагувати на результа�

ти громадського фінансового контролю. 

Щодо покращення фінансового забезпечення з інших джерел

фінансування, то необхідно:

– розширити можливості зайнятості населення через ефектив�

ну систему фінансової підтримки;

– переглянути систему податкових пільг (вільні економічні зони);

– підвищувати престиж благодійників, меценатів, спонсорів че�

рез засоби масової інформації. 

– повноваження громадського фінансового контролю подати

у Законі України «Про фінансовий контроль в Україні». 

Вважаємо, що запропоновані заходи сприятимуть удосконаленню

фінансового забезпечення соціально�культурної сфери, та підвищать

ефективність використання обмежених фінансових ресурсів. 

А в цілому, щоб довести систему соціальних послуг до рівня єв�

ропейської держави, необхідно створити таку соціальну стратегію,

за якої б видатки на соціально�культурну сферу не лише не обтяжу�

вали економіку, а й стимулювали її економічну динаміку. 
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ФІНАНСОВІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАХОДІВ
ЩОДО ПОЛІПШЕННЯ ДОВКІЛЛЯ 

ТА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
(НА ПРИКЛАДІ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Вадим Остапина
пошукувач кафедри конституційного,
адміністративного та фінансового права

Міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації» в Терно�

пільській області розроблена на виконання Указу Президента Украї�

ни від 8 серпня 2000 року № 963 «Про додаткові заходи щодо по�

ліпшення медичної допомоги населенню України» та Постанови

Кабінету Міністрів України від 10 січня 2002 року № 14 «Про затвер�

дження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації» і спря�

мована на задоволення потреб населення області в охороні його

здоров’я, забезпечення прав громадян на якісну і доступну медико�

санітарну допомогу, створення умов для здорового способу життя. 

В матеріалах науково�практичної конференції, присвяченої ре�

зультатам першого етапу наукового супроводу та проведення Мо�

ніторингу виконання Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я

нації» на 2002–2011 роки було представлено інформацію управлінням

охорони здоров’я Тернопільської держадміністрації, що в області

розроблена програма (план дій) з охорони здоров’я, раціонального

використання ресурсів та забезпечення екологічної безпеки області.

На базі управління екології та природних ресурсів створено систе�

му моніторингу довкілля та впровадження єдиної інформаційної

екологічної безпеки. Держуправління екологічної безпеки в області,

обласна санітарно�епідеміологічна служба, виробниче управління по

меліорації і водному господарству, обласний центр по гідрометео�

рології проводять систематичні спостереження за станом довкілля.

Було створено єдиний банк даних щодо стану природних ресурсів

і якості довкілля та інтеграції екологічних інформаційних систем. 

Також розроблено проект загальнодержавної програми «Питна

вода України» на 2006–2020 роки. Водопостачання області здійс�

нюється тільки з підземних джерел, які знаходяться на контролі

спеціалістів санітарно�епідеміологічної служби. В області збільши�

лась кількість централізованого водопостачання. 

На всіх підприємствах області розроблені проекти гранично до�

пустимих шкідливих речовин в атмосферу і заходи щодо їх дотри�
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мання. Проводиться лабораторно�інструментальний контроль за

станом атмосферного повітря на вулицях з інтенсивним транспорт�

ним рухом, в селищній зоні та зонах відпочинку. 

Розроблено заходи щодо виконання загальнодержавної програ�

ми поводження з токсичними відходами. Проведено інвентаризацію

сміттєзвалищ для захоронення твердих побутових відходів, ведеть�

ся контроль за поводженням з відходами. Здійснюється санітарно�

епідеміологічний нагляд за продовольчою сировиною, продуктами

харчування, умовами їх транспортування, зберігання та реалізації. 

В області працює мережа служби формування здорового спосо�

бу життя. Розроблена комплексна програма «Профілактика та по�

долання тютюнокуріння». 

На сьогоднішній день медична профілактика — це система дер�

жавних, гігієнічних, валеологічних заходів, спрямованих на форму�

вання та забезпечення здоров’я населення, підвищення тривалості

його життя і працездатності, усунення негативних наслідків хвороб,

виховання здорового молодого покоління. За даними ВООЗ, стан

здоров’я населення лише на 8–10% залежить від медицини. Основ�

ним же чинником (50%) є спосіб життя індивіда. 

В зв’язку з цим, повертаючись до Тернопільської області, по�

трібно заявити, що незважаючи на всі розроблені заходи, м. Терно�

полю загрожує екологічна небезпека, через проблему пов’язану із

вивозом сміття, так як ресурси виділені на розв’язання цієї пробле�

ми були використані неефективно. А це означає, що виникла особ�

лива необхідність посилення фінансового контролю, як державного

так і суспільного, за використанням бюджетних коштів. Фінансо�

вий контроль має виявляти розкрадання коштів, а держава і су�

спільство відповідно реагувати за допомогою примусових заходів. 

ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА 
ЖІНОЧОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Демчишин Наталія 
Тернопільський національний економічний університет

Стабілізація економічної ситуації в Україні та зниження со�

ціальної напруженості в суспільстві багато у чому залежить від вирі�

шення складних проблем зайнятості. Політика раціональної зайня�

тості — найважливіший інструмент розвитку трудового потенціалу

держави. 
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Сьогодні активно обговорюється питання жіночого безробіття.

Становище жінок України в контексті реформ, що відбуваються, не

може не викликати тривоги. Зі зростанням ролі в житті суспільства

обслуговування потреб людини, тобто такої ролі діяльності, якою

традиційно займалися жінки у своїх родинах, створюються умови,

що дають змогу жінкам розширювати свою участь у суспільному

виробництві. Найефективнішою організаційно�правовою формою

виробничих одиниць цього сектора суспільного господарства є малі

й середні підприємства, засновані на засадах приватної власності.

Не можна не погодитись з твердженням, що кожне приватне підпри�

ємство за своєю природою є суспільною справою. Підприємництво

посідає чільне місце, що активно впливає на суспільний прогрес. 

Дослідження феномена жіночого підприємництва в розвинутих

країнах показує, що воно відіграє значну і зростаючу роль у струк�

турній перебудові національної економіки, виступає динамічною

силою розвитку й стимулює підвищення темпів зростання, сприяє

зростанню продуктивності національного господарства, підвищує

загальний добробут завдяки реалізації людського потенціалу, що

недовикористовується через безробіття та неповну зайнятість, при�

носить такі соціально�економічні зміни, які сприяють довготермі�

новій політичній стабільності. 

В Україні вже також сформувався сектор жіночого приватного під�

приємництва. Проте зрушення в структурі використання жіноцт�

вом держави свого трудового потенціалу відбувається повільно. 

Доводиться констатувати, що для жінок нове соціально�еко�

номічне середовище, індивідуальний психологічний стан широкого

загалу менш сприятливі, ніж для чоловіків. Економічна поведінка

жінок в умовах фінансової кризи достатньо консервативна. Неготов�

ність до нових соціальних обставин, високі адаптативні переванта�

ження породжують стан тривоги, невпевненість у власних силах. За

розрахунками, щонайменше 100 тисяч громадянок України, не зай�

нятих трудовою діяльністю, з різних причин не використовують

свій підприємницький потенціал. 

Деформація у сфері підприємницької діяльності викликана рядом

причин. Перша причина пов’язана з тим, що в Україні не створено

сприятливого підприємницького клімату. Високий рівень бюрокра�

тизації, значна кількість контролюючих органів і перевірок, склад�

на та громіздка система ліцензування різко посилили корупційний

прес, збільшили витрати коштів підприємців, які змушені створю�

вати певні резерви від обсягу продукції і доходів для протиправних
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дій. Розвиток підприємництва в України характеризується високим

ступенем проблематичності: не визначені законодавчі основи роз�

витку, відсутні системи поміркованих податків для малого бізнесу,

не створено механізму фінансового забезпечення й підтримки ма�

лих підприємств, практично відсутня інфраструктура середовища

малого підприємництва. 

Однак розвиток жіночого підприємництва в нашій державі є важ�

ливим фактором загального економічного зростання. Сьогодні жін�

ки займаються підприємництвом не тільки з метою професійного

росту, але також і внаслідок необхідності, багато жінок все частіше

звертаються до підприємництва з тим, щоб задовольнити свої ма�

теріальні і професійні інтереси. 

Сприяння жіночому підприємництву не вимагає чогось особ�

ливого від держави. По�перше, треба забезпечити виконання чин�

ного законодавства «Положення про порядок надання безпроцент�

ної позики для заняття підприємницькою діяльністю». Сприяння

поширенню підприємництва серед жінок має вирішуватися в руслі

державної підтримки малого, середнього та підприємництва вза�

галі. Заходи щодо державної підтримки відомі, із них адаптаційно

спроможними для українських реалій є такі:

На рівні держави:

– сприяти створенню і діяльності різних підприємницьких об’єд�

нань, недержавних організацій, кредитних спілок, жіночих това�

риств взаємодопомоги тощо;

– проводити реформи у кредитно�банківській системі з метою

підвищення її спроможності в обслуговуванні фінансових потреб

малих і середніх підприємств, якими управляють жінки;

– організовувати «альтернативні» джерела фінансування;

– банкам слід розробляти стратегію повернення фінансових ре�

сурсів їх власникам. 

Таким чином, державна політика стосовно сприяння розвитку

жіночого підприємництва повинна базуватись на компромісних за�

садах урахування інтересів всіх суб’єктів господарювання та вико�

ристанні соціально�економічних стимулів. Такий підхід відкриє нові

можливості для формування жіночого підприємництва та збере�

ження трудового жіночого потенціалу в Україні. 
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ 
ОПОДАТКУВАННЯ КРЕДИТНИХ ОПЕРАЦІЙ 

З ІНОЗЕМНИМ ЕЛЕМЕНТОМ

Себба В’ячеслав Вадимович
Інститут права та суспільних відносин
VI курс група ПЗ!61
Спеціальність: правознавство
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна
Науковий керівник Мирошниченко Марія Іванівна
Кафедра теорії держави і права

Розвиток ринку фінансових послуг, а також широка експансія

іноземного капіталу в банківську систему України, що мала місце

останнім часом, зумовлюють зростання обсягу кредитних правовід�

носин за участю іноземного елементу. За таких обставин, все більш

актуальними стають питання щодо особливостей оподаткування

кредитних транзакцій з іноземним елементом. 

Відповідно до пункту 13. 2 статті 13 Закону України «Про опо�

даткування прибутку підприємств», резидент або постійне предс�

тавництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або

уповноваженої ним особи будь�яку виплату з доходу з джерелом його

походження з України, отриманого таким нерезидентом від прова�

дження господарської діяльності, крім доходів, зазначених у пунк�

тах 13.3–13.6, зобовя’зані утримувати податок з таких доходів, за�

значених у пункті 13.1 цієї статті, за ставкою у розмірі 15 відсотків

від їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої

виплати, якщо інше не передбачене нормами міжнародних угод,

які набрали чинності. 

Абзацом 2 пункту 13.1 статті 13 Закону про прибуток передбаче�

но, що під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх по�

ходження з України, слід розуміти, зокрема, проценти, дисконтні

доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі про�

центи за борговими зобов’язаннями, випущеними (виданими) ре�

зидентом. При цьому слід мати на увазі, що згідно із пунктом 13.4

статті 13 цього Закону не підлягають оподаткування доходи, отри�

мані нерезидентами у вигляді процентів, сплачених нерезидентам

за отримані Укроїною позики (кредити або державні зовнішні запо�

зичення), які відображаються у державному бюджеті України чи кош�

торисі Національного банку України. 
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Таикм чином, проценти за користування кредитом, отриманим

фізичними особами та юридичними особами приватного права —

резидентами України від нерезидента, які виплачуються такому не�

резиденту, є об’єктом оподаткування податком на репатріацію на

підставі ст. 13 Закону про прибуток. 

При цьому, підпунктом 7.9.1 Закону про прибуток встановлено,

що не включаються до валового доходу і не підлягають оподаткуванню

кошти або майно, залучені платником податку у зв’язку з отриман�

ням платником податку фінансових кредитів від інших осіб�креди�

торів, а також поверненням осовної суми фінансових кредитів, на�

даних платником податку іншим особам�дебіторам. 

Отже, для цілей повернення основної суми боргу та виплат про�

центів за користування кредитом нерезиденту важливим є правиль�

не оформлення та розмежування здійснюваних транзакцій, оскіль�

ки від цього залежатимуть податкові наслідки для сторін крдитних

правовідносин. 

А в свою чергу, для цілей здійснення розрахунків за кредитними

угодами з позичальниками�нерезидентами резидентам необхідно чіт�

ко дотримуватися встановленого порядку оформлення платіжних

документів, які мають достовірно підтверджувати факт сплати від�

сотків та основного боргу, а також відповідати порядку розрахунків,

передбаченому договором. В протилежному випадку, у податкової

інспекції з’явиться шанс трактувати «спірні» виплати як сплату відсот�

ків та оподатковувати їх податком на репатріацію на підставі статті

13 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств». 

БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ

Запаранчук Анжеліка Петрівна
студентка групи ЗПЗ!71
Інституту права та суспільних відносин

Збільшення торгових оборотів сприяло подальшому розвитку

й концентрації банківських операцій, що знайшло відображення

у створенні акціонерних банків, які активно займалися кредитуван�

ня промисловості і торгівлі. Серед перших установ такого типу були

заснований у 1694 р. Банк Англії, а також Банк Шотландії, створе�

ний у 1694 р. Промисловий переворот, що спершу відбувся в Англії,

а згодом і в інших країнах Європи, зумовив швидке зростання числа

банків, які акумулювали значні грошові ресурси та через розрахункові
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й кредитні операції почали обслуговувати весь процес суспільного

виробництва. 

Таким чином, витоки сучасної банківської справи лежать у діяль�

ності як стародавніх банкірів, так і мінял у середні віки. Банківська

справа є невід’ємним елементом товарно�грошових відносин, роз�

виток яких і визначив процес формування універсальних інститутів

кредитної системи ѕ банків. 

Особливості різнобічної діяльності банку в ринкових умовах

можуть бути виражені за допомогою його функцій, що одночасно

розкривають і суть банку як специфічного інституту товарного гос�

подарства. Основними функціями банків є:

1) посередництво в кредиті;

2) акумулювання вільних коштів і перетворення їх в капітал;

3) посередництво в платежах;

4) створення кредитних засобів обігу. 

Функція посередництва в кредиті полягає у перерозподілі банка�

ми грошових коштів, що тимчасово вивільняються в процесі круго�

обороту капіталів підприємств і доходів населення. Банки виконують

роль посередників між тими суб’єктами ринку, які нагромаджують

тимчасово вільні кошти, і тими учасниками економічного обороту,

які тимчасово потребують додаткового капіталу. При цьому вирі�

шується протиріччя між розмірами коштів, що пропонуються в по�

зику, та величиною попиту, що на них пред’являється, а також між

строком, вивільнення коштів у кредитора та строком, на який ці кош�

ти потрібні позичальнику. 

Таким чином, банки сприяють вільному переливу капіталів в еко�

номіці, виходячи із найбільш ефективних сфер їх застосування. По�

середництво банків у кредитних відносинах дозволяє також суттєво

знизити ризик в економічній системі, оскільки банки мають більш

широкі можливості визначення стану платоспроможності позичаль�

ників, а також диверсифікують кошти своїх клієнтів, що знижує імо�

вірність втрат. 

Банківський кредит є однією з найбільш зручних та гнучких

форм залучення коштів суб’єктами ринку, що дозволяє максималь�

но враховувати потреби конкретного позичальника. 

Акумулювання вільних коштів і перетворення їх в капітал ви�

значає роль банків як основних фінансових інститутів, що стиму�

люють процес нагромадження в господарстві. Стимули до нагро�

мадження і заощадження грошових ресурсів формуються на основі

гнучкої політики банків, що пропонують власникам коштів зручну

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



форму зберігання грошей у вигляді різноманітних депозитів, які при�

носять дохід у формі проценту. Сконцентровані таким чином ре�

сурси перетворюються на позичковий капітал, що використовується

банками для надання кредиту підприємствам. Використання кре�

диту забезпечує розвиток виробництва та збільшення споживання,

тобто загальний економічний розвиток суспільства. 

Функція посередництва у платежах полягає в організації банка�

ми безготівкових розрахунків між суб’єктами ринку шляхом пере�

рахування коштів по їхніх рахунках або заліку взаємних вимог. Під�

приємства, організації, населення, державні установи, утримуючи

свої кошти на банківських рахунках, активно використовують їх як

засіб взаєморозрахунків, що суттєво знижує загальні витрати обігу

в економіці. 

Банки беруть на себе відповідальність за своєчасне і повне вико�

нання доручень своїх клієнтів по здійсненню платежів. З цією метою

застосовуються найбільш сучасні форми обчислювальної техніки

і комунікацій, які дозволяють в оптимальні строки проводити роз�

рахунки та забезпечують надійний контроль за їх здійсненням. 

Створення кредитних засобів обігу полягає в тому, що банки на

основі кредитно�розрахункових операцій забезпечують потреби гос�

подарського обороту належною кількістю платіжних засобів у формі

кредитних грошей. Дані операції пов’язані з депозитно�чековою

емісією, суть якої полягає в тому, що банк, надаючи кредит клієнту,

зараховує суму позики на його розрахунковий рахунок. В межах цієї

суми клієнт може одержати готівку або виписувати чеки для розра�

хунків. У результаті банк по суті створює додаткові платіжні засоби,

оскільки видача кредиту передує збільшенню залишку на поточно�

му рахунку і не супроводжеється реальним внесенням коштів до

банку. Дана функція банків сприяє підтриманню належної еластич�

ності грошової системи країни, пристосовуючи грошову масу до по�

треб господарського обороту. 

Розглянуті функції перебувають у тісному взаємозв’язку між со�

бою та відображають базові напрями діяльності банків і їх роль

в економіці. Однак ними не вичерпується уся гама найрізноманіт�

ніших операцій, які спроможні здійснювати сучасні банки. 
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ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО 
ТА ДОКТРИНАЛЬНОГО ВИЗНАЧЕННЯ 

ПОНЯТТЯ ВБИВСТВА

Кенс Ольга Вікторівна
студентка групи ЗПЗ!71
Інституту права та суспільних відносин

Вбивство є одним із найбільш стародавніх злочинів у криміналь�

ному праві. Виключно високий ступінь суспільної небезпеки цього

діяння визначається тим, що воно посягає на найцінніше благо,

яке не може бути поновленим чи відшкодованим — на життя люди�

ни. Особливості конструкції складу вбивства зумовлюють необхід�

ність ретельного вивчення питання, що слід розуміти під цим зло�

чином у кримінальному законодавстві. 

Вперше в історії України Конституція 1996 року закріпила за�

гальнолюдське гуманітарне підґрунтя Української держави, гума�

нітарний вимір у здійсненні її влади. Положення про те, що кожна

людина має право на життя, не є просто фразою. Зміст його можна

розуміти приблизно так: людина ні перед ким не несе юридичних

обов’язків у зв’язку із своїм народженням і нікому не повинна зві�

туватися про те, як вона розпорядилася дарованим їй життям. Право

фізичного існування людини — це право природне і воно не зале�

жить від наявності певного статусу особи в державі, воно є неподіль�

ним і не може відчужуватися. Саме тому право на життя в міжнародній

практиці визнається як одне з фундаментальних прав (поряд з пра�

вом на здоров’я, честь, гідність, недоторканність). 

Філологічне значення терміна «вбивство» (у широкому розу�

мінні) вживається для позначення цілеспрямованих дій. Умисний

злочин, завжди спрямований свідомістю і волею, є завжди конкрет�

ним і корелюється з наслідками. Ці якості відсутні у необережному

злочині, бо настання суспільно небезпечних наслідків залежить не

від прямого волевиявлення суб’єкта, а від обставин, які або не

охоплюються його свідомістю, знаходяться поза межами його волі та

мотивації, або нехтуються ним. При цьому зневажливе ставлення до

обставин, які можуть призвести до небезпечних наслідків, не озна�

чає, що суб’єкт бажає або свідомо припускає їх настання, тобто діє

умисно. Злочинна самовпевненість як вид необережності полягає

у легковажному розраховуванні на відвернення шкідливих наслідків.

Позбавлення життя іншої людини, підкреслює про те, що самогубство
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і замах на самогубство не являють з точки зору кримінального законо�

давства злочинних діянь, хоча самогубство і можна визнати амораль�

ним вчинком. Тобто, кримінально караним визнається позбавлення

життя іншої фізичної особи, незалежно від її віку, статі, соціального

становища тощо. 

Слово «вбивство» як окремий законодавчий термін вживається

в статтях 115–119, ч. 4 ст. 404 КК. У інших статтях КК, наприклад,

у статті 129, ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 206, ч. 1 ст. 345, ч. 1 ст. 346, 348,

ч. 1 ст. 350, ч. 2 ст. 355, ч. 1 ст. 377, 398 термін «вбивство» є складовим

елементом словосполучення «погроза вбивством». У статтях 112,

348, 379, 400 КК це поняття включене у зміст слова «посягання», —

наприклад, посягання на життя державного діяча, що означає замах

на вбивство або вбивство. Відмінності між наведеними визначен�

нями стосуються, перш за все, об’єкта злочину. 

У першому прикладі, де слово « вбивство « виступає як окремий

законодавчий термін, допускається, що життя іншої людини є або

єдиним безпосереднім об’єктом злочину, або основним безпосе�

реднім об’єктом злочину, або додатковим безпосереднім об’єктом

злочину, в якому для законодавця пріоритетним об’єктом криміналь�

но�правової охорони є інші цінності (суспільні відносини), оскіль�

ки для охорони конкретних категорій потерпілих були створені від�

повідні спеціальні норми. 

У другому прикладі законодавець фактично визнає, що вбивст�

во має місце лише тоді, коли життя іншої людини може бути єди�

ним основним чи додатковим безпосереднім об’єктом вбивства

(наприклад, погроза щодо працівника правоохоронного органу

(ст. 345 КК), погроза щодо державного або громадського діяча

(ст. 346 КК). 

Отже, при встановленні відповідальності за вбивство повинна

враховуватись особистість потерпілого, а також його поведінка, тоб�

то важливе кримінально�правове та кримінологічне значення ма�

ють також демографічні ознаки потерпілих. Стать, вік, фах, сімей�

ний стан і т. д. часто впливають на механізм злочинної поведінки

винного і наслідки вчиненого ним діяння. Спеціальні ознаки

суб’єкта злочину, а також спосіб його вчинення та мотив і мета зло�

чинного діяння впливають на остаточну кваліфікацію дій винного. 
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КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА 
ПІДПРИЄМСТВА — ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ 

ЙОГО КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

Луценко Ольга Володимирівна 
студентка ІV курсу групи МЗЕД!61 
науковий керівник канд. економ. наук професор 
Карпенко Сергій Володимирович 

У традиційних теоретичних моделях конкурентноздатності під�
приємств як основних чинників цієї конкурентноздатності розгляда�
ються ціна і якість продукції в порівнянні з конкурентами. У сучасно�
му світі, коли практично кожне підприємство стає підприємством
обслуговування, все частіше на перше місце серед чинників конку�
рентноздатності виходить корпоративна культура підприємства. 

Корпоративна культура підприємства — це система колективно
поділених цінностей, переконань, традицій і норм поведінки пра�
цівників. Вона виражається в символічних засобах духовного й ма�
теріального оточення людей, що працюють у даній організації. 

Культуру організації характеризують такі атрибути: 
– поділені цінності, тобто що люди цінують у своєму житті, в ор�

ганізації: свою посаду, титули, просування по службі, конкретну
роботу; 

– віра в керівництво, в успіх, у свої сили, у взаємодопомогу, в етич�
ну поведінку, у справедливість і под.; 

– комунікаційна система і мова спілкування, тобто використан�
ня усної, писемної, невербальної комунікації, абревіатур, жестику�
ляції й под.; 

– усвідомлення часу, ставлення до нього і його використання:
ступінь точності часу в працівників, дотримання тимчасового роз�
порядку й заохочення за це; 

– взаємовідносини між людьми, які розрізняються за віком і стат�
тю, статусом і владою, досвідом і знаннями, релігією і громадян�
ством, а також шляхи й методи вирішення виникаючих конфліктів; 

– процес саморозвитку працівника і підвищення кваліфікації:
процедури інформування працівників, порядок участі в навчальних
програмах, значення процесу підвищення кваліфікації, що вико�
ристовується в організації; 

– трудова етика й методи стимулювання: ставлення до роботи та
відповідальність за доручену справу; поділ праці й виконання посадо�
вих обов’язків; оформлення й охайність робочого місця; якість ро�
боти; оцінка роботи та винагорода; шляхи просування по службі; 
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– зовнішній вигляд, одяг, що і як їдять працівники, власний імідж,

тобто подання себе на роботі, діловий стиль. 

Всі характеристики, взяті разом, формують організаційну куль�

туру. Вони відображаються в традиціях, у поведінці людей, у їхньому

зовнішньому вигляді, в манері спілкування, в їхніх діях та емоціях.

Люди, які працюють в організації, формують її культуру, і в той же

час культура впливає на поведінку людей в організації. Культура орга�

нізації проявляється через уявлення про цінності, з них виводяться

норми й правила поведінки, на основі яких, у свою чергу, форму�

ється конкретна поведінка працівників усередині й поза організа�

цією. Поділені цінності формують у членів організації стандарти

в діях і схожі почуття. Вони проявляються в матеріальних і духов�

них символічних речах: зовнішньому вигляді офісних приміщень,

самих співробітників, у символах і фірмовому стилі, формах вина�

город і заохочень. Культура організації — це узагальнююча характе�

ристика всієї організації загалом. 

Таким чином, основні елементи культури організації — це цін�

ності, соціальні установки, моральні принципи й ділова етика, методи

мотивації працівників, організація праці й способи контролю,

стиль керівництва, шляхи вирішення конфліктів, способи прийняття

рішень, комунікації. Культура проявляє себе різними способами, пе�

реважна більшість з яких чітко виражені, хоча трапляються й інші —

важкозрозумілі. 

СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ В АРХІВНІЙ СФЕРІ

Шевченко Олена Володимирівна
Дубенська філія 
Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»,
тел.: (03656) 3!25!52
м. Дубно, вул. Шевченка, 14, rivne_rcde@meta.ua

Відповідальність за адміністративні проступки у архівній сфері
є складним та невивченим питанням. Сьогодні можна констатувати
трой факт, що протидія проявам порушень у сфері державного управ�
ління стала особливо актуальним питанням у зв’язку з можливостя�
ми уникнення відповідальності залежно від посадового становища.
Цієї думки притримуються ряд вчених, і як зазначає кандидат юри�
дичних наук А. В. Матіос, автор монографії «Адміністративна відпо�
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відальність посадових осіб» «притягнення до адміністративної відпо�
відальності посадових осіб у разі вчинення незаконних діянь вимагає
невідворотності застосування адміністративної контрдії» [1. 12]. 

Вивчення питання відповідальності в архівній сфері полегшено
тим, що в науковій літературі з адміністративного права вже розгля�
нуті загальні теоретичні та практичні питання адміністративної від�
повідальності та правового статусу державного службовця і посадової
особи, підготовлено монографічне дослідження присвячене адмініст�
ративній відповідальності посадових осіб. Значний вклад по даній
темі здійснили такі науковці, як: Ю. П. Битяк, С. В. Ващенко,
Е. С. Герасименко, І. П. Голосніченко, М. І. Городянський, В. А. Гу�
менюк, Г. В. Джагупов, Е. Ф. Демський, Н. І. Золотарьова, В. В. Зуй,
В. К. Колпаков, А. Т. Комзюк, А. В. Матіос, В. І. Махно, В. Г. По�
ліщук, Д. О. Штанько та ін. 

Адміністративна відповідальність становить особливий вид юри�
дичної відповідальності. Вчені юристи її характеризують застосовую�
чи різні підходи. Д�р юр. наук, проф. Ю. П. Битяк під адміністратив�
ною відповідальністю розуміє «накладення на правопорушників
загальнообов’язкових правил, які діють у державному управлінні,
адміністративних стягнень, що тягнуть за собою для цих осіб об�
тяжливі наслідки матеріального чи морального характеру» [2. 170],
автор глави підручника правознавство, присвяченої основам адмі�
ністративного права, Е. Ф. Демський у поняття адміністративної
відповідальності вкладає «передбачений нормами права обов’язок
громадян і посадових осіб дати звіт про свої винні, неправомірні дії
і в належних випадках нести певні позбавлення (морального, мате�
ріального, особистого характеру) у вигляді конкретного стягнення,
передбаченого законом» [3. 342]. 

Герасименко Є. С. відмічає, що «адміністративна відповідальність
може бути визначена як специфічна форма негативного реагування
з боку держави в особі її компетентних органів на відповідну кате�
горію протиправних проявів, згідно якою особи, які їх вчинили,
повинні дати відповідь перед повноважним органом за свої непра�
вомірні дії і понести за це адміністративні стягнення у встановле�
них законом формах і порядку» [4. 7]

Підставою адміністративної відповідальності є дві обов’язкові
умови: 

1) наявність події адміністративного правопорушення;
2) наявність складу адміністративного правопорушення. 

Отже, адміністративна відповідальність настає як наслідок пору�

шень у сфері загально державних, а не приватноправових інтересів. 
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Саме такими є інтереси, пов’язані із архівними документами,
а саме з їх зберіганням, використанням та знищенням. Суб’єктами
адміністративної відповідальності у архівній сфері є посадові особи
(керівник, архівіст), що порушують умови зберігання, використання
та знищення документів. Суб’єктами можуть виступати також до�
слідники архівних документів за порушення умов роботи в читаль�
ному залі архівної установи. 
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РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ЗА СТАТЕВОЮ ОЗНАКОЮ

Назаренко Надія Михайлівна
старший викладач кафедри цивільного та господарського права
Інституту права та суспільних відносин 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02225, м. Київ, просп. Маяковського, 21!В, тел.: (044) 547!36!39 
e!mail: ctp_vmurol@ukr.net

Одним з важливих напрямів державної політики незалежної Ук�
раїни є забезпечення сприятливих умов для поліпшення становища
жінок, підвищення їх ролі у суспільстві, створення рівних прав з чо�
ловіками для участі у різних сферах суспільно�економічної, гро�
мадсько�політичної та іншої діяльності. 

Криза економіки і особливості українського ринку праці став�
лять жінок у нерівне становище ще при прийнятті на роботу. З цих
же причин жінкам, котрі втратили роботу, важко знову її знайти. 

Жінки України мають значно менший доступ до системи підви�
щення кваліфікації, ніж чоловіки, що знижує їх конкурентоспро�
можність на ринку праці. 

У деяких зарубіжних країнах законодавство передбачає заходи,
спрямовані на знищення фактів дискримінації жінок, зокрема, при
працевлаштуванні. 
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Цікавим з цього питання є положення законодавства В’єтнаму
про те, що підприємець зобов’язаний віддати перевагу жінкам, які
відповідають критеріям професійного добору на вакантне робоче
місце, на яке претендують як жінки, так і чоловіки. У цій державі вста�
новлені податкові пільги для підприємств, які наймають велику кіль�
кість жінок. На жаль, в нашій країні таке не практикується!

Зупинимось на аналізі норми законодавства про працю жінок,
застосування якої на практиці викликає багато труднощів та супе�
речок. 

У ч. 3 ст. 184 КЗпП України забороняється звільнення вагітних
жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, одиноких ма�
терів за наявності дитини віком до 14�ти років або дитини�інваліда
з ініціативи власника без подальшого працевлаштування. 

На практиці ж, при зіткненні з такою ситуацією, як у робото�
давця так і у самій працівниці, виникає питання: хто зобов’язаний
працевлаштувати жінку — підприємство, на якому вона працювала,
чи органи Державної служби зайнятості? Стаття 184 КЗпП України
не вирішує цього питання. 

З цього питання перший заступник директора Держнаглядпраці
дав роз’яснення, відповідно до якого зобов’язання щодо працев�
лаштування покладається на керівництво підприємства, де працю�
вала жінка. Таке роз’яснення виглядає дуже привабливим, але воно
фактично покладає на керівника обов’язок виконувати ті функції,
які повинні здійснювати органи Державної служби зайнятості. 

На практиці зустрічаються випадки, коли з проханням прийня�
ти на роботу звертаються жінки, які перебувають на 8 або 9 місяці
вагітності. Чи можна їм відмовляти у прийнятті на роботу? 

Не є новиною той факт, що більшість керівників відмовляють
таким жінкам у прийнятті на роботу, пояснюючи відмову тим, що
жінки в такому стані за нормами охорони праці працювати не можуть.
Їм одразу слід надавати відпустку по вагітності і пологах. Не дивлячись
на чинне трудове законодавство, треба зазначити, що така відмова
є доцільною та законною. Тому що, в цьому випадку, жінки фактич�
но звертаються не з заявами про прийняття на роботу, а з заявами
для отримання допомоги по вагітності, родах та інших пільг, пов’яза�
них із народженням дитини від работодавця. 

Для роботодавця такий фактор є економічно невигідним. А жінкам
треба нагадати, що в Україні навіть непрацюючі жінки, мають право
на отримання допомоги по вагітності і пологах відповідно до Закону
України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми», в якому передбаче�
но, що право на державну допомогу в зв’язку з вагітністю та пологами

і працевлаштування людей з особливими потребами Секція IV



мають всі жінки (зокрема, неповнолітні), які не застраховані в системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Для цього треба подати заяву і відповідні документи до район�

них органів соціального захисту. 

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ ТА 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ЛЮДЕЙ З НВАЛІДНІСТЮ

Жушман Володимир Вікторович
Студент заочної форми навчання закладу 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ, вул. Вірменська 11, 192. 02121

Проблеми зайнятості інвалідів в сучасному ладі повинна вирі�
шувати не тільки держава в литці центральних та місцевих органів
виконавчої влади, а також підприємства, незалежно від їх форм
власності, що стосуються проблем інвалідів. 

В України інваліди володіють всією базою соціально�економіч�
них, політичних, особистих прав та свобод, які закріплені в Консти�
туції України та інших законодавчих актах. Дискримінація інвалідів
заборонена та ті хто порушують цей закон підлягають покаранню. 

Діяльність уряду відносно інвалідів проявляється в створенні пра�
вових, економічних, політичних, соціально�побутових та соціаль�
но�психологічних умовах для задоволення їх потреб в покращенні
здоров’я, матеріальному забезпеченні, посильній трудовій та суспіль�
ній діяльності. 

Соціальний захист інвалідів в нашій країни полягає в наданні
грошової допомоги, засобів пересування, протезування, орієнтації та
сприйняття інформації, пристосованого житла, встановленні опіки
або стороннього піклування, пристосованості засобів громадського
транспорту, засобів комунікацій. 

Для вирішення проблем по працевлаштуванню створюються
суспільні організації, які також мають на меті: соціальний захист, за�
няття фізичними культурою, спортом, та залучення до суспільно ко�
рисної діяльності. Спорт та роботу можна поєднати, в нашій країні,
хоча і не бездоганно але розвинута ланка параолімпійського спорту. 

З метою реалізації творчих та виробничих здатностей інвалідів
та з врахуванням індивідуальних програм реабілітації їм надається
право працювати на виробництвах, закладах та організаціях зі зви�
чайними умовами праці, в цехах та на місцях, де застосовується труд
інвалідів, а також займатися індивідуальною та іншою трудовою пра�
цею, яка не суперечить законодавству України. 
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Якщо ми подивимось в законодавчі документи, то побачимо, що
права інвалідів відстоюються. Закон України від 21.03.91 № 8753XII
у статтях 17, та 18 стверджує наступне:

Відмова в укладенні трудового договору або підвищенні на ро�
боті, звільнення по ініціативі адміністрації, зміна місця роботи без
його згоди по мотивам інвалідності не допускається, за вирахуван�
ням випадків коли по висновкам медично�соціальної експертизи
стан здоров’я є перепоною для виконання професійних обов’язків,
погрожує стану здоров’я та безпечній праці інших осіб або продов�
ження трудової діяльності чи зміна її характеру та об’єму погрожує
погіршенню здоров’я інваліда. 

Працевлаштування інвалідів проводиться органами центральної
виконавчої влади по питанням праці та соціальної політики, орга�
нами місцевого само врегулювання, суспільними організаціями ін�
валідів. 

Підбір робочого місця виконується переважно на підприємст�
вах, де наступила інвалідність, з врахуванням побажань інваліда, на�
явністю в нього професійних знань та навичок, а також рекоменда�
цій медико�соціальної експертиза. 

Підприємства, установи та організації (незалежно від форм влас�
ності), що використовує труд інвалідів, зобов’язані створювати для
них умови праці з урахуванням індивідуальних програм реабілітації
та забезпечити інші соціально�економічні гарантії, які передбачені
сучасним законодавством. 

По законодавчим актам, законам, можна побачити те, що юри�
дично їх права на працю не тільки захищені, а й мають деякі особли�
вості. Однією з особливостей є те, що такій людині надаються крім
обов’язкових прав та свобод, ще й додаткові, у статті 18 наприклад
так і написано — з врахуванням побажань, а у 17 статті написано
про — заборону на звільнення та дії які суперечать бажанням та
можливостям людини з обмеженими можливостями або деякими
вадами — інвалідів. 

Підводячи підсумок хочу зазначити, що закони є, та на мою думку
складені доволі непогано, про те наскільки відсотків вони викону�
ються чи ні стверджувати не можу та не маю ніякого права. Зазна�
чу тільки те, що чим більше люди будуть з ними знайомитись та
вивчати, чим більше буде суспільство проінформовано про цю проб�
лему, тим більше можна буде робити. На даний момент я вважаю, що
ця проблема підіймається доволі нерішуче та повільно, хоча і стала
активізовуватись останнім часом завдяки ЗМІ та деяким окремим
установам, що стоять на захисті людей інвалідів. 
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СЕКЦІЯ V

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ 

ТА ЗАГАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

Калакура Марія Михайлівна
Кафедра технології харчування інженерно!технологічного інституту

Складна екологічна ситуація в Україні вимагає використання

у харчуванні населення продуктів підвищеної біологічної цінності,

збагачених речовинами, які мають властивість активізувати захисні

сили організму і можуть сприяти покращенню здоров’я нації. У ви�

рішенні цієї проблеми важливе значення має пошук нових сировин�

них ресурсів та створення нових продуктів харчування функціо�

нального призначення. 

У цих продуктах повинні міститися компоненти, які здатні ко�

регувати різні фізіологічні порушення і покращувати стан здоров’я

людини. Функціональні продукти як правило містять натуральні

біологічно активні речовини і можуть бути використані як для ліку�

вального так і для профілактичного харчування. В основу їх вироб�

ництва покладено цілеспрямовану зміну складу інгредієнтів або

ж зміна технологічних параметрів біотехнологічних процесів об�

робки сировини. 

Сучасні технології базуються на формуванні харчових мас з вне�

сенням в них біологічно активних добавок, здатних корегувати харчо�

ву цінність продуктів відповідно до їх цільового призначення. Мі�

ністерством охорони здоров’я України дозволено до використання

у харчовій промисловості безліч біологічно активних добавок. 

Для отримання борошняних виробів високої якості широко вико�

ристовують багатофункціональні добавки з вітчизняної рослинної
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сировини, до якої належать виноградні вичавки — відходи вироб�

ництва соків і вин, які щорічно накопичуються у великих кількос�

тях при переробці винограду. Відомо, що у винограді містяться до�

сить сильні антиоксиданти та інші біологічно активні речовини, які

застосовуються для лікування ряду захворювань. 

Досить перспективними є технології функціональних продуктів

харчування з використанням нетрадиційної сировини — овочів.

Значну питому вагу серед нетрадиційних видів сировини займають

вторинні молочні продукти, що утворюються при переробці сільсь�

когосподарської сировини — знежирене молоко, пахта, молочна

сироватка, гідролізат казеїну. Важливим джерелом білка в якості

збагачувача та покращувача структури використовуються продукти

переробки сої — соєве борошно, соєві білкові концентрати, соєвий

харчовий білок, борошно соєве знежирене дезодороване. 

Забезпечити достатню харчову та біологічну цінність кондитерсь�

ких виробів функціонального призначення, а також, зменшити їх

калорійність можливо шляхом введення нового компоненту — по�

рошку сухих плодів чорноплідної горобини або її водного екстрак�

ту. В якості нових і нетрадиційних інгредієнтів в кондитерському

виробництві використовується жито смажене молоте для заміни ка�

као — порошку та для підвищення С — вітамінної активності. Значно

покращує амінокислотний склад продуктів харчування викорис�

тання у їх технологіях ядер горіхів та насіння традиційних олійних

культур (гарбуза, соняшника). 

У рецептурах функціональних продуктів для дитячого харчування

та населення, яке постраждало від радіаційних катастроф рекомен�

дується використовувати масляний розчин �каротину та Циклока�

ру, лецитин або жирові продукти із заданими фізіологічними влас�

тивостями та визначеним хімічним складом. Вони виробляються

на підприємствах жирової промисловості із застосуванням сучас�

них методів перетворення. Створення нових продуктів дає змогу не

тільки підвищити харчову, фізіологічну та споживчу цінність про�

дуктів харчування, але й покращити їх реологічні властивості. 

Підвищення біологічної цінності та функціональних властивостей

продукту харчування досягається правильним підбором сировини,

її оптимальним співвідношенням, відповідними технологічними

режимами та способами обробки. Умовою забезпечення належного

рівня цих параметрів є використання нових видів обладнання. 
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БОРОШНЯНІ КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ, 
ЇХ ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗНАЧЕННЯ 

В ХАРЧУВАННІ ЛЮДИНИ

Яценко Надія Іванівна, Любенок Олена Борисівна, 
Щирська Оксана Володимирівна 
Кафедра технології харчування інженерно!технологічного інституту

Значну питому вагу серед продукції закладів ресторанного гос�

подарства займають борошняні кондитерські вироби, які здавна ко�

ристуються підвищеним попитом у споживачів. Вони відрізняються

високою калорійністю, легким засвоюванням, приємним смаком

та ароматом, привабливим зовнішнім виглядом. 

Харчова цінність борошняних кондитерських виробів обумовлю�

ється вмістом вуглеводів, жирів, незначним вмістом білків і біоло�

гічно�активних речовин. На сьогодні доведено, що біологічна роль

окремих компонентів харчових продуктів, у тому числі борошня�

них кондитерських виробів, не обмежується їх значенням в якості

пластичних і енергетичних ресурсів організму. 

Вуглеводи — важлива біологічна субстанція. Близько 75% сухої

речовини борошняних кондитерських виробів складають вуглево�

ди. Основним джерелом вуглеводів є рослинні продукти. Як відомо,

до засвоюваних вуглеводів відносять глюкозу, фруктозу, мальтозу,

галактозу, цукрозу, крохмаль і декстрини як продукти проміжного

гідролізу крохмалю, до не засвоюваних — так звані «харчові волокна». 

По хімічному складу харчові волокна являють собою суміш полі�

сахаридів, яка складається з целюлози — полімеру глюкози, геміцелю�

лози — полімеру гексоз і пентоз, пектинів — комплексу колоїдних

полісахаридів, лігнінів — полімерів ароматичних спиртів, камедів —

метильованих і ацетильованих похідних гексоз та пентоз, слизу. 

Харчові волокна не перетравлюються ферментами тонкого ки�

шечнику. Розчинні компоненти харчових волокон піддаються

гідролізу під дією мікрофлори товстого кишечнику, нерозчинні не

піддаються мікробній деградації і не змінюються при проходженні

через кишковий тракт. Розчинні компоненти представлені пектина�

ми, камедями, слизом та частиною геміцелюлоз; нерозчинні — целю�

лозою, лігнінами, геміцелюлозами. Щоденне споживання кліткови�

ни сприяє також ряду процесів, важливих для антиканцерогенозу: 

– обмеженню часу взаємодії поверхні кишечнику з потенцій�

ними канцерогенами;
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– активації і нормалізації складу кишкової мікрофлори; 

– деградації і виведенню жовчних кислот; 

– метаболізму і інактивації канцерогенів; 

– зовнікишковому синтезу фітоекстрогенів та інших біологічно

активних речовин. 

Відсутність в харчовому раціоні харчових волокон негативно

впливає на здоров’я людини, знижуючи опірність її організму не�

сприятливому впливу навколишнього середовища. З недостачею

баластних речовин у їжі пов’язують збільшення у багатьох країнах

світу випадків захворювань на рак товстої кишки, серцево�судин�

них захворювань, ожиріння, цукрового діабету та інших захворю�

вань кишково�шлункового тракту. 

Внаслідок вище згаданого можна зазначити, що невідповідність

борошняних кондитерських виробів потребам організму викликає

необхідність створення нових виробів, збагачених рядом харчових

речовин, необхідних для забезпечення нормального розвитку і опти�

мального росту організму, його працездатності, а також резистент�

ності і адаптації до шкідливих факторів навколишнього середовища. 

Аналіз борошняних кондитерських виробів показав недостатній

вміст таких важливих сполук, як харчових волокон, вітамінів, мікро�

і макроелементів, органічних кислот. Підвищення вмісту цих речо�

вин в борошняних кондитерських виробах призведе до росту їх

фізіологічної цінності. А кращим шляхом вирішення цієї задачі мо�

же бути введення біологічно�активних збагачувачів в рецептури бо�

рошняних кондитерських виробів. 

ПІДВИЩЕННЯ 
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ БІЛКІВ

У КОМБІНОВАНИХ ПРОДУКТАХ ХАРЧУВАННЯ 

Ромоданова Валентина Олександрівна
Кафедра технології харчування інженерно!технологічного інституту

Визнано, що серед компонентів їжі білки з точки зору фізіології

харчування мають особливу цінність. Молочні білки помітно від�

різняються за показниками харчової цінності від рослинних білків

Основними білками молока є казеїн і, так звані, сироваткові білки, що

за своєю природою наближаються до білків сироватки крові. Абсо�

лютний вміст казеїну в молоці складає в середньому 2,7% або 82%

від загальної кількості білків, сироваткових білків — 0,6%, або 18%.
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Найвищою біологічною цінністю — 97% (показник якості білка,

що відбиває ступінь відповідності його амінокислотного складу по�

требам організму людини в амінокислотах) характеризується сиро�

ватковий білок, тоді як рослинний білок, наприклад, пшениці має

65%, що пояснюється низьким вмістом незамінних амінокислот,

в першу чергу, лізину, триптофану, треоніну. Слід відзначити, що по�

ряд з біологічною та харчовою цінністю представляє інтерес оцінка

деяких технологічних властивостей білків молока, таких як розчин�

ність, водозв’язуюча та драглеутворювальна, емульгуюча та піноутво�

рююча здатність. Тому молоко і молочні продукти відносяться до

найбільш поширених, широко вживаних, економічно доступних

продуктів харчування, що входять у харчові раціони всіх категорій

населення. 

Відомо, що практично немає продукту в нативному стані, який

в повній мірі задовольняє потреби людини в основних харчових

компонентах, вітамінах, мінеральних солях тощо. Найбільш формулі

раціонального харчування відповідають молочні продукти. В той же

час продукти рослинного походження, особливо овочі, є природним

джерелом вітамінів, макро� та мікроелементів, харчових волокон.

Сумісне використання корисних властивостей молочних та рослин�

них продуктів дозволяє отримати гармонійні за складом і власти�

востями композиції. Молочно�рослинним продуктам в більшій мірі

притаманні функціональні властивості, тому що в їх комбінаціях

міститься білок, харчові волокна, вітаміни, антиоксиданти. 

В технології виготовлення комбінованих молочно�рослинних

продуктів, як правило, використовують стабілізаційні системи, які

забезпечують належну консистенцію, відповідні органолептичні

властивості при зниженій жирності, продовжують термін зберіган�

ня продукту. Стабілізатори запобігають коагуляції білку в процесі

теплової обробки. На даний час широко використовують пектини,

їх суміші з іншими желюючими і загущуючими гідроколоїдами, мо�

дифікований крохмаль та інші, які виготовляються промисловістю

у вигляді порошків і потребують розчинення, в якості розчинника

використовується питна вода. 

На кафедрі технології харчування розроблені рецептури нових

молочно�рослинних продуктів, в яких стабілізатори розчинювали

у молочній сироватці з титрованою кислотністю не вище 70° Т. 

Наші дослідження довели, що сироватка підвищує вміст сухих

речовин, додатково збагачує продукт сироваткованим білком, добре

поєднується з пектинами, крохмалем, сприяє кращому розчиненню
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пектинів. Так, в технології дієтичного кисломолочного напою вне�

сення пектинів в вигляді розчину на сироватці дозволило підвищи�

ти термостійкість кисломолочної суміші, кислотність якої не повинна

перевищувати рН 4,2. Виходячи з цього, встановлені параметри

теплової обробки сквашеної суміші з наповнювачами. В технології

білкового молочно�солодового продукту використовують стабілі�

заційну систему у вигляді сироватко — крохмалевого комплексу,

яка виконує подвійну дію: покращує структуру продукту, запобігає

розшаруванню та підвищує його біологічну цінність. Відмічено по�

зитивний вплив стабілізаційної системи на рівень кислотності, во�

логоутримуючої здатності та терміни зберігання. Мікробіологічними

дослідженнями доведено, що внесення розчину крохмалю на сиро�

ватці не пригнічує розвиток молочнокислої мікрофлори, стримує ріст

дріжджів та плісняв, що дозволяє певний час реалізовувати продукт

при позитивних температурах. Крім того, використання сироватки

економічно доцільно, позитивно впливає на вартість продуктів.

Технологія виготовлення нових продуктів дозволяє реалізувати їх

у закладах громадського господарства. 

СУБЛІМАЦІЯ ЯК МЕТОД ПРОДОВЖЕННЯ 
ТРИВАЛОСТІ ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ

Бублик Галина Аврамівна, Тимошенко Анна Сергіївна
Кафедра технології харчування

Забезпечення тривалого зберігання продуктів з використанням

сублімаційної сушки новий напрямок у нашому харчуванні. Це

продукти харчування 21�го століття. 

Сублімаційна сушка продуктів є найбільш досконалим, але на

сьогодні залишається дорогим. Метод сублімаційної сушки стали

застосовувати під час Другої світової війни, в основному для вироб�

ництва антибіотиків і сухих кровозамінників. Пізніше цей метод

одержав широке поширення в харчовій індустрії. Переробні підпри�

ємства в Європі й США готують сублімовані гриби, зелень, овочі,

каші, супи, м’ясо з гарніром, а також розчинний кава. Ріст світового

ринку сублімованих продуктів становить приблизно 3,5% у рік. 

Метод сублімаційної сушки заснований на здатності льоду за

певних умов випаровуватися, минаючи рідку фазу. Сублімаційна

сушка має наступні переваги в порівнянні із традиційними метода�

ми консервування: 
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– виключаються необхідність холодильного зберігання, тому що

сухі продукти можуть тривалий час зберігатися при плюсових тем�

пературах; 

– значно зменшується маса продуктів після сушіння, отже, зни�

жуються витрати на вантажно�розвантажувальні роботи й транс�

портування продуктів; 

– спрощується система реалізації продуктів і подовжуються стро�

ки їхньої реалізації; 

– смакові якості продуктів змінюються незначно. 

Для проведення процесу сублімаційної сушка необхідним є до�

тримання двох обов’язкових умов: 

– наявність основної частини вологи в продукті (не менш 70%)

у твердому агрегатному стані; 

– підтримка достатньої різниці парціальних тиску пар води в про�

дукті й у навколишнім середовищі. 

Весь технологічний процес одержання сублімованих продуктів

складається з наступних основних операцій: 

– відбору й попередньої обробки сировини; 

– заморожування; 

– сублімаційної сушки; 

– пакування висушених продуктів. 

У виробництві продуктів харчування сублімаційна сушка вико�

ристається як засіб консервації шляхом заморожування свіжих про�

дуктів і видалення з них рідини, що дозволяє практично повністю,

до 95%, зберегти в них живильні речовини, мікроелементи, вітамі�

ни й навіть первісну форму, природний смак, колір і запах тривалий

час (від двох до п’яти років) при зміні температури навколишнього

середовища (від –50 до +50 градусів Цельсія). 

Сублімаційна сушка продуктів харчування робить непотрібним

застосування ароматизаторів, консервантів і барвників. Висока якість

і біологічна повноцінність готових сублімованих продуктів пояс�

нюється тим, що обробці може піддаватися тільки свіжа сировина.

Несвіжі продукти сублімаційної сушка не витримують. Даний факт

примітний тим, що пройшовши сублімаційну сушку продукти при�

датні для дитячого й дієтичного харчування. 

Продукти сублімаційної сушки мають дуже широкі можливості

для використання як готові продукти швидкого готування, так і як

напівфабрикати для подальшої промислової переробки (кондитерсь�

ка, м’ясо�молочна, парфумерна й інша галузі). 
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Метод сублімаційної сушки харчової сировини перспективний

для промислового впровадження в трьох напрямках: 

1) розробка технології виробництва продуктів і напівфабрика�

тів із проміжної (зниженим) вмістом вологості (від 50 до 15%); 

2) створення комбінованих способів зневоднювання, у яких суб�

лімація буде використана в якості однієї з технологічних операцій

зневоднювання; 

3) створення спеціалізованих виробництв, що випускають про�

дукти з низькою вологістю (менш 5%), де основним процесом об�

робки є сублімаційна сушка Роботи в першому й другому напрям�

ках поки ще не вийшли зі стадії лабораторних досліджень, то третій

має широке застосування. 

Цікавим і доцільним в подальшому є використання продуктів

отриманих способом сублімаційної сушки в приготуванні страв під�

приємств ресторанного господарства. 

ЙОДОВМІСНІ ПРОДУКТИ 
ДЛЯ ПРОФІЛАКТИЧНОГО ХАРЧУВАННЯ

Юліна А. І., доцент, канд. техн. наук 
Завірюха Ю., студентка 4 курсу, ТХ!62 групи

Харчуванню належить головна роль у процесах всмоктування,

характері розділення та накопичення нутрієнтів в організмі. Тому

інгрідієнтний склад їжі має велике значення в профілактиці зни�

ження рівня захворювань населення. Профілактика захворювань

в багатьох країнах здійснюється шляхом оптимізації харчування, яка

визначає необхідність розробки асортименту продукції лікувально�

профілактичного, спеціального і стимулюючого призначення. З цієї

точки зору перспективою є морська капуста під загальною назвою

ламінарія. 

Морська капуста містить практично всі мінеральні речовини

і вітаміни. Вона містить не просто багато йоду, а ще й біологічно ак�

тивні речовини, які цей йод допомагають засвоїти. В її склад вхо�

дять вітаміни і мінеральні елементи, які абсолютно необхідні для

забезпечення раціонального харчування. За статистикою споживання

морської капусти знижує ризик захворювання на рак, рівень холесте�

рину в крові, попереджуєозвиток атеросклерозу, порушення функцій

імунної системи, може допомагати при лікуванні алергії, запальних

захворювань суглобів, в позбавленні зайвої ваги. На погляд вчених
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прийом їжі, яка містить продукти з морською капустою, хоча би раз

у тиждень, забезпечує місячний запас вітамінів якщо б людина при�

йшла мультивітамінні комплекси щоденно. Це стосується не тільки

йоду, але і основних мінералів і вітамінів. 

Морська капуста має специфічні смакові властивості які не завж�

ди дозволяють використовувати її в нативному вигляді. Тому ми

поставили за мету розробити продукти з додаванням ламінарії. Ви�

явили, що морська капуста добре поєднується з більшістю про�

дуктів, із яких готуються страви, фарші та начинки. 

У процеси досліджень визначена оптимальна концентрація ка�

пусти в начинці для фаршированих томатів, перцю, кабачків, яка

склала 25% маси фаршу. При цьому вироби за органолептичними

показниками практично не відрізнялися від традиційних, але вміст

йоду, заліза, калію значно збільшився (див. табл. 1). 

Вчені стверджують, що засвоюваність вітамінів, мінеральних

речовин, які містяться в продуктах, значно краща, ніж при спожи�

ванні отриманих хімічним шляхом препаратів. 

Таблиця 1 — Хімічний склад і органолептична оцінка якості виробів із

використанням морської капусти (на 100 г виробу)

Таким чином, використання морської капусти дає можливість

збагатити повсякденне харчування дуже важливими елементами,

особливо йодом та залізом, засвоюваність яких в даних стравах ви�

сока. 

Страви 
Біл�

ки

Жи�

ри

Вугле�

води

Вміст, мкг Органо�

лептична

оцінка,

бал

І Fe K

Томати, фаршировані гри�

бами

3,2 6,7 4,9 6,7 1,5 149 4,7

Томати, фаршировані гри�

бами і морською капустою

4,3 6,6 6,4 93,8 320 400 4,8

Перець, фарширований ово�

чами

1,7 4,9 9,1 8,9 1,2 180 4,6

Перець, фарширований ово�

чами та морською капустою

3,0 4,7 11,4 103,7 319 530 4,6
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МАРКЕТИНГОВІ ПІДХОДИ 
ДО СЕГМЕНТУВАННЯ РИНКУ 

РЕСТОРАННИХ ПОСЛУГ 

Ганначенко Світлана Леонідівна
Кафедра технології харчування інженерно!технологічного інституту 

Ринок ресторанних послуг — це сукупність закладів, які працю�

ють в цій сфері. Ринок об’єднує попит і пропозицію для забезпе�

чення процесу купівлі�продажу ресторанного продукту в даний час

і в певному місці. Завдяки ринку відбувається обмін результатами

діяльності товаровиробників, задоволення особистих і суспільних

потреб. 

З точки зору особливостей та змісту маркетингової діяльності ви�

діляють наступні ринки: цільовий — ринок, на якому підприємство

реалізує чи збирається реалізовувати свої цілі; безперспективний —

ринок, який не має перспектив для реалізації певних послуг; основ�

ний — ринок, де реалізується основна частина послуг підприємст�

ва; додатковий — ринок, на якому забезпечується продаж деякого

обсягу продажу; зростаючий — ринок, який має реальні можливості

для зростання обсягів продажу. 

Кон’юнктура на ринку ресторанних послуг формується і розви�

вається під впливом різних факторів, серед яких слід виділити

економічні, соціальні, національно�історичні, природно�кліма�

тичні, демографічні. Важливим завданням будь�якого дослідження

кон’юнктури, від успіху вирішення якої залежить не тільки глибина

охоплення та точність аналізу, але і правильність прогнозу, склада�

ється у встановленні вагомості, сили впливу окремих факторів на фор�

мування кон’юнктури, у виявленні вагомих, визначаючих кон’юнкту�

ру, факторів в кожний окремий момент і на ближчу перспективу. 

До економічних факторів відносять рівень розвитку виробництва.

Головним при цьому є те, що виробництво створює пропозицію това�

рів. Суттєвий вплив мають рівень і співвідношення цін на товари. Попит,

як правило, змінюється в напрямку протилежному зміні цін. Він

зазвичай зростає при їх зниженні та зменшується при їх підвищенні.

Одним із головних факторів формування попиту є національний
дохід, причому зростання тієї його частини, яка направляється для

особистого споживання у якості заробітної плати. Вплив грошових

доходів населення на попит пов’язано з проблемою розподілу до�
ходів за групами населення. Це викликається тим, що кожній групі
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населення притаманна своя структура витрат на придбання товару,

відповідно, своя специфічна структура попиту. 

Серед соціальних факторів виділяють: характер співвідношення

чисельності різних соціальних груп в загальній чисельності насе�

лення, рівень життя населення, формування культури споживання,

естетичних смаків тощо. Вплив професіонального складу населен�

ня на структуру попиту викликається тим, що у різних професій

фізичної та розумової праці різна потреба в продуктах харчування.

Розроблені фізіологічні норми споживання продуктів харчування

і відповідні споживчі коефіцієнти для різних груп населення. Враху�

вання цього фактору формування попиту вельми важливо при ор�

ганізації харчування, при розробці раціонального харчування. 

Національно3історичні фактори — це традиції, звичаї, умови побу�

ту. Так, попит на продукцію ресторанного господарства змінюється

в святкові дні, за днями тижня, а також протягом дня. 

Морально�психологічні фактори є суб’єктивними і відобража�

ють особливості індивідуального споживання конкретної людини. 

Природно3кліматичні фактори — це тривалість пори року, тем�

пература повітря, географічні умови. В зимовий період зростає ре�

алізація м’ясних і круп’яних страв, у весняно�літній — овочевих,

молочних страв, фруктів, безалкогольних напоїв. 

Демографічні фактори включають в себе чисельність населення

і його склад, чисельність і склад сімей, процеси міграції населення.

Наприклад, вікові розбіжності та стать знаходять відображення

в структурі попиту. 

Кон’юнктурний прогноз дає оцінку перспектив розвитку ринку

і є основою для розробки стратегії та тактики діяльності підпри�

ємства. Якість прогнозу визначається головним чином тим, на�

скільки глибоко і комплексно проведено аналіз та оцінка факторів,

що формують та розвивають кон’юнктуру. 
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ФОРМУВАННЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 
АСОРТИМЕНТУ ПРОДУКЦІЇ 

З ФІТОФРУКТОВОЇ СИРОВИНИ 
У ЛІКУВАЛЬНО5ПРОФІЛАКТИЧНОМУ 

ХАРЧУВАННІ 

Хлопяк Олена Констянтинівна, Коваленко Марина Вікторівна
Кафедра технології харчування

Продукти харчування — це предмет з допомогою якого ми зано�

во створюємо себе. 

Продукти харчування повинні містити всі необхідні поживні ре�

човини: білки, жири, вуглеводи, біологічно активні речовини, що

вкрай важливі для лікувально�профілактичного харчування тому,

що виконують в організмі такі важливі функції як участь в обміні

речовин, підвищенні імунітету, беруть участь в процесах кровотво�

рення, перенесення енергії та ін. В фіто — фруктовій сировині

у значній кількості містяться алкалоїди, глікозиди, сапоніни, дубильні

речовини, ефірні олії, водорозчинні речовини, які є фізіологічно

активні, складно побудовані органічні речовини, які беруть участь

у побудові ферментів і відіграють важливу роль у взаємодії з міне�

ральними речовинами та амінокислотами. 

Найбільшу увагу ми приділили формуванню та розширенню асор�

тименту продукції з фіто — фруктової сировини, тому що одним

з показників якості та культури обслуговування є формування но�

вої продукції, а саме десертів,салатів тощо і тому ми дослідили де�

які види сировини які можна включити в цю продукцію. 

Розглянемо декілька прикладів. Незамінні у лікувально�про�

філактичному харчуванні яблука. Вони містять фруктозу, глюкозу,

вітаміни, яблучну та лимонну кислоти, досить багато солей калію та

заліза. Пектини (особливо печених яблук) адсорбують отруйні ре�

човини, знешкоджують та виводять їх із організму. А завдяки вели�

кій кількості солей калію і таніну (такі яблука швидко темнішають

на зрізі) затримується утворення в організмі сечової кислоти. Тому

яблука особливо корисні хворим на подагру та сечокам’яну хворо�

бу. Завдяки вмісту калію яблука призначають хворим з ураженням

печінки, при вадах серця з набряками. 

Ківі дуже багатий на вітаміни, особливо А, В, С, мінеральними

солями, а також дубильними речовинами та ферментами, що роз�

чиняють білок. Один ківі в день — це добова норма вітаміну С, який
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зміцнює імунну систему, кровоносні судини, підвищує опір організму

до різних інфекцій і допомагає організму боротись зі стресами. Ківі

містить багато магнію, мінеральних солей (калію) і клітковину, яка

нормалізує травлення. 

Топінамбур кладова вітамінів С і В1,що удвічі більше, ніж у кар�

топлі. Крім того, топінамбур містить білки, цукор, органічні кисло�

ти і, що найбільш цінне, — рослинний аналог інсуліну. Саме тому

цей продукт дуже корисний людям, які потерпають від цукрового

діабету. Доведено, що тривале вживання топінамбура знижує рівень

цукру в крові. Також при систематичному вживанні земляної груші

покращується зір. А ще добре його вживати при атеросклерозі

і гіпертонії, ішемічній хворобі серця і тахікардії, циститі, панкреа�

титі — і це ще не повний перелік хвороб. Багата земляна груша на

солі калію, які легко виводять з організму зайву рідину. Тож для тих,

хто потерпає від набряків, цей продукт у раціоні обов’язковий. Якщо

регулярно їсти топінамбур, можна вивести токсичні речовини з ор�

ганізму, відновити сили після перенавантаження, зміцнити імунну

систему. 

При проведенні практичного дослідження ми підібрали скла�

дові для вітамінного салату які налаштовані на виведення шлаків,

нітратів, нітритів, радіонуклідів, а також для профілактики захво�

рювань визваних неблагополучним екологічним станом. Розробле�

но рецептуру салату з топінамбуром, яблуками та ківі. В ході

досліду ми брали різні співвідношення, проводили органолептичну

оцінку і прийшли до висновку, що найвища органолептична оцінка

такого салату у співвідношенні 3:2:1. 

З наведених прикладів видно, що ця сировина може ефективно

використовуватися для покращення здоров’я людини, в тому числі

для людей з особливими потребами, а також підтверджує доціль�

ність в подальшому працювати в цьому напрямку. 
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СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД НА СЛОВ’ЯНСЬКУ СТРАВУ —
КАШУ В РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ ЛЮДЕЙ 

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Ромоданова Валентина Олександрівна, Тимошенко Анна Сергіївна
Кафедра технології харчування

Каша — страва з розварених у воді (або в молоці) зерен або кру�

пи злаків з додаванням солі, цукру, приправ, фруктів й сухофруктів,

варення. Каша відрізняється від гарніру зі звареної крупи (зерен або

злаків) більше рідкою консистенцією. 

У народі є приказка — «Щі да каша — їжа наша». Саме слово ка�

ша в древньому його значенні праслов’янське й означає страву, що

виготовлена з розтертого зерна (краш — «терти»). У слов’янській

кухні каші здавна ділилися за консистенцією на три основних види —

кашки (ріденькі), розмазні (в’язкі) і круті (розсипчасті). 

Знаменитий арабський мандрівник Ібн�Фатлан у своїх нарисах

писав, що у слов’ян є звичай при заключенні мирного договору ра�

зом з колишніми ворогами готувати кашу і їсти її разом у знак при�

мирення. Є й такий вислів з тієї пори й прийняте й зараз «з ним ка�

шу не звариш». 

Розмаїтість видів каш базувалася, насамперед, на різноманітті

видів круп, що вироблялися у Русі. 

Гречана каша багата на корисні речовини, наприклад залізо та

містить амінокислоту треонін у більшій кількості у порівнянні з ін�

шими кашами. Крім того відрізняється специфічним приємним

ароматом. Ситна, корисна, ароматна гречана каша — повноцінна

страва для будь�якого часу дня. 

Пшоняна каша — однин із головних продуктів харчування ще

з біблійних часів. Відомо, що при порушеннях серцевої діяльності

корисні продукти, що містять калій. а саме ця каша є джерелом

калію. У пшоні так само багато вітамінів групи В, крім того ця ка�

ша містить значну кількість мікроелементів. Вона характеризується

найбільшою кількістю незамінних амінокислот, а особливо — лей�

цину. Речовини, що містяться в пшоняній каші, перешкоджають

відкладенню жиру в організмі, що важливо для людям, які стежать

за своєю вагою. 

Добре відома властивість вівсяної каші позитивно впливати на

діяльність шлунково�кишкового тракту, що робить її незамінної в діє�

тичному харчуванні. Клітковина, що втримується у вівсяній каші,
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сприяє гарному травленню. Крім того, ця каша здатна знижувати

рівень холестерину. 

ХХІ століття внесло корінні зміни, як в спосіб життя, так і в струк�

туру харчування людей, але як і раніше харчування є необхідною

умовою нормальної роботи людського організму і тому ми повинні

не тільки розширювати асортимент продуктів харчування, а забез�

печувати їхню корисність та високі органолептичні властивості. 

Все частіше піднімається питання щодо корисності властивостей

каш, які є джерелом вуглеводів, мікроелементів, вітамінів, клітко�

вини. Ці елементи є дуже важливими в харчуванні, а особливо в хар�

чуванні молоді, яке повинно підвищувати працездатність та стій�

кість організму до захворювань. 

Саме тому в нашій роботі ми пропонуємо для підвищення

біологічної цінності каш та їх органолептичних властивостей

поєднання їх із рослинною сировиною. Існує велика кількість рос�

линної сировини з різними лікувально�профілактичними власти�

востями, але ми обрали наступні види: морква, гарбуз, топінамбур,

яблуко, груша. Наприклад, відомо, що в яблуках є речовини, завдя�

ки яким організм краще засвоює залізо з інших продуктів — яєць

або печінки. У плодах груші містяться унікальні ефірні масла,

біологічно активні речовини, які здатні підвищувати захисні сили

організму, протистояти інфекційним захворюванням і навіть боро�

тися з депресією. 

Ми пропонуємо додавати при виготовленні каш не тільки сиро�

вину, а й мезгу, що залишається від приготування соків вищеназва�

ної сировини. Адже відомо, що в цій сировині залишається більша

кількість біологічно активних речовин (морква). Також це дасть

можливість підприємствам ресторанного господарства ввести

безвідходне виробництво, що є економічно вигідними в наш час.

В останній час спостерігається тенденція відвідування підприємств

ресторанного господарства з дітьми, тому введення до меню зак�

ладів розширеного асортименту каш дасть можливість батькам за�

мовляти для дітей корисну та смачну продукцію харчування.
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РОЛЬ АПІТЕРАПІЇ В РАЦІОНІ ХАРЧУВАННЯ

Калакура Марія Михайлівна, Дажина Юлія Костянтинівна
Кафедра технології харчування

Однієї з найважливіших тенденцій розвитку харчової промис�

ловості в Україні та світі є виробництво продуктів дієтичних, низь�

кокалорійних, а також призначених для профілактики і лікування

різних захворювань і необхідних при роботі в екстремальних умо�

вах. В даний час в Україні вельми актуальна проблема створення

і впровадження в масове виробництво продуктів направленої ліку�

вально�профілактичної дії, які залежно від існуючої або такої, що

формується несприятливої екологічної обстановки могли б корек�

тувати виниклі патологічні зрушення в організмі людини. У цьому

плані особливо виділяється напрям створення харчових продуктів,

що володіють захисними якостями для організму людини в умовах

підвищеного радіаційного фону і стресу. Це пов’язано з наслідками

аварії на Чорнобильській АЕС, в результаті якої мільйони людей

піддаються як зовнішньому, так і внутрішньому опроміненню від

тих, що поступають ззовні і інкорпорованих радіонуклідів. 

Враховуючи надзвичайну радіочутливість імунної системи і мож�

ливість розвитку імунодефіциту при дії відносно малих доз іонізую�

чих випромінювань (з подальшими найближчими і віддаленими

наслідками, зокрема збільшенням частоти онко� і загальної захворю�

ваності), вчені Університету «Україна» здійснюють пошук природних

речовин здатних підтримувати імунний захист організму. 

В медицині відомо використання таких продуктів бджільницт�

ва, як мед, квітковий пилок, маточне молочко, прополіс і бджоли�

на отрута. Спеціалісти з технології харчування розробляють наукові

основи використання цих продуктів у виробництві десертної про�

дукції. В останні десять�п’ятнадцять років були закладені основи

своєрідної, незалежної діяльності, визнаної як АПІТЕРАПІЯ. 

Застосування продуктів бджільництва для охорони здоров’я і бо�

ротьби з рядом захворювань людини, вивчене, проаналізоване, і під�

тверджене з точки зору бджолярів, фармакології і медицини, хімії

і ботаніки та харчової промисловості. В результаті цього нині все

ширше використовується слово апітерапія, що являє собою ліку�

вання продуктами бджільництва завдяки вмісту в них цінних ком�

понентів. Насправді набагато легше попередити захворювання

шляхом апіпрофілактики, ніж боротися з ним. 
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Квітковий пилок є натуральним вітаміноносієм, продуктом, який

може бути використаний у вигляді біодобавки в різні продукти

харчування підвищеної харчової і біологічної цінності, а також профі�

лактичної дії, оскільки він має багатий амінокислотний склад, предс�

тавлений всіма незамінними амінокислотами і в значній кількості.

По амінокислотному складу білки пилку є звичайними рослинними

білками і близькі до білку гороху, квасолі, пшениці, рису. А мед міс�

тить необхідний для забезпечення скорочувальної здатності міокар�

да калій, сприятливі кровотворенню залізо, мідь, марганець і інші

мікроелементи, прийом меду активізує обмін речовин, стимулює

детоксикаційну функцію організму мікроелементів, білків і аміно�

кислот, і вуглеводів (фруктози і глюкози). 

Проведені досліди, дискусії і дебати на міжнародних зустрічах

по апітерапії, виявили зацікавленість населення до продуктів бджіль�

ництва і велику позитивну дію їх на організм. А також встановлено,

що мед, віск, квітковий пилок, прополіс, бджолина отрута і маточне

молочко застосовуються як окремо так і в комплексі з рядом фар�

мацевтичними продуктами або продуктами харчування для попе�

редження ряду захворювань. 

На нашу точку зору апітерапевтичні продукти зовсім не

шкідливі. Тому ми їх плануємо використати в якості біологічно ак�

тивних добавок у виробництві десертної продукції. Виробничі про�

робки будуть проведені в їдальні нашого університету. 

ТЕХНОЛОГІЯ ДІЄТИЧНИХ М’ЯСНИХ СТРАВ
ІЗ БЕРЛАМІНОМ МОДУЛЯРОМ 

Зубар Надія Миколаївна
Кафедра технології харчування

XX–XXI століття внесло свої корективи у розуміння хвороби:

введено новий термін — «третій стан». Медики позначують ним деякі

проміжні значення — між станом здоров’я і хворобою — стан, у якому

на сьогоднішній день знаходяться біля 90% населення України.

Причин цьому багато — дефіцит вітамінів та білків, несприятливі

екологічні умови, і все це на фоні соціальної напруженості призве�

ло до погіршення функції органів, зокрема органів травлення. 

Одним з важливіших складників комплексу профілактичних

мір є проведення природної корекції порушеної в організмі роботи

печінки за допомогою біологічно�активних добавок, які характери�
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зуються радіозахисними, антиоксидантами та гепатопротекторни�

ми властивостями. Берламін модуляр багатий на білки, складні полі�

сахариди — біологічні сорбенти (альгінати, пектини), водо� і жиро�

розчинні вітаміни, каротиноїди, макро� та мікроелементи, багато

з яких мають антиоксидантні властивості. 

Лабораторні дослідження та клінічні спостереження показали, що

берламін модуляр має широкий спектр дії на організм людини. Він

відновлює нормальну роботу шлунково�кишкового тракту, печінки,

нирок, позитивно впливає на обмін речовин в організмі, а саме: змен�

шує накопичення радіонуклідів, нормалізує загальний стан здо�

ров’я, а також зміцнює імунітет, знижує втому, піднімає життєвий

тонус, збільшує працездатність, витривалість, є профілактичним за�

собом атеросклерозу, онкологічних захворювань, нормалізує роботу

щитовидної залози, серцево�судинної, нервової системи, вирішує

проблему надлишкової ваги, поліпшує структуру волосся, нігтів,

стан шкіри, зменшує алергічні реакції, знімає м’язову напругу, го�

ловні болі, активізує роботу молочних залоз у матерів, що годують,

зміцнює центральну нервову систему, нормалізує сон. 

Проаналізуємо хімічний склад берламіну модуляру із добовою по�

требою людини і встановлено, що хімічний склад берламіну модуляра

багатий вітамінами і мінеральними речовинами. 100 г добавки задо�

вольняє організм людини на 33% у залізі, цинку — 22,5%, йоду — 40%,

селену — 19%, фтору — 53%, у вітамінах А — 27%, К — 66%, В1 — 31%,

В2 — 24%, В12 — 40%. Таким чином, берламін модуляр є джерелом

поліненасичених жирних кислот, вітамінів та мінеральних речовин. 

Враховуючи ці фактори виникає необхідність створення новіт�

ніх технологій продукції дієтичного та лікувально�профілактично�

го характеру з використанням берламін модуляра. 

У широкому асортименті продукції, що виготовляється закладами

ресторанного господарства, окрему групу складає м’ясна кулінарна

продукція, яка користується постійним попитом у споживачів. Це

обумовлює актуальність розробки дієтичних м’ясних страв з, анти�

оксидантами та гепатопротекторними властивостями. 

Берламіну модуляр — це білий порошок із солодкуватим прис�

маком, стійкий до нагріву, а також до дії кислот і лугів, легко розчи�

няється у воді, нешкідливий при тривалому вживанні та передозу�

вання, не ферментується і не піддається потемнінню при варінні

або запіканні, не утворює осаду в кислому розчині. 

Результати експериментів дозволили встановити, що оптималь�

ною кількістю добавки у дослідних зразках є 1% берламіну модуляру

та загальної інженерії Секція V



від маси основної сировини (м’яса). Це обумовлено тим, що при

збільшенні кількості добавки більше 1% появляються сторонній

присмак. 

В результаті досліджень встановлено, що у дослідних зразках

котлет парових із берламіном модуляром вищі показники за кон�

систенцією та запахом, котлети особливі з грибами мають найвищі

оцінки за усіма органолептичними показниками. За вмістом білків

дослідні зразки мають незначні відхилення, а за вмістом жирів на

15,3% більше та вуглеводів на 4,4% більше (для котлет парових) і від�

повідно для котлет особливих з грибами — 12,5% та 4,2%. 

Особливо біологічно значиме підвищення заліза та йоду, що

сприяє загальному зміцненню організму людини, посилює захисну

дію імунної системи, забезпечує нормальну функцію тиреоідної та

кровотворної систем, збільшує опір організму людини до дії неспри�

ятливих факторів зовнішнього середовища. 

На підставі проведених досліджень можливо зробити висновок,

що берламін модуляр є перспективною дієтичною харчовою добав�

кою, застосування якої при виробництві кулінарних продуктів

дозволить збагатити раціони харчування населення України, зокрема,

збагатити мінеральними речовинами (перш за все йодом та залізом). 

ОСОБЛИВОСТІ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ 
ПРИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ

ОСІБ МОЛОДОГО І ТВОРЧО5АКТИВНОГО ВІКУ

Богомолов Микола Федорович
Кафедра побутової електронної апаратури 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (044) 280!63!48

Поширення хвороб системи кровообігу в більшості країн світу

з середини 70�х років минулого століття набуло епідемічного харак�

теру. Вони займають перше місце в структурі смертності громадян

України (68,3%), на кілька порядків випереджаючи смертність від

злоякісних новоутворень. Відбувається щорічне зростання показ�

ників серцево�судинної захворюваності серед дорослих та осіб мо�

лодого і творчо�активного віку — поширення хвороб системи кро�

вообігу в Україні збільшилось порівняно з 2000 роком на 37,6%. 

Тому особливе значення має удосконалювання сучасних ме�

тодів лікування і реабілітації хворих ішемічною хворобою серця
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(ІХС) за допомогою не медикаментозних засобів і розробка мір пер�

винної та вторинної профілактики з метою зниження рівня захво�

рюваності, запобігання розвитку інфаркту міокарда (ІМ), ранньої

інвалідності й летального результату. 

Перспективним методом профілактики та лікування ІХС та ІМ

є використання гелій�неонового випромінювання низької інтенсив�

ності. Під впливом червоного лазерного випромінювання зника�

ють гострі запалювальні процеси, відбувається стимуляція імунної

системи, покращується мікроциркуляція тканин та покращується

функціонування всіх систем життєзабезпечення організму [1, 2]. 

Для лазерної терапії при лікуванні серцево�судинних захворю�

вань використовувався модифікований лазерний опромінювач реф�

лексогенних зон шкіри людини та безпосередньо крові у судинах. Для

внутрішньовенного опромінювання використовувалися волокон�

но�оптичні світловоди (катетери) для підведення випромінювання

в необхідну ділянку системи кровообігу. Один край світловоду

адаптований для під’єднання до волоконно�оптичному кабелю, узго�

дженому з джерелом лазерного випромінювання за допомогою

пристрою вводу, що, в разі необхідності, юстується. Вихідний край

світловоду оснащений механічним засобом фіксації в пластиково�

му катеторі, будова якого забезпечує введення у кровеносну судину

відрізку світловоду заданої довжини. 

Встановлення необхідної дози опромінення в комплексі здійс�

нюється вибором часу експозиції та регулюванням ефективності

введення лазерного випромінювання в волоконно�оптичний кабель

за допомогою пристрою, що юстується. Опосередкована дія прояв�

ляється в передачі енергії низькоенергетичного лазерного випромі�

нювання по каналам та меридіанам рефлексотерапії. Тому актуальним

є застосування універсальних пристроїв з різноманітним набором

функцій та можливістю їх негайної корекції в режимі реального часу.

При цьому пристрій має бути зручним та практичним в експлуата�

ції. В процесі медичної практики лікар сам вибирає найнеобхідніші

та найважливіші для роботи можливості приладу, формуючи таким

чином конкретні умови розробнику для корекції чи створення но�

вого приладу. 

За допомогою лазерного опромінювача лікар зможе впливати

на процеси лікування захворювань ІХС та ІМ, які пов’язані з гли�

биною проникнення випромінювання у біотканини, яка залежить

від методики використання контактних методів лікування та спект�

рального діапазону випромінювання. 
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Новизна розробленого лікувального пристрою полягає в тому,

що різні фактори впливу та принцип дії приладів пов’язані та вико�

нані в одному комплексі, який буде застосовуватися безпосередньо

для терапії. 

Література

1. Клочков В. П., Козлов Л. Ф., Попыкевич И. В. Лазерная анемометрия,

дистанционная спектроскопия и интерференция. Справочник. — К. : На�

ук. думка, 2005. — 758 с. 

2. Приезжев А. В., Тучин В. В., Шубочкин Л. П. Лазерная диагностика

в биологии и медицине. — М. : Наука. 2006. 

ПОЛЯРИЗАЦІЙНИЙ ВІДБИВНИЙ 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ  ФАЗООБЕРТАЧ 

ДЛЯ ФАР САНТИМЕТРОВОГО 
І МІЛІМЕТРОВОГО ДІАПАЗОНІВ

Сидорук Юрій Кіндратович
Кафедра побутової електронної апаратури

Застосування фазованих антенних решіток (ФАР) в радіотехніч�

них системах комерційного призначення, в тому числі в системах

супутникового зв’язку з рухомими об’єктами, суттєво розширює їх

можливості, підвищує надійність, завадостійкість, та інші важливі

параметри. Але широке застосування ФАР в комерційних системах

стримується високою вартістю, складністю системі керування фа�

зообертачами, великими енергозатратами, як в НВЧ каналах, так

і колах керування. В даній роботі зроблена спроба зменшити ці не�

доліки, що зробить можливим застосування ФАР в комерційних

системах. 

Основні компоненти фазообертача: відрізок круглого хвилевода

з хвилею Н11, діаметр якого вибрано так, щоб для робочої частоти

він був закритичним, подовжня металева пластинка (далі пластин�

ка), висота якої менша діаметра хвилевода, розташована в хвилеводі

і зміщує критичну довжину хвилі Н11, яка поляризована в площині

пластинки в більшу сторону; спеціальний кроковий двигун, який

повертає пластинку на заданий кут та діелектричний випроміню�

вач, що є частиною фазообертача і одночасно виконує функцію узго�

дження хвилевода з навколишнім простором і формує характерис�

тику спрямованості окремого випромінювача ФАР. 
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При побудові поляризаційних фазообертачів, головним завдан�

ням є створення диференційного фазового зсуву 180° між двома орто�

гональними лінійно поляризованими хвилями Н11, які є компонента�

ми електромагнітної хвилі з круговою поляризацією. В відбивному

поляризаційному фазообертачі такий зсув можна створити за раху�

нок зміщення вздовж осі z площин, від яких відбиваються різні

компоненти. 

В тій частині хвилевода, яка повністю заповнена діелектриком,

умови поширення обох компонент однакові, тобто може поширю�

ватися електромагнітна хвиля з круговою поляризацією, а в тій час�

тині де розташована пластинка тільки компонента, поляризація

якої співпадає з площиною пластинки. При цій умові компонента,

поляризація якої ортогональна площині пластинки (перша компо�

нента), відіб’ється від кінця діелектричної вставки, так як для неї

хвилевод з пластинкою закритичний, а хвиля поляризована в пло�

щині пластинки (друга компонента) перейде в хвилевід з пластинкою

і відіб’ється від кінця пластинки. Таким чином різні компонент

електромагнітної хвилі з круговою поляризацією проходять різні

відстані і набувають різні значення фазових зсувів. Величина цих

зсувів визначається довжиною пластинки, яка підбирається так, що

диференційний фазовий зсув дорівнював 180°. 

Фазовий зсув, що вноситься в електромагнітну хвилю Н11 з кру�

говою поляризацією залежить від кутового положення пластинки

і дорівнює 2, де  — кут, на який повертається пластинка. Кутове

положення пластинки кроковим мікро двигуном, розробленим спе�

ціально для застосування в даному фазообертачі, який має кутові

діскрети ±45° та ±90°, що еквівалентно фазовим зсувам, які вно�

сяться в електромагнітну хвилю з круговою поляризацією 90°, 180°,

270° та 360°. 

В теоретичній частині роботи проведено розрахунок умов поши�

рення та основних параметрів електромагнітної хвилі в круглому

хвилеводі з металевою пластинкою при різних розмірах поперечного

перетину пластинки відносно діаметра хвилевода. Головними пара�

метрами, що визначаються при розрахунку є довжина хвилі в хви�

леводі та хвильовий опір, від яких залежить довжина пластинки та

узгодження з діелектричною вставкою. В другій частині теоретичних

досліджень розглядається круглий хвилевід з частковим заповнен�

ням діелектриком (діелектричний циліндричний шар, розташова�

ний біля стінок хвилевода) і металевою пластинкою в центрі. Ос�

танній матеріал дає змогу правильно розрахувати перехідну зону від

та загальної інженерії Секція V



хвилевода, заповненого діелектриком, до хвилевода з металевою

пластинкою і відповідно узгодити цей перехід. 

Для теоретичного аналізу використовувався чисельний метод

конечних елементів для розрахунку електромагнітного поля. Всі

розрахунки, в тому числі розрахунок діапазонних властивостей

і узгодження перехідної зони перевірялися експериментально. Ре�

зультати експеримента підтвердили високу точність розрахункових

залежностей. Мікро двигун та діелектричний випромінювач

досліджувались суто експериментально на спеціально розроблених

стендах. 

Запропонований фазообертач може бути використаний в ко�

роткохвильовій частині сантиметрового діапазону (від 7–8 ГГц) та

в міліметровому діапазоні (до 60 ГГц). Смуга робочих частот, в якій

зберігаються всі параметри дорівнює ± 4% f0, що повністю задоволь�

няє вимогам до фазообертачів для ФАР. Активні втрати НВЧ енергії

не перевищують 0,3 дБ, що значно менше ніж в аналогах. Фазові

похибки знаходяться в межах ± 10° (допустиме значення ± 45°). Час

зміни фазового стану не перевищує 5 мілісекунд. Фазообертач має ду�

же низькі енергозатрати на управління фазовим станом, так як енергія

витрачається тільки в процесі зміни фазового стану і є дуже малою.

В фазообертачі відсутні дорогі елементи і складні технології, що ро�

бить його дешевим. Фазообертач допускає використання рядково�

стовпчикову систему керування, що значно спрощує всю систему

керування ФАР. Надзвичайно простою є конструкція ФАР і техно�

логія її складання. 

ДІАГНОСТИЧНА АПАРАТУРА ДЛЯ МОНІТОРИНГУ
СТАНУ СЕРЦЕВО5СУДИННОЇ СИСТЕМИ ЛЮДЕЙ

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ

Богомолов Микола Федорович
Кафедра побутової електронної апаратури 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г, тел.: (044) 280!63!48

Для постійного моніторингу стану серцево�судинної системи

людей з особливими потребами необхідно використовувати сучасні

методи цитометричних біомедичних досліджень, що дозволяє без�

перервно контролювати стан здоров’я організму людини у цілому.

За допомогою сучасної діагностичної апаратури відбувається аналіз
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біофізичних характеристик основних формених елементів крові —

еритроцитів, лейкоцитів різних підтипів, тромбоцитів, еозинофілів

та базофілів [1–4]. Це дуже важливо для людей з особливими потре�

бами — в сучасних соціальних умовах життя під впливом негативних

екологічних та інфекційних факторів розвиваються різноманітні

захворювання і таким чином погіршується функціонування діяль�

ності всіх систем життєзабезпечення організму людини. 

Біотканини організму відіграють важливу захисну та адаптаційну

функцію між зовнішнім середовищем та форменими елементами

крові, забезпечують виживання клітин і за допомогою крові, лімфи

та спинномозкової рідини визначають умови транспортування по�

живних речовин та продуктів розпаду. 

Серцево�судинна система складається з мережі кровоносних

судин — вен та артерій, вони багаторазово розгалужуються і посту�

пово зменшуються до розмірів мініатюрних капілярів, які виконують

транспортну функцію перенесення кисню і вуглекислого газу, жи�

вильних речовин, продуктів розпаду, ферментів та електролітів. 

Для дослідження особливостей біофізичних характеристик

формених елементів крові використовують спеціалізовані лазерні

аналізатори для диференціального підрахунку кров’яних пласти�

нок, білих клітин та мікроорганізмів і тестування мікробіологічної

чутливості туберкульозної палички, моніторингу малярії та інших

паразитарних хвороб. 

Метою удосконалювання діагностичної апаратури є систематиза�

ція особливостей взаємодії лазерного випромінювання з біологічни�

ми об’єктами та розробка методів комп’ютерної обробки результатів

дослідження індикатриси розсіювання для отримання результатів

про розміри клітин та елементів, гранулярність цитоплазми, фото�

синтетичних пігментів. 

При математичному моделюванні об’єктів дослідження вирішаль�

ним є використання спектрофотометричних параметрів світлороз�

сіювальних однорідних та квазіоднорідних середовищ — розчинів

солей, кислот, колоїдів. 

Таким чином, біологічні об’єкти досліджень є світлорозсіюваль�

ним середовищем, до якого можливе застосування методів оптики

розсіювання і спектрофотометрії різних діапазонів з врахування

специфічних особливостей застосування методів медичної діагнос�

тики, що дозволяє визначити стан серцево�судинної системи лю�

дей з особливими потребами. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗРОБКИ ТЕХНОЛОГІЇ
СНІДАНКІВ ШВИДКОГО ПРИГОТУВАННЯ

ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Ромоданова Валентина Олександрівна, Мельник Наталія Борисівна
Кафедра технології харчування інженерно!технологічного інституту. 

Зміна способу життя, характеру праці, зростання стресових на�

вантажень, погіршення екологічної обстановки, незбалансоване хар�

чування висувають на перший план рішення комплексу наукових

проблем з розробки високоефективних технологій і створення на їх

основі нового покоління вітчизняних продуктів здорового харчування

підвищеної харчової і біологічної цінності. Рішення даних проблем

можливе за рахунок розвитку виробництва продуктів функціональ�

ного призначення, шляхом збагачення традиційних продуктів одним

або декількома функціональними інгредієнтами з метою запобіган�

ня їх дефіциту наявного в організмі людини. 

На сучасному етапі швидкого соціального розвитку людина

прагне до мінімуму скоротити час для приготування їжі в побутових

умовах і споживати більше продуктів рослинного походження з ви�

соким вмістом білка, клітковини, вітамінів, мінеральних солей.

Особливо це важливо при ранковому прийомі їжі. 

Сніданок повинен бути легким, швидким і поживним водночас.

Він має становити 25–30% енергетичної цінності всього денного

раціону. Для сніданку обов’язково слід приділяти не менш 10 хвилин.

Дієтологи стверджують, що ранкова їжа прискорює обмін речовин,

і на її перетравлення наш організми витрачає близько 10% калорій

з тих, що взагалі витрачає за день. Тобто, чим раніше снідаємо, тим

швидше «вмикається» процес обміну речовин, який сприяє схуд�

ненню. А, якщо організм лишається без ранкового прийому їжі,
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він, в цілях самозбереження, починає використовувати енергію, яка

мала б піти на перетравлювання сніданку, для накопичування жиро�

вої тканини про запас. На особливу увагу заслуговують зернові сні�

данки швидкого приготування, основною сировиною яких є різні

зерна злакових культур (пшениця, рис, гречка, овес, ячмінь тощо). 

На сьогоднішній день в нашій країні налагоджено виробництво

готових до вживання сухих сніданків — пластівців з різних круп,

повітряних зерен, швидкорозчинних каш, композицій екструдова�

них зернових продуктів з рослинними компонентами та смаковими

добавками. 

Основний недолік вище зазначених продуктів полягає в обме�

женості фізіологічної цінності (амінокислотний склад білка більшості

зернових культур не збалансовано за рядом незамінних амінокис�

лот, а саме: лізином, треоніном, триптофаном). Це пояснюється тим,

що після традиційної обробки зерна частково видаляються біоло�

гічно активні речовини. Крім того, сухі сніданки характеризуються

високою енергетичною цінністю. 

Постійне вживання даних продуктів потребує додавання до них

різноманітних корисних компонентів. В цьому напрямі заслуговує

уваги використання кисломолочних напоїв, які є традиційною не�

від’ємною складовою раціону здорового харчування людини. 

Кисломолочні напої такі, як кефір, ацидофілін, сприяють під�

тримці і відновленню мікробної екології людини і, в першу чергу, мік�

рофлори його шлунково — кишкового тракту. Ці напої відносять до

пробіотичних за рахунок вмісту в їх складі живих мікроорганізмів,

що виявляють свій позитивний вплив на мікрофлору організму лю�

дини. 

Відомо, що найбільш корисний ефект можна отримати при ра�

ціональній комбінації пробіотиків і пребіотиків, які містяться в зла�

кових культурах. Тому поєднання і створення нових продуктів на

молочній основі з сухими сніданками заслуговує уваги. 

При їх змішуванні слід визначити співвідношення компонен�

тів, яке не погіршує органолептичні властивості продукту, дозволяє

добре відчути смак окремих компонентів і має відповідну консис�

тенцію. 

Проведені пошукові дослідження щодо доцільності виготовлення

сніданків швидкого приготування з використанням вище зазначе�

них компонентів, виконано науковий пошук рецептурних компо�

зицій. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ НАДЧУТЛИВИХ ПІДСИЛЮВАЧІВ
ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Яцентюк Г. Т., старший викладач, 
Гаврилов В. О., асистент кафедри
Інженерно!технологічний інститут
Кафедра електронної побутової апаратури

На сьогодні в електронній апаратурі зберігає актуальність проб�

лема побудови надчутливих підсилювачів постійного струму і низь�

ких частот. Такі підсилювачі за некритичних вимог щодо чутливості

(рівень вхідного сигналу більше 70–100 мкВ) можна побудувати на

інтегральних операційних підсилювачах, наприклад, прецизійних

OP177(1), OP�97E, AD821B фірми Analog Devices, LM10 фірми

Linear Technology, MAX410, MAX414 фірми Maxim�Dallas і т. д. 

Проте за шумовими параметрами усі ці та інші подібні інтег�

ральні підсилювачі не задовольняють сучасних потреб підсилення

сигналів з амплітудою у 20–50 мкВ, оскільки мінімальна е. р. с. шу�

му для інтегральних прецизійних операційних підсилювачів стано�

вить 10–20 мкВ/Гц. Завданням дослідження було створення

і експериментальне дослідження схеми підсилювача ПС, чут�

ливість якого лежала б в межах 5–10 мкВ, а рівень власного шуму

(за спектральною щільністю е. р. с. шуму) становив би не більше

0,5 мкВ/Гц. 

Для підсилення малих сигналів широко використовується ди�

ференційний каскад. Проте цій схемі властива напруга зміщення,

т. т. напруга між входами диференціального каскаду, обумовленя не

ідентичністю виготовлення транзисторів. На сьогодні ж існують

транзистори класу МАТ фірми Analog Devices, які виготовляються

на одному кристалі з дуже високою точністю рівності характеристик.

Використання цих транзисторів у диференціальному каскаді дозво�

ляє істотно зменшити напругу зміщення. Зменшення шумів вхід�

ного каскаду досягається паралельним включенням транзисторних

пар МАТ02, при цьому крутизна каскаду збільшується в n разів, тоді

як спектральна щільність е. р. с. шуму лише в n разів. Емітерне на�

вантаження диференційного каскаду зазвичай виконують у вигляді

двох ідентичних прецизійних резисторів, які визначають вхідний опір

диференціального каскаду. В даній схемі (рис. 1) замість резистора

застосовано подвійний паралельний генератор струму на ідентич�

них транзисторах МАТ02, завдяки чому вхідний опір підсилювача
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збільшується на порядки, проте зберігається ідентичність опорів

емітерного навантаження для кожного плеча диференційного під�

силювача. Для подолання ефекту Мілера для вхідного сигналу ви�

хідний сигнал диференційного каскаду подається на низькоомний

по входу каскодний підсилювач. Подальше підсилення відбуваєть�

ся за допомогою прецизійного ОП ОР177 в режимі диференціаль�

ного підсилення. 

Проведені експериментальні дослідження підтверджують задані

характеристики підсилювача за умови термостатування схеми при

20° С. 
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ВПЛИВ ЯКОСТІ 
ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СПЕЦІАЛІСТІВ 
НА ІННОВАЦІЙНУДІЯЛЬНОСТЬ В УКРАЇНІ

Ратушенко Антоніна Тарасівна
Кафедра технології харчування

Якість підготовки спеціалістів до професійної діяльності набу�

ває останнім часом все більшої актуальності. Нові вимоги до науково

ємних виробництв призводять до нового визначення кваліфікації

фахівця. Сьогодні вищі навчальні заклади повинні бути зорієнто�

вані на підготовку спеціалістів здатних впроваджувати найпрогре�

сивніші технології у виробництво галузевої продукції. 

Метою інноваційної політики є формування в Україні таких умов

для діяльності господарюючих суб’єктів, за яких вони були б заці�

кавлені і спроможні розробляти і виготовляти нові види продукції,

впроваджувати сучасні наукомісткі, екологічно чисті технології та

розширювати на цій основі свої ринки збуту. 
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Ефективне використовування інновації є для України найбільш

дієвим інструментом для досягнення національних цілей, зокрема

в агропромисловому комплексі:

– продовольчої безпеки;

– захисту навколишнього середовища;

– підвищення продуктивності праці;

– залучення іноземних інвестицій;

В Україні проблема прискорення економічного розвитку на ін�

новаційній основі є надзвичайно актуальною. Наявний потенціал

українських підприємств не відповідає вимогам сьогодення. У рей�

тингу країн за рівнем досягнутої продуктивності праці Україна по�

сідає 75 місце серед 142 країн 

Цінність інновації можна визначити за такими критеріями як

новизна, рівень корисності та швидкість одержання економічного

ефекту

Інноваційна діяльність — діяльність, що спрямована на викорис�

тання і комерціалізацію результатів наукових досліджень та розро�

бок і зумовлює випуск на ринок нових конкурентоздатних товарів

і послуг. 
В сучасних умовах господарювання саме інноваційна спрямова�

ність сьогодні грає домінуючу, а можливо і вирішальну роль у визна�

ченні кола учасників конкуренції в майбутньому, оскільки інновації

дозволяють створювати стратегічні переваги в найбільш конкурент�

них областях. 

Виходячи із визначення сутності інновацій, зрозуміло, що успіш�

на інноваційна діяльність неможлива без системи ефективної дер�

жавної підтримки, без ефективної інноваційної політики з боку

держави. 

Створення ефективної системи фінансування інноваційних про�

цесів є важливим і актуальним завданням держави. Способи та ме�

тоди його вирішення мають істотні відмінності на державному рівні

управління та на рівні окремих підприємств. 

Фінансування програми інноваційної діяльності слід здійсню�

вати з дотриманням таких вимог:

— динаміка інвестування повинна забезпечувати реалізацію прог�

рами відповідно до встановлених термінів;

— зниження витрат фінансових коштів і ризику програми повин�

не забезпечуватися передусім відповідною структурою і джерелами

фінансування. 
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Задача стимулювання дуже складна в силу специфіки цього виду

діяльності. По�перше, необхідно домогтися підвищення розумової

активності, стимулювати пошук нестандартних рішень, створити

і підтримувати атмосферу творчості. По�друге, в умовах ринкової

економіки важливий не сам по собі інноваційний процес, а його

комерційний результат, що виражається в конкретних показниках

ефективності: зростанні прибутку, зниженні витрат, підвищенні якості

продукції. Також в першому розділі описуються види і джерела фі�

нансування інноваційної діяльності та концептуальні основи впро�

вадження інновацій на підприемствах. 

Слід відзначити тенденцію зниження можливостей використан�

ня у виробництві найбільш перспективних технологічних засобів для

стабілізації та прискорення розвитку економіки України, які за зміс�

том і спрямуванням не відрізняються суттєво від напрямів розвитку

науки і техніки у розвинутих країнах світу, бо, як і в Європейському

Союзі, значний обсяг розробок спрямовується на розвиток науки

про життя, створення інформаційних і комп’ютерних технологій та

технологій ресурсозберігаючого й стабілізуючого економіку при�

значення. 

Аналіз показників, що характеризують стан інноваційної актив�

ності за останні п’ять років, указує на її стале зниження. Щорічно

зменшується питома вага інноваційно�активних підприємств —

у 2005 р. їх частка склала 18%, у 2006 р. — 14,6%, а у 2007 р. — всього

12,7%. Аналіз інноваційної діяльності підприємств у 2005–2007 рр.

вказує, що здійснювалась вона, в основному, у двох напрямках —

оновлення продукції (81,9%) та впровадження нових технологічних

процесів (42,5% інноваційно активних підприємств). 

У 2008 р. приріст валового доходу за рахунок впровадження ін�

новацій склав 83,2% Проте, з огляду на ситуацію, що склалася в на�

уково�технічному секторі України, можемо говорити про деяку не�

відповідність даного показника реаліям, основною причиною є те, що

даний метод був розроблений в умовах планової економіки, відпо�

відно потребує удосконалення, що є завданням подальших науко�

вих досліджень. 

Зараз до 40% виробничого потенціалу підприємств діє, базую�

чись на вітчизняній техніці і технології, але його потрібно оновлю�

вати. Без вітчизняної системи машин і технологій, які дозволяють

перспективі налагоджувати вітчизняне виробництво в машинобу�

дуванні та інших системоутворюючих галузях економіки, держава
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існувати не може. Інноваційна діяльність у сучасних ринкових умо�

вах України потребує застосування нових форм організації еко�

номічної роботи. У першу чергу це стосується розробки еко�

номічної стратегії діяльності економіки в майбутньому, важливою

складової якої є удосконалення податкового регулювання. 
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СЕКЦІЯ VІ

КОМП’ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОГО

ДОСТУПУ ДО ОСВІТИ 

ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ВАДАМИ СЛУХУ 
В ІНСТИТУТІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Забара Станіслав Сергійович
Інститут комп’ютерних технологій
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Тимошенко Анатолій Григорович
Інститут комп’ютерних технологій 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
тел.: (044) 236!69!01
e!mail: atimoshenko@relos.ntu!kpi.kiev.ua

Інформаційну революцію в сучасному світі створив бурхливий

розвиток комп’ютерних технологій та їх симбіоз із засобами зв’язку.

Тепер кожне підприємство, організація, навчальний заклад чи офіс

докорінно змінює інформаційні технології з використанням комп’ю�

терних систем (техніки і певного програмного забезпечення) та су�

часних засобів зв’язку для передачі, обробки і зберігання даних.

В кожній організації зникли такі підрозділи, як машбюро, а підготов�

ка текстових документів (листів, довідок, звітів і т. і.) виконується на

комп’ютері за допомогою текстового редактора (часто це — Word в па�

кеті офісних програм Microsoft Office) з автоматичною перевіркою

орфографії та друком на принтері в необхідних кількостях екземплярів

[1]. Відповідно з’явилися нові професії, пов’язані з широким впро�

вадженням комп’ютерних систем: системні програмісти, інженери

комп’ютерних систем, адміністратори комп’ютерних мереж і ін. 

Комп’ютерні технології нині характеризуються інтеграцією

систем обробки інформації та засобів комунікації. Створення гло�
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бальної мережі за допомогою комп’ютерних та комунікаційних

систем, розвиток систем мобільного зв’язку значно розширюють

інтелектуальні можливості її користувачів. 

Ці досягнення особливо ефективні в процесі навчання людей

з особливими потребами, зокрема з вадами слуху. Люди з особливи�

ми потребами обмежені в доступі інформації, але Інтернет — техно�

логії дають доступ до інформації майже безмежного обсягу. Корис�

туючись різними довідниковими системами навіть новачок може

отримати різну замовлену інформацію, яка міститься в глобальних

масивах світової мережі. Революційний симбіоз систем обробки

інформації та систем комунікації вирівнює можливості в отриманні

інформації для студентів з вадами слуху порівняно з іншими. Для

цього потрібен персональний комп’ютер, мобільний телефон та

доступ до Інтернету [1]. 

Важлива особливість комп’ютерних технологій сьогодення по�

лягає в можливості надання сучасних освітніх послуг в різних ло�

кальних точках користуючись дистанційною формою навчання. 

Інститут комп’ютерних технологій має досвід підготовки

фахівців, як в спеціалізованій групі, так і в інтегрованих. Нині на

старших трьох курсах інституту навчаються групи по 7–8 студентів

з вадами слуху. В кожній з цих груп працює сурдоперекладач. За ре�

зультатами всіх сесій спеціалізована група КС�43 має кращі показ�

ники в інституті, який налічує близько 1000 студентів. 

Інша властивість сучасних комп’ютерних технологій полягає

в можливості спілкування між собою користувачів з вадами слуху.

Таке спілкування ефективне при консультаціях та іспитах під час

дистанційного навчання, при обміні інформацією в клубах за інте�

ресами, в спортивних дистанційних змаганнях. Ці властивості су�

часних комп’ютерних технологій вирівнюють можливості людей

з особливими потребами [2]. 

Ми відзначаємо, що сучасні комп’ютерні мережі дозволяють

значно розширити доступ до інформації, яка зберігається в цифро�

вому форматі. Це вирівнює можливості людей з вадами слуху в дос�

тупі інформації, в процесі навчання, в дозвіллі та в спорті. 
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ОГЛЯД БАЗОВИХ ПРИНЦИПІВ 
РОБОТИ НЕЗРЯЧИХ ЗА КОМП’ЮТЕРОМ
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Провідний фахівець наукового відділу спеціальних технологій навчання 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
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Основні складові роботи слабозорих та незрячих людей за
комп’ютером є такими:

1) Отримання інформації з монітора комп’ютера за допомогою
спеціальних (адаптивних) програм екранного доступу, які виводять
інформацію у звуковому вигляді через програми — синтезатори мо�
ви на колонки або навушники або шрифтом Брайля на спеціальний
комп’ютерний пристрій — брайлівський рядок (або брайлівський
дисплей). Слабозорі люди можуть додатково користуватися спеціа�
льними програмами для збільшення зображення на моніторі. 

2) Керування роботою комп’ютера без використання «миші»
через Клавіатурні команди або «гарячі» клавіші. 

На щастя, до операційної системи Windows і до більшості про�
грам їх розробниками закладено можливість працювати без
«миші», використовуючи комбінації «гарячих» клавіш, які дозволя�
ють в багатьох випадках працювати дуже швидко, оскільки омина�
ють процес пошуку потрібних команд у різноманітних багаторівне�
вих меню. Зазвичай, для повсякденної роботи вистачає декількох
десятків найбільш часто вживаних комбінацій. Такий обсяг за�
пам’ятати не складно. Головне — знати, де можна швидко знайти
повні списки «гарячих» клавіш при потребі у них. 

Слабозорі люди можуть використовувати програми, які збіль�
шують зображення на екрані монітора. Одним з найкращих збіль�
шувачів є програма «Magic» американської фірми «Freedom
Scientific». Ця програма має повноекранний збільшувальний ре�
жим і кілька комбінованих режимів, у яких під збільшене зобра�
ження виділяється тільки частина екрана монітора. 

Окрім того, програма Magic забезпечує плавне переміщення

збільшеного зображення, щоб зменшити навантаження на очі.

З цією же метою передбачено практично повне керування програ�

мою із клавіатури без використання мишки. І, зрештою, «Magic»

краще за інші програми вміє стежити за системним фокусом, що

знову ж мінімізує потребу у використанні миші для пошуку не�

обхідної ділянки зображення. 
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Ще однією високоякісною збільшувальною програмою є аме�

риканська програма ««Zoom Text». 

Але досвід свідчить, що програми�збільшувачі є придатними

тільки для людей з невеликими вадами зору. Інваліди за зором мо�

жуть застосовувати їх тільки час від часу, а в постійній повсякденній

роботі повинні використовувати спеціальні програми зі звуковим

або брайлівським виводом інформації. Такі програми часто назива�

ють програмами екранного доступу або програмами класу «Читець

екрана» (screen reader). 

Програма екранного доступу самостійно стежить за подіями на

екрані монітора. Вона сповіщає про переміщення системного кур�

сору рядками тексту, пунктами меню, кнопками, перемикачами,

списками, читає спливаючі діалогові вікна, назви вікон програм, до

яких потрапляє курсор, озвучує кожну натиснуту на клавіатурі

клавішу тощо. Тобто, більшість інформації, потрібної для керуван�

ня комп’ютером, програма екранного доступу видає автоматично. 

Окрім того, програма екранного доступу дозволяє отримувати

різноманітну додаткову інформацію з екрана монітора для керуван�

ня комп’ютером: час і дату, інформацію з різних ділянок вікна актив�

ного додатка, список програм із системного лотка (System tray) тощо. 

Додатково програма екранного доступу дозволяє через клавіа�

туру керувати курсором мишки: переміщувати його екраном, чита�

ти з його допомогою тексти, недоступні для системного курсору,

імітувати клацання мишкою в потрібних місцях тощо. 

Найкращою на сьогодні є програма екранного доступу «JAWS For

Windows» американської фірми «Freedom Scientific». Альтернативними

є, наприклад, програми «Virgo» німецької фірми «Baum» і «Window�

Eyes» американської фірми «GW Micro». Стрімко розвивається без�

коштовна американська програма екранного доступу NVDA. 

Програма екранного доступу може виводити інформацію як на

навушники, так і на брайлівський дисплей. При гарних навичках

брайлівський дисплей дозволяє незрячій людині працювати, на�

приклад, з текстом, зі швидкістю і якістю зрячої людини, тому що,

на відміну від синтезатора мови, дає можливість повністю

відслідковувати граматику, що на слух зробити практично немож�

ливо. Недоліками брайлівського дисплею є велика ціна та довгий

період опанування роботи з ним. 

Прикладами спеціалізованих озвучених програм є тренажер

клавіатури «Кноп» і читець текстів «Max Reader». Їх розроблено

програмістами із проблемами зору, тому їхній інтерфейс продумано

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



так, щоб незряча людина без навичок роботи з комп’ютером могла

практично без підготовки почати працювати з ними. Такі програми

мають неабияке значення для початківців з вадами зору. Вони да�

ють незрячій людині впевненість у тім, що вона може працювати

з комп’ютером. Ця впевненість украй необхідна для подальшого

досить довгого й складного процесу оволодіння комп’ютером. 

ВИКОРИСТАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПРИ ВИКЛАДАННІ КУРСУ ВАЛЕОЛОГІЇ 

В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВіТИ

Полковенко О. В., канд. біол. наук 
Ст. викладач кафедри анатомії. фізіології та гігієни 
Інституту психології і соціальної педагогіки 
Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка

В умовах сучасного динамічного розвитку суспільства та уск�

ладнення його технічної та соціальної інфраструктури найваж�

ливішим стратегічним ресурсом стає інформація. Поряд з тра�

диційними ресурсами впроваджуються й інформаційні технології,

що дозволяють створювати, зберігати та забезпечувати ефективні

способи зображення інформації, і які стають не тільки важливим

фактором життя суспільства, але і засобом підвищення ефектив�

ності управління усіма сферами суспільної діяльності. При цьому

головною передумовою успішного розвитку процесів інформати�

зації суспільства є інформатизація освіти. Тому одним із пріоритет�

них напрямків психолого�педагогічних та методичних досліджень

є впровадження комп’ютерних технологій в процес викладання

навчальних дисциплін у вищих навчальних закладах. Розробка

і впровадження комп’ютерних технологій в освітній процес в Ук�

раїні пов’язані з певними складностями, що обумовлені не лише

обмеженістю фінансових можливостей, але й недостатністю мето�

дичного забезпечення комп’ютерних технологій навчання. Проте

за вимогами Болонського процесу входження України до Євро�

пейського освітнього простору неможливе без широкого впровад�

ження інформаційних засобів у навчальний процес. З використанням

комп’ютерної техніки та відповідного методичного забезпечення

підвищується ефективність навчального процесу за рахунок його

інтенсифікації та активізації навчально�пізнавальної діяльності,

надання їй творчого дослідницького спрямування. Проблема за�
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стосування у навчальному процесі комп’ютерних технологій та ін�

формаційного методичного забезпечення інтенсивно досліджується

вітчизняними та зарубіжними науковцями та методистами. Основ�

ним призначенням цих засобів є використання під час проведення

аудиторних занять або в процесі самостійного вивчення навчально�

го матеріалу для формування відповідних теоретичних знань та

практичних умінь. Особливо важливим є розуміння необхідності

подання лекційного матеріалу за допомогою наочної інформації

у вигляді супроводження лекцій презентаціями, зокрема у форматі

Power Point. Оскільки курс валеології спрямований не тільки на

пізнання та засвоєння певного об’єму матеріалу, а й на формування

мислення, спрямованого на здоровий спосіб життя, викорінення

шкідливих звичок тощо, наочність інформації, що надається сту�

дентам, дозволяє переконливіше донести до них постулати предме�

ту. Однією з головних задач, що стоять перед вищою школою,

є формування у студентів екологічного мислення та переконання їх

у необхідності злорового способу життя. Цьому суттєво сприяє ви�

користання інформаційних технологій у вузі. Сподівання щодо

підвищення ефективності педагогічної діяльності викладача за ра�

хунок використання комп’ютерних засобів пов’язані насамперед

з доступом до всесвітньої мережі і отже значного підвищення

інформативності лекцій. Матеріал, що подається викладачем пе�

рестає бути суто формальним викладенням певних фактів. Кожен

постулат, кожна ідея чи думка підтверджуються такими матеріалами,

як фотографії, схеми, наукові рисунки тощо. Крім того, винесення

на слайди найголовніших визначень, постулатів чи ідей полегшує

студентам процес конспектування, отже покращує засвоєння ма�

теріалу. Поєднання суто лекційного викладання певної теми з де�

монстрацією навчальних відеороликів чи фільмів, а також узагаль�

нення матеріалу у вигляді схем чи таблиць робить лекції більш

цікавими та захоплюючими, а також дозволяє студентам викорис�

товувати асоціативний метод запам’ятовування. що також позитив�

но впливає на засвоєння матеріалу. 

Отже, комп’ютерні технології є ефективним засобом мо�

дернізації системи навчання у вищій школі. Сучасний рівень роз�

витку комп’ютерних технологій відкриває широкі можливості для

їх застосування з метою підготовки та підвищення якості освіти

студентів, особливо при викладанні природничих дисциплін, зок�

рема, курсу валеології. 
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Інституту психології та соціальної педагогіки 
Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка,
02152, м. Київ, просп. П. Тичини, 17, тел.: (044) 294!40!42
Тітова Валентина Олексіївна
Спеціальна загальноосвітня школа!інтернат І–ІІ ст. 
для дітей з вадами розумового розвитку № 2 м. Харкова, 
61095, Харків, пер. Карповський, 21/23, тел.: (057) 370!30!63

Підготовка підростаючого покоління до життя в інформаційному

суспільстві є нагальною потребою часу. Актуальною ця тема є і для

спеціальних шкіл, на що вказується в роботах багатьох вітчизняних

вчених (Л. Вавіна, В. Засенко, С. Миронова, В. Синьов, Л. Фомі�

чова, О. Хохліна, А. Шевцов, М. Шеремет та ін.)

Мета нашої доповіді — на основі системного аналізу результатів

досліджень в галузі застосування ІКТ в спеціальних школах обгрун�

тувати авторську концепцію формування комп’ютерної грамот�

ності розумово відсталих дітей старшого шкільного віку. 

Різні аспекти науково�педагогічної проблеми інформатизації

і комп’ютерізації навчального процесу спеціальних шкіл для розу�

мово відсталих дітей висвітлено в працях Н. Глазкової, О. Кутепо�

вої, О. Легкого, Ю. Сакуліної та ін. При цьому дослідники виділя�

ють два напрями: перший — використання комп’ютеру як засобу

навчання, і другий — доцільність і можливість навчання розумово

відсталих дітей основ комп’ютерної грамоти. 

Так, О. Легкий, яким досліджено можливості використання

комп’ютера в процесі викладання предметів природничо�матема�

тичного циклу в різних типах шкіл та розроблено організаційно�пе�

дагогічні умови використання комп’ютера в спеціальних школах,

констатує, що початок роботи розумово відсталих учнів з навчаль�

ною програмою супроводжується «негативним ефектом і за резуль�

татами, і за психофізіологічним станом» через неготовність дітей

сприймати інформацію в незвичному для них вигляді та невміння

користуватися новим для них технічним засобом [3]. Аналогічних

висновків доходить О. Кутепова, яка досліджувала можливості ви�

користання комп’ютера в процесі навчання розумово відсталих
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дітей мови [2]. Тому введення в освітню галузь «Технологія» у 3 кла�

сі змістової лінії «Елементи комп’ютерної грамоти» з метою форму�

вання в дітей елементарних навичок роботи на комп’ютері можна

вважати доцільним і своєчасним [4]. Як вказують О. Хохліна та

Г. Мерсіянова, для переважної більшості учнів повне, адекватне та

усвідомлене засвоєння знань, визначених програмою, є доступним

[6]. Водночас зазначимо, що продовження даної змістової лінії

в наступні роки навчання не передбачено. Також в Україні не про�

водиться досліджень, спрямованих на вивчення можливостей розу�

мово відсталих учнів у розширенні навичок роботи на комп’ютері.

В таких умовах особливу наукову цінність мають дослідження особ�

ливостей навчання комп’ютерної грамоти розумово відсталих

дітей, проведені в Росії. 

Так, Н. Глазковою доведена можливість формування інформа�

ційних знань і умінь у школярів зазначеної категорії, а також виз�

начені корекційно�навчальні, корекційно�виховні, корекційно�

розвиткові та корекційно�прикладні завдання відповідних уроків

[1]. Ю. Сакуліна відзначає, що включення елементів комп’ютерної

грамоти в процес трудового навчання забезпечує більш ефективну

соціалізацію розумово відсталих дітей [5]. 

Трудове навчання в 10 класах спеціальної загальноосвітньої

школи�інтернату І–ІІ ст. для дітей з вадами розумового розвитку

№ 2 м. Харкова вже другий рік викладається за авторською програ�

мою співавтора даної доповіді, Тітової В. О. «Трудове навчання

з основами комп’ютерних та економічних знань». Змістова лінія

«Елементи комп’ютерної грамоти» розрахована на 170 год. (43 год. —

теоретична підготовка, 117 год. — практична, 10 год. — тематична

атестація) і має на меті ознайомлення старшокласників з комп’ю�

тером як засобом праці. Надання учням теоретичних відомостей та

формування в них практичних навичок здійснюється протягом всьо�

го року. Під час тематичного оцінювання учні виконують самостій�

ну роботу на комп’ютері. 
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КОНЦЕПЦІЯ ПОБУДОВИ УНІФІКОВАНОГО 
ПРОГРАМНО5АПАРАТНОГО КОМПЛЕКСУ 
АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ СТВОРЕННЯ 

ТА НАКОПИЧЕННЯ ЛЕКЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

Поліновський В. В., Герасименко В. А. 
Інститут персоналізації технічних систем та захисту інформації 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Однією з проблем при створенні лекційних матеріалів є відсут�
ність комплексів, що дозволяють створювати насичені, інтерактив�
ні мультимедійні лекції з використанням матеріалів різних типів:
текстових, графічних, аудіо та відео. Для розробки подібних рішень
необхідно використовувати платформи, які мають широкі можли�
вості для роботи з мультимедійними матеріалами. Одним з таких
рішень є недавно створений Microsoft пакет Semblio SDK, який
призначений для побудови комплексів для створення інтерактив�
них лекційних матеріалів. Він використовується як базовий компо�
нент даного комплексу автоматизації процесу створення та нако�
пичення лекційних матеріалів. Основними перевагами даного
комплексу є наступні:

– створення одного набору лекційних матеріалів як для прове�
дення лекцій у реальному часі для стаціонарного навчання, так
і для самостійного опрацювання матеріалів студентами при заочній
(дистанційній) формі навчання;

– робота з шаблонами, яка включатиме можливості створення,
редагування, пошуку необхідних шаблонів за їх властивостями;

– наявність бази лекційних матеріалів, яка включатиме як шабло�

ни, так і готові лекційні матеріали, з можливістю групування даних за
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категоріями (предметами), зручного пошуку та сортування елементів

за їх властивостями, розмежування доступу користувачів до матеріалів

та повторного використання матеріалів проведених раніше лекцій;

– можливість внесення змін та доповнень до раніше підготов�

лених матеріалів безпосередньо під час проведення занять для

збільшення гнучкості їх проведення;

– створення та редагування лекційних матеріалів декількох ти�

пів (текстових, графічних, аудіо та відео);

– можливість імпорту лекційних матеріалів з декількох інших

поширених форматів;

– підтримка створення динамічних малюнків, тобто малюнків

які будуть відображатись с тими ж затримками, з якими вони були

нарисовані;

– можливість включення інтерактивних елементів до лекцій.

Наприклад, тестів, за допомогою яких можна перевіряти рівень

засвоювання матеріалів лекції, або динамічних елементів, які бу�

дуть демонструвати процеси, які описуються в лекції. Це дозволить

покращити сприйняття лекційних матеріалів та підвищити рівень

засвоєння навчальних дисциплін;

– ідентифікація користувачів для налаштування комплексу під

потреби користувача (показ лише тих даних з банку лекційних ма�

теріалів, які пов’язані з його дисциплінами);

– можливість розробки сторонніх модулів для показу та редагу�

вання нових типів матеріалів;

– наявність клієнт�серверної частини комплексу, яка дозволя�

тиме проводити інтерактивні лекції в реальному масштабі часу для

стаціонарних та дистанційних занять. 

ІНФОРМАЦІЙНО5НОВИННИЙ РОЗДІЛ 
САЙТА УНІВЕРСИТЕТУ «УКРАЇНА» 

Сиротенко Євгеній Петрович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерних технологій
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»
VІ курс, група ПА!72М
Тимошенко О. М., канд. фіз.!мат. наук, доцент, науковий керівник

Створення сайту в Інтернеті забезпечує нові можливості щодо

розширення, інформаційній підтримці або рекламі закладу. 
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Професійно створений сайт забезпечує легкість його перебу�

вання за запитами в пошукових системах, оскільки цільову ауди�

торію складають користувачі, які шукають конкретну інформацію

в Інтернеті. Постійний контакт з студентами та зацікавленими осо�

бами дозволяє оперативно реагувати на зміни в навчальному про�

цесі, видавництва та інших ланок університету. Крім того, веб�сайт

сьогодні є не тільки інформаційним засобом або візиткою, а пов�

ноцінним маркетинговим інструментом, що приваблює нових сту�

дентів. 

Існує величезна кількість довідково�інформаційних сайтів, що

надають повну інформацію майже з будь�якого запиту. Набагато

легше зайти на сайт і дізнатися все необхідне, ніж шукати по газе�

там і журналам. 

Якісний сайт є основним інформаційним ресурсом установи. За

допомогою сайту можна: 

– передати всю необхідну інформацію про спеціальності,

вступні іспити, останні новини закладу, оголошення для студентів;

– налагодити прямий контакт зі студентами;

«Інформаційно�новинний розділ сайту університету «Україна» —

довідковий веб�ресурс університету «Україна». За допомогою нього

користувач може переглянути останні новини університету, міністер�

ства, переглянути інформацію про університет, залишити коментарі

до новин, шукати інформацію по сайту завдяки зручному пошуку,

спілкуватися з іншими користувачами завдяки приватним повідом�

ленням та e�mail, виходити на зв’язок з адміністрацією університету. 

Для перегляду інформаційно�довідкової системи потрібно мати

доступ до інтернету та встановити або скористатись вже встановле�

ним браузером, після чого достатньо ввести адресу сайту. 

Основне призначення — це перегляд новин, тому користувач

спочатку потрапляє на головну сторінку, на якій може переглянути

заголовки та короткий вміст останніх новин. Для перегляду повної

новини користувачу потрібно перейти за посиланням. Також мож�

на залишити коментарі до новини, поспілкуватися з іншими ко�

ристувачами використовуючи приватні повідомлення. 

Крім новин на сайті присутня інформація про університет, тоб�

то зацікавлена особа без складностей може знайти потрібну інфор�

мацію про процедуру вступу, вартість навчання, спеціальності та ін. 

Існує пошук на сайті, завдяки якому можна знайти інформацію

в різних розділах або на статичних сторінках, відфільтрувати по даті

створення, або знайти певні коментарі відвідувачів. 

– 308 –

Секція VI Комп'ютерні технології забезпечення 



– 309 –

В інформаційно�довідковій системі присутня стрічка новин

RSS, це родина XML�форматів, що використовується для публіка�

ції та постачання інформації, що часто змінюється, наприклад но�

вих записів в блозі, заголовків новин, анонсів статей, зображень.

RSS використовують для отримання новин не заходячи на сайт, це

зручно тим, що Вам не потрібно витрачати зайвий час на заванта�

ження повної сторінки сайту, інформація буде представлена у ви�

гляді заголовків та короткого опису. Ще один плюс стрічки новин

в тому, що вам необхідно постійно заходити на сайт лише для того,

щоб дізнатися чи були новини, як тільки надходить новина вона

відобразиться у Вашому RSS�клієнті. Щоб підписатися до новин

потрібно перейти за відповідним посиланням. 

Крім вищезгаданого сайт підтримує мобільні пристрої за допо�

могою спеціального шаблону призначеного для невеликої розділь�

ної здатності дисплею. Завдяки цьому інформація зручно відобра�

жається і не витрачається в значних обсягах інтернет трафік. 

МОТИВАЦІЙНИЙ ЕФЕКТ 
КОМП’ЮТЕРНОГО ТЕСТУВАННЯ

Тимошенко О. М., канд. фіз.!мат. наук, доцент
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 
факультет комп’ютерних технологій, 
кафедра комп’ютерної інженерії

Володієш інформацією — володієш світом. Перехід всього люд�

ства до інформаційного суспільства ставить перед освітянами гло�

бальну проблему — збільшення кількості навчальної інформації

і підвищення якості навчання при інваріантному навчальному часі,

за який повинна бути засвоєна ця інформація. 

Навчання — це складний і багатогранний процес. Одним із

найважливіших його методів є метод контролю. 

У більшості випадків, систему контролю створюють іспити і за�

ліки, усне опитування, контрольні роботи, колоквіуми, реферати,

семінари, лабораторні роботи, звіти по виробничій практиці. 

Перераховані вище методи діагностування успішності студентів

мають певні недоліки:

1) труднощі, пов’язані з особливостями викладацької роботи; 

2) труднощі, пов’язані зі специфікою традиційної форми пере�

вірки знань; 

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



3) труднощі пов’язані зі студентами;

4) відсутність об’єктивних критеріїв оцінки. 

На сучасному етапі при оцінюванні знань студентів перерахо�

вані вище проблеми в більшості вирішуються використанням такої

форми контролю, як комп’ютерне тестування. Оскільки це най�

більш актуальна і перспективна галузь контролю знань. 

Говорячи про тести загалом, і про комп’ютерні тести зокрема,

завжди згадуються їх найважливіші характеристики — надійність,

простота, визначеність, однозначність, що визначають якість тесту.

Але випускається з виду мотиваційний факт спонукання до само�

освіти й самовдосконалення. Адже після початку регулярного ви�

користання тестових завдань, у студентів відзначається прояв нас�

тупних позитивних змін в поведінці: 

1) підвищення активності роботи на заняттях; 

2) посилення інтересу до засвоєння навчального матеріалу; 

3) прояв духу змагальності; 

4) збільшення кількості позитивних емоцій у ході занять; 

5) поява стійкого прагнення «перемогти» комп’ютер, довівши

при цьому наявність твердих знань предмета; 

6) посилення інтересу до самостійної підготовки. 

Це можна пояснити тими факторами, які розглянуті нижче. 

1. Наявність у ході комп’ютерного тестування елемента незви�

чайності, що дуже схожий з ігровою ситуацією. 

2. Одержання миттєвого результату на очах тестованого. 

3. Виключення упередженого відношення в оцінці студента. 

4. Труднощі й обсяг тестових завдань для всіх студентів прак�

тично однакові, що дає можливість проведення змагання між сту�

дентами за результатами тестування. 

5. Можливість комп’ютерних тестуючих програм працювати

в режимі навчання. 

6. Прагнення студентів перемогти техніку, довести їй свою пе�

ревагу. 

7. Простота використання й швидкість виконання тестів. 

8. Наявність декількох готових варіантів відповіді. 

9. Неминучість контролю. 

10. Повторюваність результатів при повторному тестуванні,

у випадку відсутності додаткової підготовки після першої спроби. 

Такі основні фактори, що впливають на підвищення мотивації

процесу навчання при використанні комп’ютерних тестуючих

програм. 

– 310 –

Секція VI Комп'ютерні технології забезпечення 



– 311 –

Література

1. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Ч. 5.

Методическая система стимулирования обучаемости средствами дидакти�

ческого тестирования: Монография. — Владивосток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. —

120 с. 

2. Морев И. А. Образовательные информационные технологии. Ч. 4.

Развивающий измерительный процесс в вузе: Монография. — Владивос�

ток: ТИДОТ ДВГУ, 2004. — 124 с. 

3. Аванесов B. C. Современные методы обучения и контроля знаний. —

Владивосток: ДВГТРУ, 1999. — 125 с. 

4. Башмаков А. И., Башмаков И. А. Разработка компьютерных учебни�

ков и обучающих систем. — М. : Информационно�издательский дом «Фи�

линъ», 2003. — 616 с. 

5. Васильев В. И., Демидов А. Н., Малышев Н. Г., Тягунова Т. Н. Методо�

логические правила конструирования компьютерных тестов. — М. :

МГУП, 2000. 
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ЛОКАЛЬНО5ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ
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Тема є досить актуальна, тому що через розвиток комп’ютерних

технологій з’явилася необхідність у створені локальних мереж, які

б забезпечували можливість обмінюватися даними між працівника�

ми, використовувати спільні ресурси і пристрої, що дає можливість

підвищити швидкість виконання поставленого завдання. 

На базі економічної та високопродуктивної електронної техні�

ки у 80�х роках визначилась нова тенденція розвитку інформацій�

но�обчислювальної техніки — створення локальних обчислюваль�

них мереж LAN (Local Area Network) різноманітного призначення.

Локальна обчислювальна мережа — це комунікаційна мережа, яка

забезпечує в межах деякої обмеженої території взаємозв’язок для

широкого кола програмних продуктів. Вона підтримує зв’язок між

ЕОМ, терміналами, обладнанням, забезпечує сумісне використан�

ня ресурсів. 
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Як випливає із назви, локальна комп’ютерна мережа є систе�

мою, яка охоплює відносно невеликі віддалі. Міжнародний комітет

IEEE802 (Інститут інженерів по електроніці і електротехніці,

США), що спеціалізується на стандартизації в галузі локальних

комп’ютерних мереж, дає наступне визначення цим системам: «Ло�

кальні комп’ютерні мережі відрізняються від інших видів мереж

тим, що вони звичайно обмежені невеликим географічним райо�

ном, таким, як група поруч розташованих будівель, і, в залежності

від каналів зв’язку здійснюють передачу даних в діапазонах швид�

костей від помірних до високих з низьким рівнем помилок. «Зна�

чення параметрів району, загальна протяжність, кількість вузлів,

швидкість передачі і топологія локальної обчислювальної мережі

можуть бути різними, але комітет IEEE802 обмежує використання

в локальних мережах кабелів довжиною до кількох кілометрів,

підтримки декількох сотень станцій різноманітної топології при

швидкості передачі інформації порядку 1–2 і більше Мбіт / с». 

Спочатку локальні обчислювальні мережі створювалися для на�

укових цілей з метою сумісного використання загальних ресурсів.

Це пояснювалось тим, що в багатьох випадках широко розповсю�

джені персональні комп’ютери не забезпечували створення та

функціонування достатньо потужних автоматизованих інформа�

ційних систем через недостатність власних ресурсів. Для таких ав�

томатизованих інформаційних систем необхідно було застосовувати

потужніші комп’ютери — сервери, які дозволяли б концентрувати

мережні ресурси і були б розраховані на ефективну роботу в мережі

для сумісного використання користувачами. Сьогодні найпоши�

ренішими стають локальні обчислювальні мережі комерційного

призначення. 

В даний час велика увага приділяється безпеці мереж, адже ве�

ликі мережі стають беззахисними перед зовнішніми і внутрішніми

факторами ризику. 

Під безпекою електронної системи розуміють її здатність про�

тидіяти спробам нанести збитки власникам та користувачам систем

при появі різноманітних збуджуючих (навмисних і ненавмисних)

впливів на неї. Природа впливів може бути різноманітною: спроба

проникнення зловмисника, помилки персоналу, стихійні лиха

(ураган, пожежа), вихід з ладу окремих ресурсів, як правило,

розрізняють внутрішню і зовнішню безпеку. Внутрішня безпека

враховує захист від стихійного лиха, від проникнення зловмисни�

ка, отримання доступу до носіїв інформації чи виходу системи з ла�
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ду. Предметом внутрішньої безпеки є забезпечення надійної і коре�

ктної роботи системи, цілісності її програм і даних. 

На сьогодні склалися два підходи до забезпечення безпеки

електронних систем: 

– Фрагментарний підхід, при якому проводиться протидія

строго визначеним загрозам при певних умовах (спеціалізовані ан�

тивірусні засоби, автономні засоби шифрування, тощо); 

– Комплексний підхід, який передбачає створення середовища

обробки інформації, яке об’єднує різноманітні (правові, ор�

ганізаційні, програмно�технічні) заходи для протидії загрозам. 

В зв’язку зі значним ростом кількості користувачів в мережах,

появі нових програм, нових рішень (віддалені робочі місця, відео�

конференції і т. д.) значно зростає навантаження на локально�об�

числювальні мережі. Тому найважливішою проблемою сьогодення

є продуктивність локально�обчислювальних мереж. Якщо такі ме�

режі не будуть вчасно оптимізовані, система буде перевантажена, і,

врешті�решт, не зможе виконувати свої функції. 

ЛОКАЛЬНІ ОБЧИСЛЮВАЛЬНІ МЕРЕЖІ
НА ОСНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ETHERNET

Османова Лілія Вілінарівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини « Україна»
Факультет комп’ютерних технологій, студентка 6 курсу
м. Київ, вул. Львівська 23 корпус 2 
e!mail: osmalilya@mail.ru 

У моїй роботі запропонований спосіб побудови локальної

комп’ютерної мережі, де особлива увага в локальній мережі займає

Ethernet. Це ціле сімейство технологій і у всех один метод — пере�

дачі даних. На характеристики продуктивності мережі велике зна�

чення має завантаженість. Важливим явищем у мережах Інтернет

є те, що коли 2 станції одночасно намагаються передати кадр даних

по загальному середовищу. 

Середовища передачі даних за використання технології

Ethernet. 

Технологія Ethernet використовує в якості середовища для пере�

давання інформації на рівні локальної мережі: 

1) коаксіальний кабель;

2) обвита (вита) пара (симетрична пара);
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3) оптичне волокно;

4) проводи електричних (силових) ліній;

5) атмосфера (відкрите середовище) (радіо Ethernet; безпровід�

на оптика). 

Коаксіальна пара
В даний час технологія Ethernet з використанням коаксіального

кабелю стандартизована стандартом IEEE 802. 3. 

Коаксіальна пара складається з центрального провідника (цільно�

го чи багатожильного), що вкритий шаром діелектричного матеріалу,

зовні котрого розташовано другий провідник (обплетення, фольга). 

Коаксіальна пара є більш завадостійкою ніж обвита пара, але

більш вартісна і менш технологічна для побудови локальних мереж

з розгалуженою топологією. 

Обвита пара (twisted pair, UTP кабелі)
У даний час технологія Ethernet з використанням обвитих пар

стандартизована стандартом IEEE 802. 3 та додатками до нього. 

Мідний кабель як правило об’єднує в оболонці одну і більше

пар провідників. 

Кожна пара складається з двох обвитих (окрім наприклад кабе�

лю ТРП (ТРВ) (абонентська розводка) один навколо одного ізоль�

ованих мідних провідників. 

Оптичне волокно
У даний час технологія Ethernet з використанням оптичних воло�

кон стандартизована стандартом IEEE 802. 3 та додатками до нього. 

Оптичне волокно у вигляді циліндра круглого поперечного пе�

рерізу з прозорого для оптичного випромінення діелектричного

матеріалу забезпечує розповсюдження світла вздовж волокна за ра�

хунок використання явища повного внутрішнього відбиття. Для за�

хисту від зовнішніх впливів та підвищення механічної міцності во�

локна його оболонку покривають захисним покриттям. 

Проводи електричних (силових) ліній. 

Проводи електромережі також можуть бути задіяні в якості се�

редовища передавання за допомогою технології Ethernet. 

Радіо Ethernet
У даний час широко використовується технологія радіо Ethernet

стандартизована стандартами IEEE 802. 11 (ISO/IEC 8802–11), кот�
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рий має кілька модифікацій (IEEE 802. 11a; b; d; e; f; h; X) та IEEE

802. 15. 

Безпроводова оптика
Безпроводові оптичні лінії використовують інфрачервоний

діапазон. 

Для під’єднання середовища розповсюдження сигналу до об�

ладнання використовуються випромінювальні пристрої (лазери,

світлодіоди) та фотоприймачі. 

Технологія Ethernet може використовуватись в оптичних безп�

роводових лініях малої, середньої та дальньої дії (тобто від кількох

десятків метрів (наприклад зв’язок між офісами розташованими

через дорогу) до кількох десятків кілометрів. 

Головними причинами загасання сигналу є розсіювання та пог�

линання сигналу в атмосфері. 

Детально розглянуті комунікаційні пристрої ЛОМ: мережні

адаптери, концентратори та комутатори. 

Реалізовані базові блок�схеми для пошуку несправностей в ло�

кальних мережах, побудованих на основі технології Ethernet. Також

здійснений опис класифікації комп’ютерних мереж, проблем пере�

дачі даних, програмної взаємодії комп’ютерів в мережі, топологій

мереж та комунікаційних пристроїв. 

Блок�схеми дозволяють локалізувати та усунути типові несп�

равності, що виникають в мережах Ethernet. В кожній блок�схемі

освітлена суть, аналіз несправності та хід виконання операцій для її

усунення. 
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Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет комп’ютерних технологій,
м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус Б,
e!mail: valentinus@ukr.net

У роботі розглядається реорганізація схеми управління та опти�
мізація сегменту мережі передачі даних науково�дослідного інститу�
ту з використанням операційної системи Windows 2003 server.

Комп’ютерна мережа створювалась з метою підвищення ефек�
тивності організації наукового процесу й адміністративно�управ�
лінської діяльності. Зараз вона поєднує всі структурні підрозділи
Інституту: директорат, відділ кадрів, планово�фінансовий відділ,
наукові лабораторії і т. д. Із впровадженням в науковій установі да�
ного проекту й підключенням до глобальної мережі Internet спів�
робітники отримали практично необмежені інформаційні можли�
вості, оперативне одержання новин із всіх галузей медичної науки,
сучасних наукових розробок тощо. Реалізація запропонованого
проекту дозволила скоротити паперовий документообіг усередині
наукового заставі, підвищила продуктивність праці, скоротила го�
дина на обробку інформації. Як наслідок, утворились додаткові
тимчасові ресурси для розробки й реалізації нових наукових про�
ектів. Таким чином, вирішилась проблема окупності та рентабель�
ності впровадження корпоративної мережі. 

Завдяки реорганізації схеми управління та оптимізації мережі
були досягнуті наступні результати:знижено завантаження проце�
сорної потужності обладнання. Скорочено броадкаст домен в де�
сятки разів. Виключено вплив користувачів на обладнання за раху�
нок розносу термінації призначеного для користувача інтерфейсу
і інтерфейсу менеджменту на різному устаткуванні. 

У вузлових комутаторів створено 3 інтерфейси, на які можна
віддалено потрапити, і у разі ненормальної активності в сегменті
можна буде швидко локалізувати проблему. Трафік між користува�
чами маршрутизується суто на вузлових комутаторах і не заванта�
жує граничний маршрутизатор. Так само для рівномірності заван�
таження з граничного маршрутизатора перенесено DHCP сервер
в дата�центр установи. 
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Мережа підготовлена до зростання клієнтської бази, введення

в експлуатацію нового сервісу IPTV, розширено вхідний канал до

2 гбіт / сек. 

Провівши дослідження та аналіз засобів реорганізації, їхньої

доступності на сьогодні, був зроблений висновок про те, що єди�

ним засобом реорганізації, який можна використовувати на основі

наявного обладнання з мінімізацією матеріальних витрат, є техно�

логія VLAN. 
Завдяки даній технології завантаженість поточного обладнання

значно знизилася, з’явилися перспективи масштабування для ко�

ристувача сервісів. Так з впровадженням технології VLAN став

можливий запуск таких сервісів як IPTV (цифрове телебачення),

VoIP (телефонія), з’явилася можливість збільшення швидкості на

клієнтських тарифи, за рахунок збільшення пропускної здатності

зовнішнього каналу зв’язку. 

Таким чином, оптимізація роботи мережі проведена успішно, і ми

отримали помітний потенціал для впровадження і розвитку сучас�

них сервісів на мережі. 

ПЕРСПЕТИВИ РОЗВИТКУ НЕТБУКІВ

Мигрин Сергій Леонідович
Кафедра інформаційних технологій та програмування 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ, вул. Львівська, 23, тел.: (044) 442!16!96
e!mail: mils@mail.ua

У статті розглянуто основні питання, що стосуються появи пер�

ших нетбуків, історії їх розвитку протягом усього часу існування,

апаратної начинки й функціональних можливостей, різно�

манітності програмного забезпечення для пристроїв даного класу. 

Нетбук — невеликий ноутбук, призначений для доступу до

Інтернету й роботи з офісними додатками. Нетбуки вирізняються

компактними розмірами, невеликою вагою, низьким енергоспо�

живанням і відносно невисокою вартістю. 

В році стартував некомерційний проект «One Laptop Per Child»

(OLPC), ціллю якого було створити ноутбук ціною всього $100 для

дітей з бідних країн. В році проект був практично завершений, од�

нак вартість пристроїв склала близько 180 доларів. 

Для даної категорії пристроїв корпорацією були розроблені спе�

ціальні процесори , які застосовуються в більшості нетбуків. Крім

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



Intel Atom у нетбуках також використовуються процесори — M,

VIntelno, а також AMD Geode. 

Разом із процесором Intel Atom N270 компанія Intel анонсувала

новий чіпсет Intel 945GSE Express. Він теж є складовою частиною

платформи нетбуків. Цей чіпсет може бути використаний тільки

в парі із процесором Intel Atom N270. 

Оперативна пам’ять, яка встановлюється в нетбуки коливаєть�

ся від 256 Мб до 4 Гб, а об’єм жорсткого диска може складати від

40 Гб до 160 Гб. Також нетбуки можуть поставлятися із твердотіль�

ними SSD�накопичувачами на основі флеш�пам’яті об’ємом від 4

до 64 Гб. 

У більшості нетбуках використовуються різні на базі Linux, а та�

кож  Home Edition. Також Microsoft розробляє ОС спеціально для

нетбуків — Windows 7 Starter Edition. В свою чергу Google 5 листо�

пада 2007 року оголосила про те, що веде розробку відкритої плат�

форми для всіх видів мобільних пристроїв під назвою «Android».

Компанія Intel запропонувала свій варіант ОС спеціально для нет�

буків, вона отримала назву Moblin OS. Особливістю Moblin є під�

тримка невеликих дисплеїв і розширені можливості підключення

й роботи в інтернеті. 

Acer Aspire One A150 став одним із найпопулярніших нетбуків

завдяки приємної зовнішності, продуктивній, як для пристроїі дано�

го класу, апаратній начинці, малим розмірам та вазі та невисокій ціні. 

Нетбук ідеально підійде для подорожей і використання поза до�

мом та офісом як другий комп’ютер. Його зручно використовувати

для серфінгу в Інтернеті, спілкування в ICQ і Skype, роботи з текс�

том і таблицями, а за допомогою VGA�виходу виводити зображен�

ня на зовнішній монітор та переглядати фільми. 

Такий успіх сегмента нетбуків можна пояснити декількома фак�

торами. По�перше — це поява економічних, продуктивних і недо�

рогих процесорів Intel Atom. По�друге, навіть найбільш просунуті

смартфони й комунікатори не можуть забезпечити весь спектр

можливостей, необхідний мобільному користувачеві. 

Передбачається, що в 2009 р. нетбуки знизять виторг від продажів

звичайних лептопів, тому що мають більш привабливу вартість. 

Не малу роль у розвитку нетбуків зіграла економічна криза.

Офіційно спад економіки США почався в грудні 2007 року. Із цьо�

го ж моменту почали рости й продажу нетбуків. І з погіршенням

економічної ситуації, поліпшувалося становище дешевих ноут�

буків. 
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АВТОНОМНА РОБОЧА МЕРЕЖА 
«ПРАКТИКА ТА ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ»

Коваленко Світлана Сергіївна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерних технологій,
Спеціальність «Комп’ютерний еколого!економічний моніторинг»,
VІ курс, група Км!52М,
Науковий керівник: Петренко М. В.

В нинішній час процес інформатизації суспільства став одним

з найбільш значущих глобальних процесів сучасності. Інформати�

зація як об’єктивна закономірність неминуча і для України, і одним

з її пріоритетних напрямків. 

Оскільки ВМУРоЛ «Україна» разом з іншими вузами України

ступив на стежину приєднання до «Болоньскої системи» та у зв’яз�

ку з вимогами часу виникає необхідність створення системи елект�

ронного документообігу. В рамках проекту по створенню цієї сис�

теми і розроблюється АРМ «Практика та Працевлаштування». 

Додаток повинен відповідати вимогам щодо інтерфейсу, які

накладаються стандартами фірми Microsoft. Виробникам треба

піклуватися й про те, щоб додаток якомога менше «напружував»

людину, працівник виконував роботу з системою легкою, зро�

зумілою мовою, навіть для працівника з невеликими знаннями

в програмуванні, роботи з ЕОМ. Для цього існують певні стандар�

ти розробки програмних інтерфейсів, які вказують, як саме пови�

нен виглядати програмний продукт зовні, як повинна бути ор�

ганізована робота людини в ньому, як повинна реагувати система

на певні, іноді невірні, дії користувача і таке інше. 

Крім того, при додержанні цих вимог не повинна порушуватись

працездатність програми, її основні можливості, надійність. Дода�

ток повинен містити всі необхідні форми, що можуть знадобитись

робітникові, виконувати всі необхідні дії, відповідати вимогам су�

часності. 
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Оскільки вхідні та вихідні документи, що фігурують при прохо�

дженні студентами практики та працевлаштування, є основним

джерелом для постановки задач, то на основі отриманої з них

інформації і буде створюватись додаток. Основними документами

з проходження практики являються:

1) направлення студентів на практику від ВНЗ;

2) замовлення кількості студентів для проходження практики

від підприємства; 

3) список студентів від групи що будуть проходити практику;

4) договір на проходження практики підприємством щодо ок�

ремого студента;

5) наказ про відправлення на проходження практики конкрет�

ним студентом. 

Документами з працевлаштування являються:

1) направлення конкретного студента на працевлаштування на

підприємство; 

2) довідка про надання можливості самостійного працевлашту�

вання;

3) заява конкретного студента з проханням працевлаштування

на підприємстві. 

Оскільки цей додаток буде прототипом відповідної частини

в загально�університетській АІС або можливо використаним без

значних змін — то він має виконувати всі функції, що відповідають

цьому напряму(створення та супроводження документообігу при

проходженні практики та працевлаштуванні студентів). 

Отже на основі цього можна сформувати задачі проекту: 

– автоматизоване формування і ведення бази даних місць про�

ходження практики студентами всіх спеціальностей;

– автоматизоване формування і ведення бази даних місць пра�

цевлаштування випускників всіх спеціальностей;

– автоматизоване формування звітів щодо проходження прак�

тики студентами всіх спеціальностей;

– автоматизоване формування звітів щодо працевлаштування

випускників всіх спеціальностей;

– можливості налагодження інтерфейсу додатку та перегляду

довідкового матеріалу по додатку. 

Література
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3. Мартин Грабер «Понимание SQL»

4. Конспект лекцій з курсу «Візуальне програмування інтерфейсів ко�

ристувача»

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ОБЛІКУ 
ТОВАРІВ МАГАЗИНУ

Романенко Катерина Василівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
V курс, група ПА!52М,
м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 2 

Опис торгових підприємств, а саме невеликих магазинів, які

в умовах, коли пропозиція перевищує попит, можуть зацікавити

потенційних споживачів тільки якістю продукції та сервісом обслу�

говування. 

Обов’язки та проблеми пов’язані з ними, які виконує товаро�

знавець в процесі свої роботи. 

Актуальність створення та впровадження на український ринок

інформаційної аналітичної системи ведення обліку товарів магази�

ну: економічна вигідність даної системи, зручність у використанні,

відсутність необхідності глибоких знань персонального комп’юте�

ра та комп’ютерних технологій загалом. 

Вагомі аргументом на користь створення власної системи: мож�

ливість передбачення всіх тонкощів й особливостей, які пов’язані

з торгівлею, для здійснення оперативного обліку і елементів аналі�

зу; інтерфейс програми налаштований на користувача�початківця,

який з легкістю його опанує; інтерактивність, що забезпечує діало�

говий режим протягом усього процесу роботи. 

Cкладові частини, які утворюють внутрішню інформаційну ос�

нову: засоби фіксації і збору інформації; засоби передачі відповід�

них даних та повідомлень; засоби збереження інформації; засоби

аналізу, обробки і представлення інформації. 

Опис процесу створення та ведення товарних облікових книг та

порівнювання його з можливостями, які надає створена інфор�

маційна система: введення потрібних даних, переглядання та реда�

гування збереженої інформації; пошук по різним запитам (за наз�

вою товару; за назвою фірми�постачальника; за категорією товару;
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за датою надходження товару; за датою реалізації товару); аналізу�

вання зібраних даних (аналіз прибутків та втрат за певний період,

й аналіз прибуткових та збиткових товарів); створення звітів (про

всю продукцію; про отриманий товар; про реалізований товар; про

залишок товару). 

Огляд мови програмування та середовища розробки, які вико�

ристовувались під час створення інформаційної системи обліку то�

варів магазину. 

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ЗАБРУДНЕННЯ ҐРУНТІВ

Міргульський Микола Віталійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерних технологій,
Спеціальність «Комп’ютерний еколого!економічний моніторинг»,
VІ курс, група КМ!52М
Науковий керівник Бовсуновська К. С.

Ґрунтовий покрив Землі є найважливішим компонентом біос�

фери Землі. Саме ґрунтова оболонка визначає багато процесів, що

відбуваються в біосфері. 

Найважливіше значення ґрунтів полягає в акумуляції органіч�

ної речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Ґрунтовий

покрив виконує функції біологічного поглинача, руйнівника

і нейтралізатора різних забруднень. Якщо це ланка біосфери буде

зруйнована, то функціонування біосфери, що склалося, безпово�

ротно порушиться. Саме тому надзвичайно важливе вивчення гло�

бального біохімічного значення ґрунтового покриву, його сучасно�

го стану і зміни під впливом антропогенної діяльності. 

Ґрунти забруднюються різними хімічними речовинами, пести�

цидами, відходами сільського господарства, промислового вироб�

ництва і комунально�побутових підприємств. 

Хімічні сполуки, що поступають в ґрунт, накопичуються і наво�

дять до поступової зміни хімічних і фізичних властивостей ґрунту,

знижують чисельність живих організмів, погіршують її родючість. 

Ґрунтовий покрив нагромаджує інформацію про процеси, що

відбуваються, і зміни, тобто ґрунт є своєрідним індикатором не ли�

ше миттєвого стану середовища, але і відображає минулі процеси.

Тому ґрунтовий (агроекологічний) моніторинг має загальніший ха�

рактер і відкриває великі можливості для вирішення прогностич�

них завдань. Основними показниками, які оцінюються в процесі
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агроекологічного моніторингу, є наступні: кислотність, втрата гу�

мусу, засолення, забруднення нафтопродуктами. 

В даний час в Україні та за кордоном проводиться велика робо�

та по селекції і здобуттю методами генетичною інженерії мікроор�

ганізмів, здатних при внесенні їх в ґрунт разом з осіданнями проду�

кувати полімери, перетворюючи важкі метали в нерухомі форми,

і що здійснюють одночасно процес азотфіксації

В роботі було розглянуто проблему забруднення ґрунтів, наслід�

ки цієї проблеми в наш час і у майбутньому, причини виникнення

та способи вирішення даної ситуації. 

В роботі розглядаються утворення різних порід ґрунтів, їх про�

цес протікання, які речовини складають основу ґрунту, домішки,

які також входять до його складу, різні властивості ґрунту і як вони

впливають на зміну його структури. Також висвітлюється роль

ґрунту в житті людей, тварин та рослин. 

Виноситься на розгляд проблема забруднення ґрунтів, види

забруднюючих речовин, їх вплив на ґрунти та живі організми,

моніторинг грунтів, методи поліпшення стану ґрунтів та зменшен�

ня їх забруднення. 
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Постановка задачі моніторингу атмосферного повітря 
Екологічний моніторинг виник на стику екології, біології, геогра�

фії, геофізики, геології й інших наук. Виділяють різні види моніто�

рингу в залежності від критеріїв:

– біоекологічний (санітарно�гігієнічний);

– геоекологічний (природньо�господарський);

– біосферний (глобальний);

– геофізичний;

– кліматичний;

– біологічний;

– здоров’я населення й ін. 

В Україні моніторинг природного середовища здійснюється ба�

гатьма відомствами, у рамках діяльності яких маються відповідні

задачі, рівні і складові підсистеми моніторингу. 

На даний час, моніторинг довкілля виконується, згідно Поста�

нови Кабінету Міністрів України № 391 від 30. 03. 1998 р., Міні�

стерством надзвичайних ситуацій, Міністерством охорони здо�

ров’я, Мінагрополітики, Держкомлісгоспом, Мінекономресурсів,

Держводгоспом, Держкомземом, Держбудом Ураїни. Всі ці органи

влади містять в собі спеціальну службу спостережень, що здійснює

такі основні види спостережень, як спостереження за станом за�

бруднення повітря в містах і промислових центрах, забруднення

ґрунту, забруднення прісних і морських вод, трансграничним пере�

носом речовин, що забруднюють атмосферу, хімічним і радіонук�

лідним складом, кислотністю атмосферних опадів і забрудненням

сніжного покриву й ін. 

Метою роботи є розробка програмного комплексу який має ви�

конувати наступні функції:

– забезпечення реєстрації інформації про забруднення атмо�

сферного повітря;
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– перегляд інформації про забруднення атмосферного повітря;

– формування аналітичних звітів про стан забруднення атмо�

сферного повітря на вимогу користувача програми

– створення бази даних для збереження довідникової поточної

інформації необхідної для виконання моніторингу повітря. 

Приклад виконання запиту: 
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Наразі гостро стоїть проблема сумістної роботи медиків та фар�

мацептів у Сполучених Штатах Америки. Адже кожен госпіталь,
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що функціонує на території країни має мати в своєму штаті фарма�

ціптів. Саме вони затверджують ліки, які назначив лікар. Маючи

відповідні ліцензії, фармацепт підтверджує чи відмовляє в певному

лікування для конкретного діагнозу. Це додає певні незручності та

госпіталь несе певні фінансові втрати від користування ресурсами

які повністю незадіювані. Тому проблема оптимізації даного питан�

ня побудила використання нового підходу в бізнесі, а саме створен�

ня та використання послуг сторонніх фірм, що надають віддалені

консультації та підтвердження спеціалістів за допомогою веб�сайту. 

Оскільки ця область ведення бізнесу є досить новою, та потре�

бує додаткової обережності і детального вивчення, томі відповідно

технічні рішення мають бути на крок попереду. Розроблюваний

веб�сайт має надавати небачену гнучкість створенного рішення. 

Додатково, але не менш важливо має поставати питання захис�

ту інформації, адже ми памятаємо, що мова йде про ліки які буде

вживати пацієнт. Тому буде доцільно застосувати всі сучасні методи

захисту інформації, що передається, а також використовувати до�

дактове шифрування данних, які несуть особливо важливі дані,

в самій БД. 

Оскільки критичним фактором при розробці данного продукту

являєть час — то слід застосовувати найоптимальніші підходи та

методики в управлінні проектом. Тому, я вважаю, що використання

методології Agile буде найкращим в даному випадку. Таким чином,

сам процес розробки слід повязати та використовувати найсу�

часніші рішення та підходи в проектуванні та програмній ре�

алізації. Таким на даний момент є Windows платформа. Вона дозво�

лить мати стабільне, гнучке та маштабоване рішення. Завдяки

використанню СУБД MS SQL, мови програмування C# та про�

грамної платформи Microsoft. NET Framework можна досягати

значних результатів в продуктивності рішення вцілому. Адже тісна

інтеграції кожного з продуктів в єдину систему дозволить зменши�

ти ресурси на взаємодію між ними. Веб�сервер Microsoft IIS буде

гарною кінцевою точною. Тому, що за допомогою нього публікація

готового продукту у всесвітню павутину — справа одного кліку. До�

речі, варто сказати, що при розробці та тестування завдяки внут�

рішньому використанню IIS, як базового веб�серверу в Microsoft

Visual Studio, значно підвищується ефективність та швидкодія про�

цесу розробки та віднаходження помилок в готовому коді. 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що при аналізі

ринку ІТ, щодо наявності готового рішення для вирішення постав�
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леної проблеми, найоптимальнішим буде написання власного

програмного продукту. Розроблений продукт буде відповідати всім

заявленим вимогам та комунікувати з кінцевим користувачем через

привабливий веб�інтерфейс. Крос�браузерна сумісність дозволить

не обмежувати користувачів в засобаз доступу до порталу. Викорис�

тання ж AJAX технологій — максимально пришвидшить час

взаємодії та відгуку додакта. 

Таким чином я вирішую поставлену задачу, як фінансової оп�

тимізації, так і реалізації технічного рушення в готову систему ме�

дичних закладів Сполучених Штатів Америки. 
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Адміни — люди, які протистоять атакам взломщиків і дозволя�

ють безпечно спілкуватися користувачам корпоративної мережі

усередині інфраструктури компанії, а також за її межами. По суті

системний адміністратор теж в якійсь мірі комп’ютерний взлом�

щик, оскільки він повинен знати всі ті прийоми злому і обходу за�

хисту (наприклад файрвола), які застосовують взломщики. Проте

в більшості організацій в обов’язки системного адміністратора вхо�

дить не тільки стеження за мережевою безпекою організації, але

і інші супутні проблеми: боротьба з вірусами, налаштування про�

грамного забезпечення і інше. 

Раніше, приблизно до 2000 року системними адміністраторами

були в основному самоучки. Зараз багато учбових закладів почали

навчати даній професії, а великі підприємства при прийомі на ро�

боту системного адміністратора можуть запитати наявність серти�

фікату. 

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



Основні сертифікати, якими може володіти системний адміністратор:
– MCP, MCSE, MCSA, MCTS, MCITP і MCDBA для роботи

в Windows�середовищах;

– LPI для роботи в Linux�середовищах;

– RHCE, RHCT для роботи в середовищі Red Hat Enterprise

Linux;

– CCNA, CCDA, CCNP, CCSP, CCIP, CCVP і CCIE для роботи

з устаткуванням Cisco; 

– OCP, DBA для роботи з базами даних Oracle;

– SCSA для роботи в Solaris�середовищах;

– CCA, CCIA, CCEA для роботи з продуктами Citrix. 

Системне адміністрування корпоративної мережі — це важлива

та актуальна тема сьогодення. 

В даній роботі розглянуті такі базові поняття у темі адміністру�

вання, як — хто такий системний адміністратор, структура будь

якого підприємства та сервіси, які представляються користувачам

інформаційних технологій. 

Також я розглянула таке поняття, як служба каталогів. Служба

каталогів дозволяє адміністраторові володіти впорядкованим по

ряду ознак масивом інформації про мережеві ресурси (загальні пап�

ки, сервера друку,принтери, користувачі, комп’ютери і так далі),

який зберігається в єдиному місці, що забезпечує централізоване

управління, як самими ресурсами, так інформацією про них, а та�

кож що дозволяє контролювати використання їх третіми особами. 

Потім я розглянула сервісні операційні системи, які представ�

ляютьможливість організації служби каталогів. 

Розглянула операційні системи Microsoft Windows Server 2003

R2. При дослідженні цієї операційної системи я дійшла висновку,

що саме її потрібно використовувати при адмініструванні більшості

корпоративних мереж, оскільки більш досконалої служби каталогів

(Active Directory) я ще не зустрічала. 

Потім розглянула як саме можна організувати корпоративну

мережу великого підприємства за допомогою серверної ОС

Windows Server2003R2,більш детально описала службу каталогів, її

логічну та фізичнуструктуру, що допомагає ефективніше делегувати

управління службою каталогів та мережевий трафік. Також мною

було розглянуто можливостіDNS та DHCP служб Windows Server

2003 R2. 

Також в своєму дипломі я запропонувала основні принципи,

якихповинен дотримуватись системний адміністратор. Я вважаю ці
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принципи відображають не тільки мою суб’єктивну думку, але і ло�

гічний підхід до організації роботи адмінів. 

Все це, що я щойно написала без сумнівів дуже цікаво і загаль�

но доступно для будь�якої людини. 

ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ 
В КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖАХ

Кучменко Олександр Володимирович
Група КС–42м
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологія,
м. Київ, вул. Львівська 23 корпус 2,
e!mail: k!oleksandr@mail.ru

Викладені як класичні методи та засоби шифрування, створені

в докомп’ютерному епоху, так і сучасні криптографічні методи, ал�

горитми, протоколи і засоби захисту інформації. 

Описано методи та засоби захисту локальних і корпоративних

мереж від вилучених атак через мережу Інтернет. 

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, переданим по лініях зв’язку й перебуває на накопичувачах, що

є результатом діяльності як сторонніх осіб, так і спеціальних про�

грам�вірусів. Таким чином, у понятті захисту даних включаються

питання збереження цілісності даних і управління доступу до да�

них. Щоб найбільше ефективно використати відпрацьовані на

практиці засобу захисту даних, їхнє включення необхідно передба�

чати вже на ранніх стадіях проектування систем. 

Для цього джерело інформації кодує її за допомогою деякого ал�

горитму шифрування й ключа шифрування. Одержувані зашифро�

вані вихідні дані не може зрозуміти ніхто, крім власника ключа.

Наприклад, алгоритм шифрування може передбачити заміну кож�

ної букви алфавіту числом, а ключем при цьому може служити по�

рядок номерів букв цього алфавіту. 

Одним з найбільш потужних засобів забезпечення конфіден�

ційності й контролю цілісності інформації є криптографія. У ба�

гатьох відносинах вона займає центральне місце серед програмно�

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



технічних регуляторів безпеки, будучи основою реалізації багатьох

з них і, у той же час, останнім захисним рубежем. 

Криптографічні методи дозволяють надійно контролювати ці�

лісність інформації. На відміну від традиційних методів контроль�

ного підсумовування, здатних протистояти тільки випадковим

помилкам, криптографічна контрольна сума (імітовставка), обчис�

лена із застосуванням секретного ключа, практично виключає всі

можливості непомітної зміни даних. 

В 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. 

Розроблено пропозиції по формалізації завдання оцінки стій�

кості протоколів, заснованої на імовірнісних моделях, привів прик�

лад аналізу стійкості протоколу з нульовим розголошенням на ос�

нові його імовірнісної моделі. Безпека криптографічної системи

повинна мати кількісну оцінку, яка зв’язує безпеку криптосистеми

з визначеною задачею, що не вирішується. Стандартний спосіб до�

казу високої стійкості системи передбачає вираження успіхів злов�

мисника при спробі злому криптографічної системи у вигляді вели�

чин, які вимірюють, як часто і як швидко зловмиснику вдається

вирішити одну із задач, що важко вирішуються. 

На основі проведеного аналізу, на Delphi була створена програ�

ма шифрування та дешифрування за методом Плейфера. 

ПЕРСОНАЛІЗАЦІЯ WEB5СЕРВІСІВ 
ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ

У НАВЧАННІ

Огурцов Максим Ігорович
Інститут персоналізації технічних систем та захисту інформації 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
04071, м. Київ, вул. Хорива, 1!г 

В процесі діяльності будь�якого студента чи викладача може ви�

никнути ситуація, коли потрібен терміновий доступ до захищених

Web�сервісів, а засобів доступу до них немає, що призводить до не�

обхідності використання обладнання чужих комп’ютерів чи теле�

комунікаційних пристроїв, наприклад, у комп’ютерному клубі чи

університетській аудиторії. Ця ситуація належить до випадків, коли
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вимагається надійна персоналізація сервіс�орієнтованих обчислю�

вальних архітектур. Проблема полягає у тому, що більшість існую�

чих надійних рішень в області контролю доступу неможливо засто�

сувати через відсутність апаратних засобів та необхідність

використання чужих та потенційно небезпечних комп’ютерів. Зро�

зуміло, що в цьому випадку необхідні інші рішення проблеми пер�

соналізації, засновані виключно на Web�сервісах і не пов’язані

з якимись конкретними апаратними засобами. 

Без застосування апаратних засобів персоналізації єдиним до�

ступним способом персоналізації доступу до Web�сервісів стає за�

стосування парольного захисту. Але парольний метод персоналіза�

ції має ряд значних недоліків. Якщо захиститись від піддивляння

паролю зловмисниками можливо, виконуючи його введення з обе�

режністю та контролем оточення, то складність паролю повинна

залишатись високою, незважаючи на метод його введення [1]. Крім

того, якщо потрібно виконувати введення паролю у системі, яка

доступна для широкого кола користувачів (наприклад, на лабора�

торному комп’ютері), то існує значний ризик наявності в цій си�

стемі шпигунського програмного забезпечення (такого, як клавіа�

турні сніфери). Яким чином користувачеві отримати доступ до

потрібних ресурсів у цьому випадку?

Для подолання даної проблеми було розроблено генератор

надійних паролів, який розміщено в мережі Інтернет у вільному до�

ступі за адресою http://tau�systems.org.ua/d/strong�pass�gen/strong�

pass�gen.html. Будь�хто може застосовувати його просто в якості ге�

нератора надійних паролів. Онлайн�генератор паролів допоможе

швидко створити надійні паролі різної складності: прості і складні

паролі, випадкові паролі, легкі паролі, числові і алфавітно�цифрові

паролі, що нескладно запам’ятовуються, для будь�яких цілей. 

Принцип роботи Web�генератору надійних паролів: в полі

«Простий пароль» вводиться простий пароль користувача, незва�

жаючи на можливість його перехоплення чи піддивляння зловмис�

никами. Після цього на зображенні ключа, що розташоване нижче

і називається «ВІК�пароль (кодова комбінація на Вашому ключі)»

слід набрати комбінацію ключа�ідентифікатора, який виступає

в ролі аналога апаратного засобу персоналізації. Ця комбінація за�

хищена від перехоплення подій на комп’ютері, крім того, її дуже

важко підгледіти. Третє поле Web�генератора надійних паролів задає

потрібну довжину створюваного паролю. Слід мати на увазі, що зге�

нерований пароль не матиме спеціальних символів, бо призначений

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



в першу чергу для Web�сервісів, бо Web�генератор надійних паролів

використовує мережеві стандарти кодування даних (значна частина

Web�сервісів не підтримує спеціальні символи та неанглійські літери). 

Виконавши порівняння найбільш популярних вітчизняних та

зарубіжних онлайн�генераторів паролів з розробленим було вияв�

лено, що значним загальним недоліком усіх розглянутих генера�

торів, окрім запропонованого, є неможливість генерації повторю�

ваного паролю, тобто при однакових вхідних даних він видасть

однакові вихідні, що унеможливлює їх використання в якості засо�

бу постійної персоналізації. Крім того, запропонований Web�гене�

ратор надійних паролів є єдиним генератором, що емулює двох�

факторну персоналізацію з використанням апаратних засобів,

знижуючи ризик перехоплення паролю. 

Література

1. Ричард Э. Смит Аутентификация: От паролей до открытых ключей. —

М. : Издательский дом Вильямс, 2002. — 424 с. 

ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРАЦІ 
ОПЕРАТОРА ПОШТОВОГО ЗВ’ЯЗКУ

Пашко Олег Ярославович
Кафедра інформаційних технологій та програмування
м. Київ, вул. Львівська, 23

В даний час людство вступає в «стадію побудови інформаційно�

го суспільства», яка характеризується процесами глобалізації,

зміною механізмів конкуренції, збільшенням об’ємів інформації,

необхідної для ухвалення рішень, впровадженням інформаційних

технологій. Матеріальне виробництво в такому суспільстві стає

вторинним по відношенню до виробництва інформації і знань. Тех�

нології, де основним компонентом є комп’ютер, проникають май�

же в усі сфери людської діяльності. Для задоволення потреб

суспільства необхідно йти в один крок з новітніми технологіями.

Тому як один з варіантів для модернізації та автоматизації, було

вибрано саме галузь поштового зв’язку. 

Історія вітчизняної пошти сягає часів Київської Русі. Перша

літописна згадка про вісника�листоношу, який доставляв письмові

повідомлення київського князя Олега, датується 885р. У ХІІ ст. на

основних дорогах з’явилися спеціальні поштові станції, де гінці
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міняли коней. На той час у технологічних процесах надання послуг

переважали трудомісткі ручні операції, рівень механізації та авто�

матизації не відповідав вимогам часу. Нині пошта працює як тран�

зитне підприємство, через яке щоденно проходять тисячі поштових

відправлень. Втім для збереження й зміцнення своїх позицій за

умов ринкових відносин поштовий зв’язок має відповідати сучас�

ним вимогам надійності, швидкості та безпеки. 

Автоматизація і систематизація поштового зв’язку є необхідний

крок для досягнення поставлених цілей, а саме покращення сервісу

обслуговування клієнтів, покращення продуктивності роботи пош�

товиків, покращення пропускної спроможності поштових відправ�

лень і розвиток нових послуг поштового зв’язку. 

Данна інформаційна система забезпечить сучасний підхід до

вирішення проблем оформлення та організації прийому, відправ�

ленню поштових речей, погашення кредитів та переказу коштів. 

Передбачається, що розроблений програмний продукт дозво�

лить:

1. Проводити повніший контроль і організацію поштового

зв’язку;

2. Автоматизувати процес заповнення, розрахунку та відправ�

лення поштових речей;

3. Зменшить затрати часу на оформлення бланків та підрахунок;

4. Забезпечить користувача системою допомоги по користуван�

ню програмним продуктом. 

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на кон�

цепції баз даних. Відповідно до даної концепції основою інфор�

маційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають

реалії дійсності в області поштового зв’язку, які забезпечують користу�

вача актуальною інформацією у відповідній предметній області.

База даних (БД) — це сукупність взаємозв’язаних даних, що

зберігаються разом. Основними та невід’ємними властивостями

БД є такі:

1. для даних допускається така мінімальна надлишковість, яка

сприяє їх оптимальному використанню в одному чи кількох засто�

суваннях;

2. незалежність даних від програм;

3. для пошуку та модифікації даних використовуються спільні

механізми;

4. як правило, у складі БД існують засоби для підтримки її

цілісності та захисту від неавторизованого доступу. 

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



З поняттям бази даних тісно пов’язано поняття системи управ�

ління базою даних. В світі існує багато систем управління базами

даних. Не дивлячись на те що вони можуть по�різному працювати

з різними об’єктами і надають користувачеві різні функції і засоби,

більшість СУБД спираються на єдиний сталий комплекс основних

понять Це комплекс програмних засобів, призначених для ство�

рення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагування

вмісту і візуалізації інформації. 

Данна ІС використовує реляційну модель бази даних і СКБД

Paradox. 

Підсумовуючи проведений аналіз предметної області поштово�

го зв’язку, можна дійти висновків, що систематизація та автомати�

зація поштового звязку є необхідним кроком до покращення обс�

луговування і розширення надання послуг суспільству. 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОЇ CMS5СИСТЕМИ 
З КОМЕРЦІЙНОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ

Щербаков Дмитро Іванович
Кафедра комп’ютерних технологій ВМУРоЛ Україна
02091, м. Київ, вул. Харківське Шосе, 154, 156, тел.: (044) 562 07 82
e!mail: dmitry@sherbakov.com.ua

При створенні інтернет�сайту основна увага приділяється вибо�

ру базової системи, на основі якої він буде побудований. Система

керування вмістом, а точніше CMS (від англ. Content Management

System) — це комп’ютерна програма або система, використовувана

для забезпечення й організації спільного процесу створення, реда�

гування й керування текстових і мультимедіа документів (уміст або

контенту). Звичайно це наповнення розглядається як неструктуро�

вані дані предметного завдання на противагу структурованим, що

зазвичай перебувають під керуванням СУБД. 

CMS системи існують трьох видів:

1. Безкоштовні — це CMS системи з відкритим кодом, які роз�

повсюджуються безкоштовно й розраховані на широку аудиторію.

Фахівці можуть допрацьовувати їх самостійно. Самі популярні се�

ред них: Joomla, Drupal, Phpnuke, Livestreet, Mambo, Opencms, PHP

Fusion і т. д. 

2. Саморобні — це системи, які пишуться групою програмістів,

як правило, окремою фірмою розробником. Вони створюються під
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конкретний сайт або проект, для управління яким не підходять по

тим або іншим причинам, набори функцій уже існуючих систем. Ці

системи являються унікальними й використовуються винятково

для якогось конкретного сайту. 

3. Комерційні — ці CMS системи розробляються окремими

компаніями, являються універсальними й розраховані на широку

аудиторію. Статистика показує, що саме такі системи є максималь�

но зручними й надійними. Вони мають ряд переваг, таких як: інтер�

активна підтримка користувачів, постійна розробка оновлень

і виправлень, докладні інструкції і так далі. Тому, зупинимося більш

докладно саме на таких системах. 

У статті розглянуті проблеми, з якими стикаються розробники

і користувачі комерційних CMS продуктів. 

Далі представлений перелік з коротким описом систем, які ма�

ють найбільший попит на ринку. Такими є: NetCat (розробник —

АИСТ), ABO. CMS (розробник — Armex), S. Builder (розробник —

BinN), «1С�Бітрікс: Управління сайтом» (розробник — «Бітрікс»),

UMI. CMS (розробник — Umisoft). 

В результаті аналізу, виділений безумовний лідер серед всіх роз�

глянутих продуктів. Це 1С�Бітрікс, популярність якої, говорить са�

ма за себе. Продукт дійсно потужний і послідовно розвивається. За�

раз в «1С�Бітрікса» більше 1 000 партнерів і більше 7 000 проектів,

що працюють на базі цього продукту. Вибору базової системи, на

якій буде побудований сайт, приділяється максимальна увага в про�

цесі розробки. Тому, ця інформація буде корисна розробникам

сайтів самих різних категорій і напрямів, які ставлять перед собою

завдання вибору комерційною CMS системи. 
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ЗВУКОВИЙ ФАЙЛ 
ЯК ЗАСІБ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ

Ронський Анатолій Сергійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерної технології,
Спеціальність «Програмування для АІС»,
VІ курс, група ПА–72М

Звук — це фізичне природне явище, що розповсюджується за
допомогою коливань повітря і, отже, можна сказати, що ми маємо
справу тільки з хвилевими характеристиками. Завданням перетво�
рення звуку в електронний вигляд є повторення всіх його цих самих
хвилевих характеристик. Але електронний сигнал не є аналоговим,
і може записуватися за допомогою коротких дискретних значень.
Хай вони мають малий інтервал між собою і практично невловимі,
на перший погляд для людського вуха, але ми повинні завжди мати
на увазі, що маємо справу тільки з емуляцією природного явища
іменованого звуком. Такий запис іменується імпульсно�кодовою
модуляцією і являє собою послідовний запис дискретних значень. 

Розрядність пристрою, що обчислюється в бітах, говорить про
те скількома значеннями одночасно в одному записаному дискреті,
береться звук. Чим більше розрядність, тим більше звук відповідає
оригіналу. Будь�який звуковий файл можна представити, щоб було
найбільш зрозуміле, як базу даних. Вона має свою структуру, про
параметри якої указується зазвичай спочатку файлу. Потім йде
структурований список значень по певних полях. Іноді замість зна�
чень коштують формули, що дозволяють зменшувати розмір файлу. 

Розглянемо два формати звукових файлів:
Формат WAVE (WAV). Стандартний формат файлів для зберіган�

ня звуку в системі Windows. Є спеціальним типом іншого, більш за�
гального формату RIFF (Resource Interchange File Format); іншим
різновидом RIFF служать відеофайли AVI. Файл RIFF складений
з блоків, деякі з яких можуть, у свою чергу, містити інші вкладені
блоки; перед кожним блоком даних поміщається чотирьохсим�
вольний ідентифікатор і довжина. Звукові файли WAV, як правило,
простіші і мають тільки один блок формату і один блок даних.
У першому міститься загальна інформація про оцифрований звук
(число каналів, частота дискретизації, характер залежності гучності
і так далі), а в другому — самі числові дані. Кожен відлік займає ціла
кількість байт (наприклад, 2 байти у разі 12�бітових чисел, старші
розряди містять нулі). При стереозаписі числа групуються парами
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для лівого і правого каналу відповідно, причому кожна пара утво�
рює закінчений блок — для нашого прикладу його довжина складе
4 байти. Така, здавалося б, зайва структурованість дозволяє про�
грамному забезпеченню оптимізувати процес передачі даних при
відтворенні, але, як в подібних випадках завжди буває, виграш
в часі приводить до істотного збільшення розміру файлу. 

Формат Mp3 (MPEG PLayer3). Це один з форматів зберігання
аудіосигналу, пізніше затверджений як частина стандартів стислого
відео. Природа отримання даного формату багато в чому аналогічна
вже розглянутому нами раніше стискуванню графічних даних за
технологією JPEG. Оскільки довільні звукові дані оборотними ме�
тодами стискуються недостатньо добре, доводиться переходити до
методів необоротних: іншими словами, базуючись на знаннях про
властивості людського слуху, звукова інформація «підправляється»
так, щоб виниклі спотворення на слух були непомітні, але отримані
дані краще стискувалися традиційними способами. Це називається
адаптивним кодуванням і дозволяє економити на найменш значу�
щих з погляду сприйняття людини деталях звучання. Прийоми,
вживані в Mp3, непрості для розуміння і спираються на достатньо
складну математику, та зате забезпечують дуже значний ефект стис�
кування звукової інформації. Успіхи технології Mp3 привели до то�
го, що її застосовують зараз і в багатьох побутових звукових прист�
роях, наприклад, плеєрах і стільникових телефонах. 

Література
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У вересні 2005 року Тім О’рейлі, широко відомий в Інтернет�

Співтоваристві пропагандист програмних продуктів з відкритим
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вихідним кодом і затятим прихильником, по його власному вира�

женню, «відкритого поширення знання про інновації», опублікував

знакову статтю «Що таке Веб 2.0». Багато хто й дотепер уважають

цей термін простим маркетинговим ходом, що не несе в собі ново�

го змісту. Однак навіть поверхневий аналіз парадигми Веб 2.0 відра�

зу ж виявляє її дивна подібність із сучасними інноваційними підхо�

дами в утворенні. Більше того, ті принципи, про які адепти Веб 2.0

заговорили тільки в XXI столітті, в навчанні були проголошені на�

багато раніше. На жаль, більшість цих принципів дотепер зали�

шається на папері, якщо не вважати окремих експериментальних

площадок, що найчастіше погано вписуються в практику масового

утворення. 

Метою моєї статті саме і є формулювання базових принципів

Навчання 2.0 (ризикнемо використовувати цей термін) у їхньому

порівнянні із класичною утворювальною парадигмою й із принци�

пами Веб 2.0. Інтернет з фізичної сукупності зв’язаних між собою

комп’ютерів давно вже перетворився у феномен культури й, зокре�

ма, в навчальне середовище; аналогії між навчальними системами

й мережею Інтернет тому не тільки доречні, але й досить глибокі. 

Тут необхідно зробити одне істотне застереження. Термін «Нав�

чання 2.0» придуманий не мною й на сьогоднішній день уже досить

широко використовується, особливо відомою компанією Google,

піонером в освоєнні Веб 2.0. У березні 2008 року ця компанія про�

вела навіть конференцію в Москві за назвою «Навчання 2.0». Однак

і на цій конференції, і в інших джерелах, де використовується даний

термін, його значенням є використання технологій Веб 2.0 в утво�

ренні відповідно до формули «Навчання 2.0 = Навчання + Веб 2.0».

Існує навіть сайт edu20.ru, цілком присвячений використанню

інтернет�технологій в навчанні (ключовою на цьому сайті є фраза

«Розвиток інтернет�технологій змінює саму сутність навчального

процесу»). Мені такий підхід представляється в корені невірним

(багато в чому він є примітивним рекламним ходом, ініційованим

тою ж Google), і тому пропоную додати терміну «Навчання 2.0»

зовсім інший, педагогічний зміст, мова про який й піде нижче. 

Почнемо з короткого аналізу суті Веб 2.0. У якості його базових

принципів звичайно називаються інтерактивність, синдикація

й соціалізація. Коротко їх можна описати в такий спосіб. 

Інтерактивність. Веб 2.0 — це платформа, тобто така технологія

наповнення сайту змістом, коли він стає тим краще, чим більше

людей ним користуються — відвідувачі активно формують сайт, на�
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повнюючи й багаторазово редагуючи його зміст. У Веб 1.0 зміст

сайту (у всякому разі, значної його частини) визначалося розроб�

лювачами, а не користувачами; сайт був в основному носієм інфор�

мації, подібно паперовій книзі. Платформи ж Веб 2.0 виступають,

по вираженню О’рейли, лише посередниками між користувачами

в обміні їх онлайновим досвідом, тобто їх особистим живим знанням.

Синдикація (mash�up) — повне або часткове використання

в якості джерела інформації інших сервісів Інтернет (наприклад,

так званих RSS�Каналів), за рахунок чого користувачеві надається

нова функціональність для роботи. Сервіс, що використовує mash�up,

може також ставати джерелом інформації для інших mash�up

сервісів. У такий спосіб утвориться мережа залежних один від одно�

го сервісів, інтегрованих один з одним. 

Соціалізація — використання технологій, які дозволяють ство�

рювати співтовариство. У це поняття звичайно включаються: мож�

ливість індивідуальних настроювань сайту й створення особистої

зони для користувача, щоб реалізувати його унікальність; заохо�

чення, підтримка й довіра «колективному розуму»; технології, які

дозволяють співтовариству саморегулюватися й ставлять користу�

вачам додаткові цілі присутності на сайті (елемент змагань, систе�

ма репутації та ін.)

Дивно, але ці принципи для педагогів, що активно займаються

інноваційним утворенням, не є новими! Тому не можна навіть ска�

зати, що наведений текст є екстраполяцією принципів Веб 2.0 на

утворення. Точніше буде твердження, що, як видно, педагоги диви�

лися далеко вперед, раз практично ті ж самі ідеї незалежно виник�

ли в інших країнах, іншим часом і в іншій (правда, досить близькій)

сфері діяльності. 

CТРУКТУРА ГЛОБАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ

Комаров Андрій Валентинович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
м. Київ, вул. Львівська, 23,
e!mail: flashmix@ukr.net

Близько 20 років тому Міністерство Оборони США створило ме�

режу, що з’явилася предтечею Internet, — вона називалася ARPAnet.

ARPAnet була експериментальною мережею, — вона створювалася

для підтримки наукових досліджень у військово�промисловій
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сфері, — зокрема, для дослідження методів побудови мереж, стій�

ких до часткових ушкоджень, що отримуються, наприклад, при

бомбардуванні авіацією і здатних у таких умовах продовжувати

нормальне функціонування. Ця вимога дає ключ до розуміння

принципів побудови і структури Internet. У моделі ARPAnet завжди

був зв’язок між комп’ютером�джерелом і комп’ютером�приймачем

(станцією призначення). Мережа a priori передбачалася не�

надійною: будь�яка частина мережі може зникнути в будь�який мо�

мент. 

Передача даних в мережі була організована на основі протоколу

Internet — IP. Протокол IP — це правила і опис роботи мережі. Це

зведення включає правила налагодження і підтримання зв’язку

в мережі, правила поводження з IP�пакетами та їх обробки, опису

мережевих пакетів сімейства IP (їх структура і т. п.). Мережа замис�

лювалася й проектувалася так, щоб від користувачів не потрібно

було ніякої інформації про конкретну структуру мережі. Для того,

щоб відправити повідомлення по мережі, комп’ютер повинен

помістити дані в якийсь «конверт», що називається, наприклад, IP,

вказати на цьому «конверті» конкретна адреса в мережі і передати

отримані в результаті цих процедур пакети в мережу. 

Ці рішення можуть здатися дивними, як і припущення про «не�

надійною» мережі, але вже наявний досвід показав, що більшість

цих рішень цілком розумно і правильно. Поки Міжнародна Ор�

ганізація по Стандартизації (Organization for International Standarti�

zation — ISO) витрачала роки, створюючи остаточний стандарт для

комп’ютерних мереж, користувачі чекати не бажали. Активісти

Internet почали встановлювати IP�програмне забезпечення на всі

можливі типи комп’ютерів. Незабаром це стало єдиним прийнят�

ним способом для зв’язку різнорідних комп’ютерів. Така схема спо�

добалася уряду та університетів, які проводять політику покупки

комп’ютерів у різних виробників. Кожен купував той комп’ютер,

який йому подобався і мав право очікувати, що зможе працювати

по мережі спільно з іншими комп’ютерами. 

Приблизно 10 років після появи ARPAnet з’явилися Локальні

Обчислювальні Мережі (LAN), наприклад, такі як Ethernet і ін Од�

ночасно з’явилися комп’ютери, які стали називати робочими

станціями. На більшості робочих станцій була встановлена опе�

раційна система UNIX. Ця ОС мала можливість роботи в мережі

з протоколом Internet (IP). У зв’язку з виникненням принципово

нових задач і методів їх вирішення з’явилася нова потреба: ор�
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ганізації бажали підключитися до ARPAnet своєю локальною мере�

жею. Приблизно в той же час з’явилися інші організації, які поча�

ли створювати свої власні мережі, що використовують близькі до IP

комунікаційні протоколи. Стало ясно, що всі тільки виграли б, якби

ці мережі могли спілкуватися всі разом, адже тоді користувачі

з однієї мережі змогли б зв’язуватися з користувачами іншої мережі.

І потреби продовжують рости. Більшість таких коледжів на За�

ході вже приєднано до Internet, робляться спроби підключити до

цього процесу середні та початкові школи. Випускники коледжів

прекрасно знають про переваги Internet і розповідають про них

своїм роботодавцям. Вся ця діяльність призводить до безперервно�

го росту мережі, до виникнення і вирішення проблем цього зрос�

тання, розвитку технологій та системи безпеки мережі. 

БЕЗПЕКА САЙТА СИСТЕМИ CMS

Петренко Тимур Олександрович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
м. Київ, вул. Львівська, 23

Безпека файлової системи на рівні PHP є одним з важливих мо�

ментів в питанні безпеки сервера, оскільки php�скрипти можуть

маніпулювати файлами і каталогами на диску. У зв’язку з цим існу�

ють конфігураційні налаштування, вказуючи, які файли можуть бу�

ти доступні і які операції з ними можна виконувати. Необхідно

проявляти обережність, оскільки будь�який із файлів з відповідни�

ми правами доступу може бути прочитаний кожним, хто має доступ

до файлової системи. 

Маскування PHP. Методика полягає в налаштуванні Web�сер�

вера так, щоб він обробляв файли з різними розширеннями як php�

скрипти. Це можна вказати як в .htaccess файлах, так і конфігу�

раційному файлі Apache. У такому разі ви зможете використовувати

при написанні коди нестандартні розширення. 

Захисний режим в PHP — це спроба вирішити проблему безпе�

ки на спільно використовуваних серверах. Не дивлячись на те, що

концептуально невірно вирішувати цю проблему на рівні PHP, але

оскільки альтернативи рівня Web�сервера або операційної системи

на сьогоднішній день відсутні, багато користувачів, особливо про�

вайдери, використовують саме захистний режим. 
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Метод запитів GET використовується для запиту вмісту вказа�

ного ресурсу. За допомогою методу GET можна також почати який�

небудь процес. В цьому випадку в тіло у відповідь повідомлення

слід включити інформацію про хід виконання процесу. Клієнт мо�

же передавати параметри виконання запиту в URI цільового ресур�

су після символу «?»: 

GET / path / resource?param1=value1&param2=value2 Http / 1. 1 

Згідно із стандартом HTTP, запити типа GET вважаються ідем�

потентними — багатократне повторення одного і тогож запиту GET

повинно приводити до однакових результатів (за умови, що сам ре�

сурс не змінився за час між запитами). 

Метод запитів POST застосовується для передачі призначених

для користувача даних заданому ресурсу. Наприклад, в блогах

відвідувачі зазвичай можуть вводити свої коментарі до записів

в html�форму, після чого вони передаються серверу методом POST

і він поміщає їх на сторінку. При цьому передавані дані (у прикладі

з блогами — текст коментаря) включаються в тіло запиту. Аналогіч�

но за допомогою методу POST зазвичай завантажуються файли. 

На відміну від методу GET, метод POST не вважається ідемпо�

тентним, тобто багатократне повторення одних і тих же запитів

POST може повертати різні результати (наприклад, після кожної

відправки коментаря з’являтиметься одна копія цього коментаря). 

Атака XSS (англ. Сross Site Sсriрting — «межсайтовий ськріп�

тінг») — тип уразливості комп’ютерної системи, використовується

при хакреській атаці. Специфіка подібних атак полягає в тому, що

замість безпосередньої атаки сервера, вони використовують ураз�

ливий сервер як засіб атаки на клієнта. Xss�атака зазвичай прово�

диться шляхом конструювання спеціального URL, який той, що

атакує пред’являє своїй жертві. Інколи для терміну використовують

скорочення «CSS», але щоб не було плутанини з каскадними

Впровадження sql3коду (англ. SQL injection) — один з пошире�

них способів взлому сайтів і програм, що працюють з базами даних,

заснований на впровадженні в запит довільного sql�коду. Впровад�

ження SQL, залежно від типа використовуваної СУБД і умов впро�

вадження, може дати можливість виконати довільний запит до бази

даних (наприклад, прочитати вміст будь�яких таблиць, видалити,

змінити або додати дані), дістати можливість читання і запису ло�

кальних файлів і виконання довільних команд на сервері, що ата�

кується. Атака типа впровадження SQL може бути можлива із�за не�

коректної обробки вхідних даних, використовуваних в sql�запитах.
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ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ ПРАЦІ 
СИСТЕМНОГО АДМІНІСТРАТОРА

Тіток Олег Валентинович
Кафедра інформаційних технологій та програмування
м. Київ, вул. Львівська, 23

Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на
концепції, згідно якої дані повинні бути організовані в бази даних
з метою адекватного відображення реального світу, що змінюється,
і задоволення інформаційних потреб користувачів. 

Збільшення об’єму і структурної складності даних, що зберіга�
ються, розширення кола користувачів інформаційних систем при�
вели до широкого розповсюдження найбільш зручних і порівняно
простих для розуміння реляційних (табличних) СУБД. 

На сьогоднішній день необхідність автоматизації робочих місць
в першу чергу визвана необхідністю збільшення швидкості і ефек�
тивності роботи працівників, що займаються обліком комп’ютер�
ного обладнання і зайняті в різних сферах людської діяльності.
В еру цифрових технологій ви більше вже не потрібно вести облік
комп’ютерів на картках, вся інформація зберігається в базі даних

Історія розвитку СУБД налічує більше 30 років. У 1968 році була
введена в експлуатацію перша промислова СУБД система IMS фірми
IBM. У 1975 році з’явився перший стандарт асоціації по мовам систем
обробки даних — Conference of Data System Languages (CODASYL),
який визначив ряд функціональних понять в теорії систем баз даних,
які і до цих пір є основоположними для мережевої моделі даних. 

База даних — це сховище даних, що характеризує певну пред�
метну область, організоване у вигляді спеціальної структури. БД за�
безпечує зберігання інформації, а також швидкий і зручний доступ
до неї. В світі існує багато систем управління базами даних. Не див�
лячись на те що вони можуть по�різному працювати з різними
об’єктами і надають користувачеві різні функції і засоби, більшість
СУБД спираються на єдиний сталий комплекс основних понять

З поняттям бази даних тісно пов’язано поняття системи управ�
ління базою даних. Це комплекс програмних засобів, призначених
для створення структури нової бази, наповнення її вмістом, редагу�
вання вмісту і візуалізації інформації. 

За моделями представлення даних БД поділяються на: 
– табличні

– мережеві
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– ієрархічні

– реляційні.

Однією з найважливіших умовою ефективного функціонування

будь якого підприємства є наявність розвинутої інформаційної сис�

теми. Вона представляє собою систему, що реалізує автоматизова�

ний збір, обробку і маніпуляцію даними. 

Основною вирішуваною проблемою даної статті є створення авто�

матизованого місця системного адміністратора. Для вирішення пос�

тавленої задачі, в даній науковій роботі розроблена програма для

обліку комп’ютерного обладнання рекламного агентства «Мед�Інфо».

Основними функція реалізованої ІС є

– перегляд, редагування та видалення даних про комп’ютерне

обладнання приватного підприємтсва

– перегляд таблиць у реальному часі

– формування звітів в Excel. 

Під час проведеного наукового дослідження було доведено, що

за допомогою автоматизації робочого місця значно покращується

ефективність праці системного адміністратора. 

ОЦІНКА НАДІЙНОСТІ ЗАХИСТУ
КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Плєсовських Людмила Віталіївна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
тел.: (050) 753!92!69, e!mail: mila_vit@ukr.net

Комп’ютерні системи, як правило, є резервованими системами,

з різними варіантами резервування, що необхідно враховувати при

оцінці їх надійності. Відмова апаратної частини комп’ютерної сис�

теми викликається відмовою якого�небудь модуля, у свою чергу

відмова модуля — відмовою плати, і так далі. Модуль, що відмовив,

або плату можна відремонтувати (відновити), замінивши несправні

елементи, що необхідно враховувати при оцінці їх надійності. Еле�

менти плат (інтегральні схеми, конденсатори і ін.) відносяться до

невідновний виробам. Виходячи з особливостей структури апарат�

ної частини комп’ютерних систем, для оцінки її надійності потріб�

не залучення математичного апарату теорії надійності, що дозволяє

оцінити надійність невідновних і відновлюваних об’єктів і об’єктів

з резервуванням. 
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Надійність програмного забезпечення (ПО) в комп’ютерній

системі визначається:

– надійністю самих програм, відсутністю в них помилок

– сумісністю програм між собою (можливістю їх одночасного

виконання на одній машині з відсутністю помилок)

– можливістю корекції виникаючих помилок, без переривання

обчислювального процесу

– можливістю відновлення результатів роботи у разі краху системи.

Розглядаючи програми як відновлювані об’єкти, для оцінки

надійності ПО комп’ютерної системи можна використовувати ма�

тематичний апарат оцінки надійності відновлюваних об’єктів. 

Постійно спостерігається тенденція зростання складності ПО,

що приводить до збільшення вірогідності виникнення помилок, що

приводить до збоїв. Вірогідність виникнення збоїв росте пропор�

ційно кількості запущених одночасно додатків. Типовими помил�

ками, що виникають при виконання програм є наступні:

– спроба програми відкрити неіснуючий файл;

– зациклення;

– брак ресурсів. 

Вірогідність збоїв підвищується також і при великому числі

просто встановлених на комп’ютер застосувань, оскільки кожне

інстальоване застосування вносить зміни в настройку комп’ютера

і із збільшенням числа додатків збільшується вірогідність того, що

ці зміни увійдуть до суперечності один з одним. 

У даній роботі розглянуто завдання оцінки надійності захисту

комп’ютерної інформації залежно від надійності роботи програм�

ного забезпечення. Запропонована узагальнювальна характеристи�

ка для надійності захисту комп’ютерної інформації. Для оцінки

вірогідності безпомилкового функціонування програмного забез�

печення використана марківську модель. Проведено дослідження

надійності захисту інформації в персональних комп’ютерах, що

працюють в умовах промислового підприємства. 

САПР. КОРОТКИЙ АНАЛІЗ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Гаврилов Т. М., асп.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

В наш комп’ютеризований час для більшості вітчизняних галу�

зей промисловості базовим інструментом виробництва являються
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системи автоматизованого проектування. Системи автоматизованого

проектування, або скорочено САПР, значно полегшують роботу

дизайнерам і модельєрам, скульпторам і архітекторам, корабле�,

авіа� і автомобілеконструкторів і т. д. ; без них важко уявити прак�

тично жодне сучасне виробництво. САПР — це дорогий програм�

ний продукт, ретельно спроектований кваліфікованими фахівцями

і забезпечує всі вищезгадані функції. І постає питання: чи є зв’язок

між якістю продукту і кваліфікацією проектувальника? Відповідь

буде очевидною — чим кваліфікованіший і досвідченіший прог�

раміст, тим гнучкіший, розгалуженіший і функціональніший буде

програмний комплекс Якісні САПР, з одного боку дуже дорогі,

проте з іншого, чим більш дорогі, тим більш професійні прог�

рамісти їх проектують, тим більш розгалужено�функціональну

програмну сітку, а значить і більш якісніші. І ми знов прийшли до

якості. 

Отже, з усього вищесказаного випливає, що САПР класифіку�

ються за функціональними можливостями і за призначенням. 

Яскравим прикладом універсальних САПР є система AutoCAD
компанії Autodesk(США). В цій системі можна створювати різно�

манітні графічні об’єкти: від простих — багатокутник, коло, еліпс

до складних об’ємних — піраміда, куб, тор, паралелепіпед. На базі

геометричних примітивів можна спроектувати тривимірні моделі

деталей. Об’єднуючи деталі у виріб, є можливість моделювання при

зміні освітленості, форми і, за допомогою програмування, швид�

кості руху. Також є можливість моделювання процесів багатьох га�

лузей: фізичної, електротехнічної, астрономічної. 

Система SolidWorks компанії SolidWorks Corporation(США)

створений для аналізу інженерних рішень та підготовки виробни�

цтва будь�якої складності або призначення. Ця САПР є ядром

інтегрованого комплексу автоматизації підприємства, за допомо�

гою якого здійснюється підтримка життєвого циклу виробу у відпо�

відності з концепцією CALS�технологій, включаючи двосторонній

обмін даними з іншими Windows�додатками та створення інтерак�

тивної документації. 

Прикладом більш спеціалізованих САПР є продукт російської

фірми АСКОН — система КОмМПАС (КОМПлекс Автоматизова�

них Систем конструкторсько�технологічного проектування). Це

інтерактивний графічний редактор з сучасним інтерфейсом, який

оснащений інструментальними засобами, які дозволяють створю�

вати твердотілі об’єкти з використанням набору елементарних па�
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раметричних тіл, за допомогою яких будуються просторові твер�

дотілі та каркасні моделі об’єктів (деталей, вузлів, виробів, будівель

і т. п.) для виконання проектно�конструкторських, технологічних

та дизайнерських робіт в машинобудуванні, приладобудуванні, бу�

дівництві, архітектурі. 

Американська компанія Mathsoft Ltd спільно з командою масса�

чусетського технологічного інституту розробила систему MATHCAD.

САПР складається з дружнього та інтуїтивно�зрозумілого інтер�

фейсу і ряду програм математично�фізичного спрямування.

Mathcad містить сотні операторів і вбудованих функцій для

вирішення різного виду завдань. Програма дозволяє виконувати

чисельні і символьні обчислення, проводити операції зі скалярни�

ми величинами, векторами і матрицями, автоматично переводити

одні одиниці вимірювання в інші. 

Французький дослідник лабораторії зображень і сигналів Жан
П’єр Шарра розробив платформо�незалежну систему KiCAD. Система

призначена для розробки електричних схем і друкованих плат. Крос�

сплатформеність системи забезпечується використанням бібліотеки

wxWidgets. У складі KiCad поставляються бібліотеки електронних ком�

понентів (звичайних і SMD). Для багатьох бібліотечних компонентів є

3D�моделі, створені в Wings3D. Компоненти і футпринти можна

асоціювати з документацією, ключовими словами і здійснювати

швидкий пошук компонента за функціональним призначенням. 

САПР скорочують тривалість виробничих процесів, виключа�

ють необхідність громіздких моделюючих агрегатів, формують

технічну та проектну документацію тощо. Вони проникли практич�

но у всі галузі вітчизняної промисловості. 

ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ІНТЕРНЕТ ТА ТЕЛЕФОНІЮ
В ОФІСІ, АБИ ПРАЦІВНИКИ НЕ ЗЛОВЖИВАЛИ?

Прищепа Євгеній Анатолійович, асп.
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»

Це питання стає перед кожним керівником, будь то малої чи ве�

ликої компанії, або концерну. Так я дивитися чим займаються

працівники під час роботи в офісі не можливо. Як що поставити

відео спостереження, все рівно слідкувати за кожним співробітни�

ком не така легка праця, та й безперспективна. Тільки понесе за со�

бою великі затрати, а на виході будемо мати «0», або мінус. 

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



Для вирішення цієї проблемі требі підходити системно і з міні�

мальними затратами на обладнання та програмне забезпечення. Як

не дивно але це можливо в наш скрутній час, коли не вистачає

коштів для нормального функціонування бізнесу. 

Проблему поділимо на дві задачі які потрібно буде вирішити,

так як вирішити її одним махом не можливо. Перша задача: органі�

зувати спостереження за потоками даних в локальній мережі, та по�

токами даних якими користуються співробітники в глобальній ме�

режі Інтернет. Друга задача: встановити контроль за вхідним

і вихідними дзвінками через офісну АТС. І остання задача: це зібра�

ти данні та проаналізувати їх і на базі аналізу прийняти міри, яки

будуть доцільними и скоротять витрати на телефонію та Інтернет. 

Для вирішення першої задачі необхідно встановити на сервера

програмне забезпечення, яке буде збирати данні та формувати їх

в зручні для нас вигляд. Відразу стає питання: «Де ж взяти таке

програмне забезпечення?» і «Скільки воно буде коштувати?». 

Відповідь на перше питання проста встановити програмне за�

безпечення на сервери компанії: UNIX, FreeBSD, Linux, під них

є багато різного програмного забезпечення для відсвіжування

трафіку який проходить через точку обміну між офісом та глобаль�

ною мережею Інтернет. 

Перш за все необхідно встановити програму пере направлення

трафіку з глобальної мережі Інтернет в локальну мережу офісу, для

цього необхідно встановити програму проки�сервер Squid. 

Squid — програмний пакет, реалізовуючи функції проксі�серве�

ру, або кєшируючого Інтернет�серверу. Є розроблений співтовари�

ством програм з відкритим початковим текстом (розповсюджуєть�

ся відповідно до GNU GPL). Використовується в Unix�системах

має можливість взаємодії з Active Directory Microsoft Windows Server

шляхом аутентифікації через LDAP, що дозволяє використовувати

розмежування доступу до Інтернет ресурсам користувачів, які ма�

ють облікові записи на Microsoft Windows Server, також дозволяє ор�

ганізувати «нарізку» Інтернет трафіку для різних користувачів

Для збору та структурування інформації з проксі�серверу

е однією з таких простих програм, які підходять для невеликих

офісів до 150 чоловік може бути програма яка входить в комплект

безкоштовно: Lightsquid. 

Lightsquid — це маленька та швидка програма збору статистики

роботи користувачів через проксі�сервр Squid, являє альтернати�

вою SARG,представляє набір скриптів написаних на язику програ�
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мування perl Офіційна сторінка данного програмного комплексу:

http://lightsquid.sourceforge.net. 
Встановивши програму та налагодивши її вона починає автома�

тично обробляти файли статистику проси�серверу, та формувати
свою статистику у відповідному та зручному вигляді для аналітики. 

Та закрити можливість співробітникам як набудь по іншому ви�
ходити в глобальну мережу Інтернет. Для цього необхідно систем�
ному адміністратору просто встановити перелік правил на сервері,
які задовольняють необхідним вимогам в компанії. 

Для вирішення другої задачі необхідно провести низку робіт. По
перше необхідно чітко встановити яка станція стоїть і як довго ви її
будете використовувати. Це необхідно для чіткого поняття в якому
напрямку йти далі: 1. Придбати готове програмне забезпечення,
яке відважене та виконує всі необхідні задачі по збору статистики та
аналітики в подальшому. 2. Написання власного програмного про�
дукту який буде виконувати ти задачі які вам потрібні. 

Самий простий шлях це придбати готове програмне забезпе�
чення, встановити та налагодити його і користуватися ним у по�
дальшому не маючи ніяких проблем з дописуванням програмного
коду, чи внесенням в нього якихось змін. Так як компанії які їх ви�
пускають, проводять низку випробувань і тестів перед тим як пере�
дати продукт у продаж, а також представляють технічну допомогу
у разі виникнення проблем під час використання. 

Встановивши програмні комплекси, які збирають і системати�
зують для вас інформацію протягом усього час, і у вас при цьому не
відбирати у вас час на контроль за працівниками офісу. Ви можете
зайнятись вирішенням більш важливих питань, а у кінці кожного
місяцю мати статистику по кожному співробітнику, так приймати
міри в цілому по компанії чи по кожному окремому співробітнику. 

ДОСЛІДЖЕННЯ ТА АВТОМАТИЗАЦІЯ 
ГРОМАДСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ

Булава Вадим Миколайович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерної інженерії,
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
7 курс, група ПА!42М

На сучасному етапі розвитку людства бази даних сталу дуже

важливими і актуальними. В розвинутих країнах вони оточують

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



людей скрізь. Взяти хоча б любу державну установу: у неї є база да�

них працівників. Візьмемо за приклад фірму, яка веде торгівлю ти�

ми чи іншими товарами: в неї є база даних робітників, база даних

товарів і база даних клієнтів. Тобто можна сказати, що без них не�

можливе ефективне і конкурентноздатне існування. 

Задача по збереженню та пошуку інформації про книги пов’яза�

на з потребою швидкого й зручного знаходження потрібної книги

у потрібний час. Переваги використання методу занесення даних

в електронну базу даних полягає в тому, що потрібна інформація

знаходиться за лічені секунди і її не треба довго шукати, як у випад�

ку з паперовими записами. Важливим також є надійності збережен�

ня даних. 

Процес перегляду і пошуку їх складається з наступної послідов�

ність виконуваних дій:

– виявлення потреби найти ту чи іншу книгу;

– аналіз результатів пошуку;

– внесення або видалення тої чи іншої книги з бази даних;

– у відповідності до ситуацій та змін в оточенні слідкувати за

актуальністю бази даних. 

На підставі вище сказаного була досліджена і розроблена Роз�

поділена інформаційно�пошукова система з обліку книг. 

Особливості системи:
– Розроблена на мові Object Paskal в середовищі Делфі;

– СУБД використовується Access;

– Програма працюватиме на будь якому комп’ютері;

– Велика економія часу;

– надійності збереження даних. 

Інформаційна�пошукова система обліку книг складається

з трьох частин: адміністратор, користувач та аналітик, кожен з них,

окремо, може виконувати певні функції:

1. Адміністратор

– занесення інформації до БД

– редагування

2. Користувач 

– перегляд даних

– пошук

3. Аналітик

– отримання даних для статистики

– пошук даних
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ВЕБ5ФОРУМ В ІНТЕРНЕТІ

Новицький Сергій Леонідович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерних технологій,
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
VІ курс, група ПА!52М

Веб�форум — клас веб�додатків для організації спілкування

відвідувачів веб�сайта. Термін відповідає змістом вихідного понят�

тя «форум». Форум пропонує набір розділів для обговорення. Робо�

та форуму полягає в створенні користувачами тем в розділах і по�

дальшим обговоренням у середині цих тем. Окремо взята тема, по

суті, являє собою тематичну гостьову книгу. Поширена поділ веб�

форуму: Розділи > теми > повідомлення. Зазвичай повідомлення

несуть інформацію «автор — тема — зміст — дата / час». Повідом�

лення і всі відповіді на нього утворює «гілку» або «тему» (також

вживаються кальки «топик», «топ» від англ. Topic; «тред», «тред» від

англ. Thread). Відхилення від початкової теми обговорення часто

заборонене правилами поведінки форуму. За дотриманням правил

стежать модератори і адміністратори — учасники, наділені мож�

ливістю редагувати, переміщати і видаляти чужі повідомлення

в певному розділі або темі, а також контролювати доступ до них ок�

ремих учасників. 

На форумах може застосовуватися надзвичайно гнучке розме�

жування доступу до повідомлень. Так, на одних форумах читання і

створення нових повідомлень доступні будь�яким випадковим

відвідувачам, на інших необхідна попередня реєстрація (найбільш

поширений варіант) — ті та інші форуми називають відкритими.

Застосовується і змішаний варіант — коли окремі теми можуть бу�

ти доступні на запис всім відвідувачам, а інші — тільки зареєстро�

ваним учасникам. Крім відкритих, існують закриті форуми, доступ

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



до яких визначається персонально для кожного учасника адміні�

страторами форуму. На практиці також нерідко зустрічається

варіант, коли деякі розділи форуму загальнодоступні, а інша части�

на доступна тільки вузькому колу учасників. 

При реєстрації учасники форуму можуть створювати профілі —

сторінки з відомостями про даного учасника. У своєму профілі

учасник форуму може повідомити інформацію про себе, налашту�

вати свій аватар або автоматично додає до його повідомлень підпис —

залежно від уподобань. Підпис може бути статичним текстом або

містити графічні зображення, в тому числі так званий Юзербари. 

Більшість форумів має систему особистих повідомлень, яка дозво�

ляє зареєстрованим користувачам спілкуватися індивідуально, ана�

логічно електронній пошті.

Багато форумів при створенні нової теми мають можливість

приєднання до неї голосувань або опитувань. При цьому інші учас�

ники форуму можуть проголосувати або відповісти на поставлене

в заголовку теми питання, не створюючи нового повідомлення

в темі форуму. Кожен конкретний форум має свою тематику — дос�

татньо широку, щоб в її межах можна було вести багатопланове об�

говорення. Часто також декілька форумів зводять воєдино в одно�

му місці, яке також називають форумом (у широкому сенсі). По

методу формування набору тем форуми бувають з динамічним

списком тем і з постійним списком тем. У форумах з динамічним

списком тем прості учасники можуть створювати нову тему в рам�

ках тематики форуму. Зазвичай форум має можливість пошуку по

своїй базі повідомлень. 

Форум відрізняється від чату поділом обговорюваних тем і мож�

ливістю спілкування не в реальному часі. Це має в своєму розпо�

рядженні більш серйозні обговорення, оскільки надає більше часу

на обдумування відповіді. Форуми часто використовуються для

різного роду консультацій, в роботі служб технічної підтримки.

В даний час веб�форуми майже повністю витіснили новинні групи

на базі NNTP і є одним з найбільш популярних способів обгово�

рення питань у «Всесвітній павутині». На даний момент форуми

співіснують нарівні з блогами. Ці дві форми спілкування в Інтер�

неті практично не поступаються один одному за популярністю. 
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АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, 
АНАЛІЗУ ТА ПРОСТОРОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ 

ПОПИТУ І ПРОПОЗИЦІЙ ОФІСНОЇ ТЕХНІКИ

Пасенок Артем Володимирович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерної інженерії,
Спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
VІ курс, група КС–52М

На сьогоднішній день існує безліч приватних фірм і підпри�

ємств, які працюють в сегменті ринку, пов’язаного з продажами

офісної техніки. Виникає потреба тримати якнайповніший банк

даних інформації, яка містить весь спектр пропозицій і попиту на

даний момент в даному населеному пункті або регіоні країни. 

Надалі ця інформація може бути використана, в рекламних ці�

лях, як інформаційний каталог, з можливістю оформлення бланків

замовлень і оплатою на місці оператором фірми, пропонуючої да�

ний вигляд послуги. 

Було поставлено завдання, розробити програмний продукт ве�

дення, аналізу і візуалізації пропозицій і попиту товарів офісної

техніки на ринку. 

Маючи дані відносно стану попиту і пропозицій, система дає

можливість оформити замовлення і додатково візуалізувати розта�

шування фірм продовців на карті країни. 

Користувачем данної системи є оператор�менеджер фірми, яка

працює в цьому сегменті ринку. 

В данний час спостерігається підвищений інтерес до створення

не просто систем розробки і проектування баз даних в певних наоч�

них областях, але і зберігання і редагування їх просторової складо�

вої, тобто створення ГІС. В даному випадку попиту і пропозицій на

ринку офісної техніки. 

У тому, що володіння точною і достовірною інформацією є най�

важливіша умова досягнення успіху, вже нікого не потрібно переко�

нувати. Але ще поважніше уміти працювати з наявною інформацією.

Методи роботи з даними постійно удосконалюються, і тепер уже

звично бачити документи, таблиці, графіки, креслення і картинки на

екрані комп’ютера. За допомогою комп’ютера ми створюємо і змі�

нюємо, витягуємо і аналізуємо дані. Одним з типів документів,

в який комп’ютер вдихнув нове життя, стала і географічна карта. 
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Існують види діяльності, в яких карти, електронні, паперові або

такі, що хоч би представляються в думці — незамінні. Адже багато

справ неможливо почати, не з’ясувавши заздалегідь, де знаходить�

ся точка додатка наших зусиль. Навіть у побуті ми щогодини і інко�

ли навіть щохвилини працюємо з інформацією про географічне по�

ложення об’єктів; магазин, дитячий сад, метро, робота, школа.

Просторове мислення природне для нашої свідомості. 

Останні десятиліття ознаменувалися бумом в області вживання

карт, і зв’язано це з виникненням Географічних Інформаційних

Систем, що втілили принципово новий підхід в роботі з просторо�

вими даними. 

ГІС — це комп’ютерна система, що дозволяє показувати дані на

електронній карті. Карти, створені з допомогою ГІС, можна сміли�

во назвати картами нового покоління. На карти ГІС можна нанес�

ти не лише географічні, але і статистичні, демографічні, технічні

і багато інших видів данних і застосовувати до них всілякі аналітич�

ні операції. ГІС володіє унікальною здатністю виявляти приховані

взаємозв’язки і тенденції, які важко або неможливо відмітити, ви�

користовуючи звичні паперові карти. 

Електронна карта, створена в ГІС, підтримується потужним ар�

сеналом аналітичних засобів, багатим інструментарієм створення і

редагування об’єктів, а також базами даних, спеціалізованими

пристроями сканування, друк і іншими технічними рішеннями, за�

собами інтернет — і навіть космічними знімками і інформацією

з супутників. 

ПРОБЛЕМА АВТОМАТИЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ЗА РАХУНОК ВПРОВАДЖЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ BLUETOOTH

Зброй Микола Леонідович
Кафедра інформаційних технологій та програмування, 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
м. Київ, вул. Львівська, 23,
e!mail: kolyaua@bigmir.net

Успішне навчання інформаційних технологій значною мірою

пов’язано з організацією контролю й перевірки знань студентів.

У зв’язку з переходом освітніх програм на кредитно�модульну сис�

тему зростає обсяг самостійної роботи студентів, у такій ситуації
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викладач повинен більш ретельно підходити до проблеми контро�

лю знань студентів. У вузівській практиці знайшли застосування

різні види перевірки знань, але нині все більше викладачів орієн�

тується на тестування, як на простий, та дуже швидкий метод опи�

тування. 

Комп’ютерні технології стали невід’ємною частиною будь�якої

галузі. Широкого застосування комп’ютерні технології набули

і в освіті. Комп’ютеризація навчального процесу є неминучим

наслідком активного розвитку та впровадження комп’ютерної

техніки в різні сфери життя і діяльності людини. Сьогодні важко

зустріти студента, який при підготовці до занять не використав би

комп’ютер. 

Розвиток радіоелектроніки та обчислювальної техніки забезпе�

чує можливість розробки та впровадження нових засобів, призна�

чених для підвищення комфортності роботи з персональними

комп’ютерами. Однією з сучасних технологій, яка набула широко�

го розповсюдження є Bluetooth, призначення якої полягає в ор�

ганізації бездротового зв’язку між персональними комп’ютерами та

периферійними пристроями. 

Безсумнівними перевагами технології Bluetooth є:

– відсутність потреби в з’єднувальних провідниках;

– швидке і зручне з’єднання пристроїв різного типу;

– малі габарити приймально�передавальної частини;

– висока швидкість зв’язку;

– стандартизований програмний інтерфейс (послідовний порт).

Впровадження технології Bluetooth в повсякденне життя вимагає

розробки спеціального програмного забезпечення, яке б дозволяло

використовувати безпровідний зв’язок для розв’язання різних задач.

Перелічені особливості технології Bluetooth дали змогу застосу�

вати її в автоматизації контролю знань студентів методом тестуван�

ня. Потреба застосування даної технології полягає в простоті її зас�

тосування, так як на сьогоднішній день майже кожен студент має

мобільний пристрій який підтримує дану технологію. 

Розв’язання цієї проблеми пов’язується із розробкою спеціаль�

них програмних засобів, а саме — комплексу програм, призначених

для організації безпровідного зв’язку між персональним комп’юте�

ром та іншими віддаленими пристроями, які б забезпечували про�

цес тестування студента. Набір програм включає серверну та

клієнтську частини програм за допомогою яких проводиться тесту�

вання. 
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Серверна частина забезпечує наступні функції:

– пошук активних клієнтських модулів в радіоефірі діапазону

Bluetooth;

– становлення з’єдання з клієнтськими модулями;

– аутентифікація клієнтських модулів;

– проведення тестування підключених клієнтів за даними, про�

читаними з тестового файлу;

– оцінка рівня знань по результатам проходження тесту. 

Основними функціями клієнтської програми є:

– пошук серверного модуля в ефірі та встановлення зв’язку з ним;

– організація двонаправленої передачі даних із серверним модулем;

– прийом та обробка текстових даних від сервера та відправлен�

ня результатів роботи клієнта. 

Система пройшла апробацію для тестування студентів техно�

логічного та механічного напрямків. Контроль знань з боку сту�

дентів викликав велику зацікавленість, так як проведення такого

тестування проходить спокійніше, ніж звичайна контрольна робо�

та, дозволяє багатократне звернення, має об’єктивне оцінювання. 

З боку викладача спостерігається економія часу на перевірки та

на повторні контрольні. Викладач витрачає час для розробки і до�

ведення тестових завдань до оптимального вигляду, але тестове зав�

дання є універсальним, легко модернізується. 

Отже, застосування тестів для контролю знань полегшує роботу

викладачів, зменшуючи затрати часу на поодиночне опитування,

а застосування бездротової технології Bluetooth надає можливість

гнучкого використання комп’ютерної техніки. 

ПРОБЛЕМА ЗАСТОСУВАННЯ НЕЙРОННОЇ 
МЕРЕЖІ ЩОДО РОЗПІЗНАВАННЯ 

ГРАФІЧНИХ СИМВОЛІВ

Беспаленко Павло Васильович

Кафедра інформаційних технологій та програмування 
ВМУРоЛ «Україна», м. Київ, вул. Львівська, 23
e!mail: pasha_bes@online.ua

На сьогоднішній день досить популярним являється розробка

програмного забезпечення з використанням новітніх наукових

відкриттів та напрямків дослідження. Одним з таких і являється

нейронна мережа, застосування котрої наділяє проект частиною
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інтелекту. Поєднання машинної швидкості обробки даних та алго�

ритм що моделює нейронну мережу (мислення людини) є не тільки

цікавою розробкою, але й досить потрібною у повсякденному житті.

Наявність значної уваги до прогресивних інформаційних тех�

нологій на основі штучних нейронних мереж, яка приділяється

в останні роки з боку науковців, інженерів�інформатиків та корис�

тувачів�практиків різних сфер діяльності, підтверджується великою

кількістю публікацій в наукових та науково�популярних виданнях,

високим рівнем представництва на численних спеціалізованих на�

уково�технічних конференціях в різних країнах світу та введенням

відповідних рубрик в програми конференцій, присвячених різно�

манітним проблемам обчислювальної техніки, теорії зв’язку, муль�

тимедійних систем. 

Є всі підстави стверджувати про досягнення помітних успіхів на

шляху використання нейромережевих технологій в наукових

дослідженнях, сфері бізнесу, авіації, митній справі. Якщо початкові

дослідження в області нейромереж будувалися на використанні мо�

делей біологічних нейронів У. Маккалоха, У. Пітса та гіпотетично�

го механізму діяльності головного мозку, то в 80�х роках нейро�

комп’ютерна техніка збагатилася і деякими моделями, що мають

відповідники в реальних фізичних системах. 

Метою мого дослідження було створення алгоритму розпізна�

вання графічних символів растровим, безшрифтовим методом із

застосуванням нейронної мережі. До переваг можна віднести:

– універсальність. Це означає, з одного боку, можливість засто�

сування цього підходу у випадках великої різноманітності сим�

волів, які можуть надійти на вхід системи;

– технологічність. Процес навчання шрифтонезалежних алго�

ритмів звичайно є більше простим й інтегрованим;

– зручність у процесі використання програми. У випадку, якщо

програма побудована на шрифтонезалежних алгоритмах, користу�

вач не зобов’язаний знати що�небудь про сторінку;

А кінцевою метою було створення продукту, що виконує нас�

тупні функції:

– завантаження графічних символів

– їх зберігання

– розпізнавання спотвореного образу символа. 

Нейро�мережа має багато переваг: вона сумісна з аналоговими

схемами й оптичними системами; для неї швидко збігаються як

процес навчання так, і процес відновлення інформації; вона має
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просту й інтуїтивно привабливу форму функціонування. У зв’язку

зі швидким розвитком теорії можуть бути знайдені методи, що по�

яснюють поведінку і вирішують її проблеми. 

Реалізований продукт показує досить високі результати

розпізнавання за рахунок того що порівняння йде за рахунок

порівняння раніше завантажених символів між собою, а не зі базою

символів загалом. 

Отже, застосування саме такого підходу до вирішення пробле�

ми OCR технологій є не тільки ефективним, але й досить дешевим

у економічному плані. Тобто «одним пострілом — двох зайців»:

Підвищили ефективність та заощадили грошей. 

ОБЛІКОВО5АНАЛІТИЧНІ СИСТЕМИ (ОАС) 
ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ПОКРАЩЕННЯ РОБОТИ

ПІДПРИЄМСТВА

Кадубенко Микола Віталійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Кафедра комп’ютерної інженерії,
Спеціальність «Програмне забезпечення автоматизованих систем»,
VІ курс, група ПА!72Е,
Науковий керівник Тимошенко О. М., канд. фіз.!мат. наук, доцент 

В даній роботі розглянуто питання побудови обліково�аналі�

тичної системи для підприємства. Ця тема є досить актуальною,

оскільки кожне підприємство в умовах ринкової економіки нама�

гається збільшити свої прибутки та зменшити затрату ресурсів. Од�

ним з найефективніших засобів в цьому випадку є використання

комп’ютерних технологій. В моїй роботі представлена обліково�

аналітична система, що дозволяє вести облік клієнтів, зберігати

дані про товари та виконувати аналіз попиту та пропозиції на ті чи

інші товари. Дана обліково�аналітична система представлена у виг�

ляді програмного продукту призначеного для автоматизації роботи

підприємства. 

Автоматизація облікової роботи підприємства надає значні пе�

реваги. Вирішення таких задач як: ведення бази даних

підприємства, автоматичне оформлення необхідних документів ви�

конується набагато швидше та ефективніше. Значно спрощується

пошук інформації, що також надає можливість більш раціонально

розподілити трудові ресурси. 
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Аналітична робота посідає одне з найважливіших місць у роботі

підприємства. Оскільки саме завдяки аналізу можна прийняти

рішення для покращення роботи підприємства. Автоматизація

аналітичної роботи надає значні переваги у прийнятті рішень для

подальшого розвитку підприємства. Вирішення таких задач як:

визначення попиту на певну продукцію серед клієнтів, визначення

тенденції замовлень клієнта виконується набагато швидше. Це дає

змогу ефективно приймати рішення та прогнозувати подальший

розвиток підприємства. 

Серед основних задач даної обліково�аналітичної системи є:

введення і зберігання даних, їх обробка, пошук інформації, форму�

вання документів, аналіз даних та прийняття рішень. 

Захист інформації. Кожне підприємство дбає про захист внут�

рішньої інформації. Тому в моєму програмному продукті передба�

чено систему користувачів та паролів. Кожен користувач має певні

права доступу до програми, що дозволяє уникнути небажаних по�

милок у роботі програми та власний пароль, який він може зміни�

ти у процесі використання програми. 

Мною було спроектовано та розроблено обліково�аналітичну

систему для підприємства. В основі якої лежить база даних PARA�

DOX. Програма природнім способом реалізована на об’єктно�

орієнтовній мові програмування C++ Builder 6. Реалізовано всі

поставлені перед розробником задачі. 

Даний програмний продукт являє собою обліково�аналітичну

систему, яка забезпечує весь спектр взаємодії постачальника та по�

купця: введення і зберігання даних, їх обробка, пошук інформації,

формування документів, аналіз даних та прийняття рішень. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ДОСТУПУ В INTERNET 
ПО ICHУЮЧИХ МЕРЕЖАХ 

КАБЕЛЬНОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Сергєєв Олександр Юрійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
м. Київ, вул. Львівська, 23, корпус 1,
е!mail: ctx@ukr.net

Internet — глобальна комп’ютерна мережа, що охоплює увесь

світ. Щомісяця розмір мережі збільшується на 7–10%. Internet утво�

рить як би ядро, що забезпечує зв’язок різних інформаційних ме�

реж, що належать різним установам в усьому світі, одна з іншої. 

В даний час Internet перебуває у період підйому, багато в чому

завдяки активній підтримці з боку урядів європейських країн і США.

Щорічно в США виділяється близько 1–2 мільйонів доларів на

створення нової мережної інфраструктури. Дослідження в області

мережних комунікацій фінансуються також урядами Великобри�

танії, Швеції, Фінляндії, Німеччини. 

Однак, державне фінансування — лише невелика частина засо�

бів, що надходять, тому що усе більш помітною стає «комерціаліза�

ція» мережі (80–90% засобів надходить із приватного сектора). 

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 (хоча в цій області є вже

певні напрацювання). Можливості телефонної лінії поступово ви�

черпуються. Залишається телевізійний кабель. 

Передавати дані по телевізійних каналах — хороша ідея, але для

повноцінної роботи в Internet необхідний зворотний зв’язок між ко�

ристувачем і головною станцією (де знаходиться телевізійне устатку�

вання, а так само устаткування для виходу в Internet), яка в звичай�

них умовах відсутня, але при відповідній апаратній модифікації ця

проблема вирішувана. Проте телевізійні сигнали розповсюджуються

не тільки по повітрю, але і через кабельну мережу. Кабельне телеба�

чення може бути хорошим середовищем для передачі цифрової

інформації. Ця ідея і лежить в основі технології кабельних модемів. 

Була поставлена задача проаналізувати систему доступу до ме�

режі Internet за допомогою кабельного телебачення: 

– 360 –

Секція VI Комп'ютерні технології забезпечення 



– 361 –

– вивчення архітектури пристроїв, призначених для надання

подібного роду послуг, так званих, «Кабельних модемів»;

– вивчення стандартів цих пристроїв;

– аналіз характеристики модемів деяких виробників; 

– аналіз компонентів, необхідних для створення мережі на базі

цієї технології;

– виділення переваг і недоліків цієї технології. 

У своїй науковій роботі я проаналізував систему доступу до ме�

режі Internet за допомогою кабельного телебачення. 

Література
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АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ 
ПРОВЕДЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Литвиненко Валентин Васильович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
Спеціальність «Комп’ютерні системи та мережі»,
V курс, група КС!52М
канд. фіз!мат. наук, доц. Ходзінський О. М.

Маркетинг — це аналіз, втілення в життя, а також контроль за

прийняттям рішень щодо комплексу маркетингу (продукт, ціна,

просування, розповсюдження) для задоволення потреб клієнта та

його очікувань як ключових моментів на шляху досягнення цілей

і виконання завдань організації. 

Маркетингові цілі підприємства — це конкретні якісні та кількіс�

ні зобов’язання підприємства у показниках обсягу продажу або

прибутку, які можуть бути досягнуті за певний період часу. Марке�

тинговими цілями можуть бути: прибутковість інвестицій, прибут�

ковість акцій, збільшення ринкової частки, збільшення частки но�

вих продуктів. 

Стратегія маркетингу — основний спосіб досягнення маркетин�

гових цілей, формуючи та конкретизуючи відповідну структуру

комплексу маркетингу. Стратегія маркетингу показує з яким
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продуктом, на які ринки, з яким обсягом продукції необхідно вихо�

дити для досягнення поставлених цілей. 

Мамркетингові дослідження — систематичне збирання, опраць�

овування й аналіз інформації та можливостей, розроблення реко�

мендацій на підставі цих даних. Як правило, вони передбачають

аналіз продажу та маркетингових можливостей, прогнозування

продажу, ринкових кривих пропозиції та попиту. Результати марке�

тингових досліджень фірми використовують при плануванні та

контролі діяльності. Такі дослідження часто супроводжуються зби�

ранням і пошуком первинних даних. А потреба в цьому постає або

на завершальному етапі дослідження, або за недостатньої кількості

вторинних даних для прийняття адекватного рішення. 

Види маркетингових досліджень
Усі маркетингові дослідження поділяються на кілька груп:

– за цільовою аудиторією: B2C та B2B;

– за місцем проведення: центральні локації, домашні інтерв’ю,

інтерв’ю за місцем роботи;

– за способом отримання даних: PAPI (особисті інтерв’ю «тет�а�

тет»), CAPI (особисті інтерв’ю за допомоги комп’ютера), CATI (те�

лефонні інтерв’ю за допомоги комп’ютера), on�line дослідження;

– за джерелом: первинні (якісні, кількісні, «містері�шопер» або

«таємничий покупець») та вторинні. 

Найчастіше дослідження поділяють на якісні та кількісні. 

Серед методик кількісних досліджень реклами можна назвати такі:

– Творчі розробки: 

Next*Idea — тестування ідеї або концепції рекламної кампанії,

представленої у формі графічного відеоряду (послідовного набору

графічних зображень, аніматика),

– Рекламні пре�тести: 

Next*TV — тестування робочої версії рекламного ролика в до�

машніх умовах,

Next*Print — тестування друкованої реклами,

Next*Kids — тестування реклами, орієнтованої на дитячу ауди�

торію,

– Оцінка ефективності рекламної кампанії на ринку: 

Ad*Graph — безперервне чи періодичне відстеження ефектив�

ності рекламної кампанії та динаміки положення марки на ринку

Для реклами на телебаченні та у кіно (STC), зовнішньої реклами

(BAF), друкованої реклами (SIP), реклами на радіо (SIR),

– Оцінка «капіталу» марки 
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Equity*Builder — інструмент діагностики поточного положення

марки на ринку. 

– Серед методик якісних досліджень можна назвати такі:

Idea Generation — комплекс технік брейнстормингу, які вико�

ристовуються при виведенні нових марок на ринок для розробки

їхнього позиціонування (для розуміння глибиних образів, інсайтів

та мотивів);

Sequential Recycling Lab — методика, яка допомагає визначити

елементи, що вимагають змін у концепції;

Brand Sight Gallery — методика для визначення ставлення спо�

живачів до брендів, особливо для визначення емоційного ставлен�

ня до бренду;

Universal Needs — методика для виявлення найбільш значимих

універсальних потреб, пов’язаних з маркою;

Screen Lab — методика для отримання достовірних оцінок ма�

теріалу, що тестується (роликів, сторі�бордів, концепцій);

Brand Navigation — методика для розуміння цінностей марки. 

Слід зазначити, що кожна з великих маркетингових компаній

розробила власні методики досліджень. 

Головними міжнародними стандартами маркетингових

досліджень вважаються стандарти ESOMAR і Gallup International
Association, а також стандартів якості маркетингових досліджень Ук�

раїнської асоціації маркетингу. 

Автоматизація маркетингу — це використання сучасних

ІТ�рішень для автоматизації маркетингових процесів підприємства.

Основні області автоматизації — це маркетингове планування

і бюджетування, управління маркетинговими активами, управлін�

ня маркетинговими кампаніями, взаємодія з клієнтами, управлін�

ня потенційними продажами, інтеграція даних про клієнтів і їх

аналітика, і інші функціональні і вертикальні аспекти маркетинго�

вого функціонала. Автоматизація маркетингу дозволяє вивести ру�

тинні процеси, які зазвичай виконуються уручну, на вищий рівень,

інтегрує джерела даних, підвищує рівень безпеки і захисту корпора�

тивних даних, відкриває нові маркетингові можливості і підвищує

ефективність маркетингу. Рішення в області автоматизації марке�

тингу поставляються у складі деяких крупних CRM�систем, а та�

кож у вигляді незалежних застосувань (Enterprise Marketing

Management, EMM). 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕЙРОННОЇ
МЕРЕЖІ ДЛЯ КОМПРЕСІЇ ДАНИХ

Маєвський Дмитро В’ячеславович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій, група ПА–52М, V курс,
м. Київ, вул. Львівська, 23

Проблема стискання та кодування інформації з’явилась набага�
то раніше ніж, власне, термін «інформація». Згадаємо, що при�
наймні за часів Римської імперії армія використовувала метод
шифрування повідомлень з метою її захисту від ворогів. Так званий
шифр Цезаря став першим з відомих на сьогодні методів шифру�
вання з таємним ключем. Іншим прикладом кодування є письмен�
ність, яка виникла так давно, що точних даних про конкретний час
її появи не існує і, мабуть, ніколи не буде знайдено. 

В другій половині ХХ�го століття з винайденням та розвитком
ЕОМ проблема стискання та кодування привернула до себе увагу,
бо з чисто теоретичної перетворилася в прикладну та вкрай не�
обхідну. Стрімко зросли обсяги даних, з’явилась потреба в передачі
дискретної інформації на далекі відстані з достатньою надійністю,
проблема захисту такої інформації від несанкціонованого доступу
і т. д. З розвитком комп’ютерних мереж (зокрема, INTERNET) обсяг
інформації, що передається, швидко зростає і вимагає її мінімізації
шляхом специфічного кодування для підтримання швидкодії мережі.
Можна навести багато інших застосувань кодування інформації.

Одним з перших алгоритмів ефективного кодування інформації
був запропонований Д. А. Хаффманом у 1952 році. Ідея алгоритму
полягає в наступному: знаючи ймовірності входження символів
у повідомлення, можна описати процедуру побудови кодів змінної
довжини, що складаються з цілої кількості бітів. Символам з біль�
шою вірогідністю появи у повідомленні надаються найбільш ко�
роткі коди. Коди Хаффмана мають унікальний префікс, що дозво�
ляє однозначно їх декодувати, не дивлячись на змінну довжину. 

Згодом, у 60�х роках, Еліасом була розроблена концепція мето�
ду арифметичного кодування. Арифметичне кодування є одним
з перспективних методів стиску інформації, та, в деякому ро�
зумінні, її шифрування. Це кодування дозволяє пакувати символи
вхідного алфавіту за умови, що розподіл частот цих символів відо�
мий. Арифметичне кодування є оптимальним, досягає теоретичної
границі ступеня стиску — ентропії вхідного потоку. 
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Метод арифметичного кодування забезпечує кращу степінь

стиснення ніж алгоритм Хаффмана. 
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РОЗРОБКА МЕНЕДЖЕРА ЗАВАНТАЖЕНЬ

Базна Олександр Петрович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій,
Група ПА!42м

Сьогодні в Україні, як і в усьому світі, глобальна мережа Інтер�

нет стає невід’ємною частиною життя сучасної людини. Інтернет

несе в собі великий інформаційний та освітній потенціал, дозволяє

обмінюватися даними знаходячись в будь�якій крапці земної кулі.

У зв’язку з таким поширенням багато фірм і корпорацій світу ви�

пускають величезну кількість програмного забезпечення орієнто�

ваного на роботу з ресурсами цієї Мережі. Для завантажень файлів

з мережі використовують спеціальні програми — Менеджери за�

вантажень. 

На даний момент в світі існує доволі багато таких програм, але

в кожній із них чогось бракує, знаходиться завжди одна яка має не�

обхідну функцію, якої не має в іншому. 

Сучасний Менеджер завантажень повинен відповідати наступ�

ним характеристикам:

– Підтримка плагінної системи;

– Підтримка технологія сегментної загрузки;

– Web — павук;

– Завантаження потокового відео;

– Автоматизація завантажень;

– Інтеграція з браузером;

– Простота та зручність у використанні;
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Метою виконання даної наукової роботи є аналіз існуючих Ме�

неджерів завантажень та створення нового, що дозволяє максимально

швидко та зручно завантажувати файли, потокове відео та цілі сайти. 

Література
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ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ SIM ПРИ 
АУТЕНТИФІКАЦІЇ В БЕЗДРОТОВИХ ЛОКАЛЬНИХ

МЕРЕЖАХ НА БАЗІ ВІДКРИТИХ ПЛАТФОРМ

Глушанець І. В., КС!42М
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій,
e!mail: glushane84@mail.ru

Використання технології SIM для аутентифікації в бездротових
локальних мережах

SIM�карта являє собою один з варіантів технології смарт�карт.
Фактично SIM — це смарт�картка з вбудованим програмним забез�
печенням. В принципі безпека смарт�карти забезпечують чотири
складові:

– Корпус карти 
– Напівпровідникова апаратна структура 
– Операційна система 
– Прикладне ПЗ
Безпека відкритих платформ
Використання SIM�карт для аутентифікації користувачів від�

критих платформ в бездротових локальних мережах вимагає уваж�
ного аналізу захищеності каналів обміну, що використовуються для
доступу до даних SIM. 

У цій статті під відкритою платформою ми будемо розуміти об�
числювальний пристрій загального призначення з відкритою опе�
раційною системою. Наприклад, ноутбук розглядається як відкри�
та платформа, оскільки користувачі можуть встановлювати на
нього програмне забезпечення і створювати власні програми без
будь�яких обмежень. 
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SIM3карти в мережах GSM
Роль SIM�карти в мережі GSM�це захист мережі від не�

санкціонованого доступу. 
Для належної аутентифікації користувача мережа зв’язку по�

винна мати здатність зберігати дані, захищати їх від несанкціонова�
ного доступу та реалізовувати криптографічні алгоритми в захище�
них умовах. 

Аутентифікація SIM�карт і мобільних пристроїв здійснюється у фо�
новому режимі. Передача даних по радіоканалу між мобільним прист�
роєм зв’язку і базовою станцією відбувається в зашифрованому вигляді.

Значення аутентифікації за допомогою SIM3карт
Аутентифікація дозволяє оператору гарантувати, що дзвінки

в мережі можуть здійснювати тільки законні абоненти, які мають
виданими оператором SIM�картами (і законно придбаними теле�
фонами). Аутентифікація гарантує, що мережею можуть користува�
тися тільки клієнти, які оплачують її послуги, і кожен дзвінок, в ос�
таточному підсумку, приносить реальний дохід операторові. 

Аутентифікація за допомогою SIM3карт в бездротових локальних
мережах

Для аутентифікації з використанням SIM в бездротової локаль�
ної мережі необхідно підключити до комп’ютера пристрій зчиту�
вання SIM�карти, щоб ПО аутентифікації могло використовувати
ідентифікаційні дані SIM. 

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ БАЗ ДАНИХ 
ДЛЯ INTERNET5ДОВІДНИКА

Кікоть Олексій Сергійович
студент 6 курсу групи КС–42 (м)
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Факультет комп’ютерних технологій,
e!mail: alexusa@ukr.net

Глобальна комп’ютерна мережа Internet не тільки з’єднала ко�
ристувачів всього світу, але й утвердилася у вигляді нових техно�
логій на наших персональних комп’ютерах. 

WWW — це об’єднання в одній інформаційній системі можли�
востей інформаційних інструментів з додаванням до них передачі
(крім текстів та програм) графічних зображень, звуків, відео. Всі ці
інформаційні об’єкти зв’язуються структурою гіпертексту, тобто
тексту, що містить в собі зв’язки з іншими текстами, графічною,
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відео� або звуковою інформацією. Систему WWW відрізняють такі
особливості: використання гіпертексту і можливість користувачів
взаємодіяти з іншими додатками Internet. 

MySQL — це система керування базами даних. У реляційної ба�
зи даних дані зберігаються не всі скопом, а в окремих таблицях,
завдяки чому досягається виграш у швидкості та гнучкості. Таблиці
зв’язуються між собою за допомогою відносин, завдяки чому забез�
печується можливість об’єднувати при виконанні запиту дані
з декількох таблиць. SQL як частина системи MySQL можна оха�
рактеризувати як мову структурованих запитів плюс найбільш по�
ширену стандартну мову, що використовується для доступу до баз
даних. Програмне забезпечення MySQL — це ПЗ з відкритим ко�
дом. ПЗ з відкритим кодом означає, що застосовувати і модифіку�
вати його може будь�який бажаючий. 

Для оцінки можливостей глобальної комп’ютерної мережі Internet
та системи управління базами даних MySQL мною був розроблений
Internet�довідник комп’ютерної техніки під назвою «PC�parts».

У процесі виконання роботи мною були вивчені матеріали,
пов’язані з розробкою Web�сайтів з використанням універсальних
мов HTML, JavaScript, PHP, а також каскадних таблиць стилів CSS
і jQuery�бібліотеки JavaScript. 

Надати користувачеві мережі Internet, зібрану в одному Web�
сайті, різноформатну, цікаву та пізнавальну інформацію про персо�
нальні комп’ютери, про різновиди комплектуючих для ПК, про фо�
тотехніку і відеотехніку, про засоби мультимедіа і т. п., а також про їх
технічну будову — все це і є основними завданнями даного Internet�
довідника. Крім цього даний сайт має наступні функціональні мож�
ливості — це система пошуку, адміністратор, коментар, рейтинг,
посторінкова навігація, голосування, реклама, статистика. 

HyperText Markup Language (мова розмітки гіпертексту або
HTML) давно перестав бути просто мовою програмування. Понят�
тя HTML включає в себе різні способи оформлення гіпертекстових
документів, дизайн, гіпертекстові редактори, браузери та багато
іншого. Людина, що вивчила цю мову, знаходить можливість роби�
ти складні речі простими способами і, головне, швидко, що
в комп’ютерному світі значить не так вже й мало. 

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадні таблиці стилів) — це
технологія опису зовнішнього вигляду документа, написаного мо�
вою розмітки. 

JavaScript є визнаним стандартом при створенні сценаріїв по�
ведінки браузера, і, що важливо, стандартом де�факто. 
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JavaScript має низку властивостей об’єктно�орієнтованого (ОО)
мови, але завдяки концепції прототипів підтримка об’єктів в нім
відрізняється від традиційних ОО мов. Крім того, JavaScript має ряд
властивостей, властивих функціональним мовам — функції як
об’єкти першого рівня, об’єкти як списки, каррінг (currying), анонім�
ні функції, замикання (closures) — що додає мові додаткову гнучкість. 

jQuery — бібліотека JavaScript, що фокусується на взаємодії
JavaScript і HTML. Бібліотека jQuery допомагає легко отримувати
доступ до будь�якого елемента DOM, звертатися до атрибутів
і вмісту елементів DOM, маніпулювати ними. Також бібліотека
jQuery надає зручний API по роботі з Ajax. 

PHP (рекурсивний акронім словосполучення «PHP: Hypertext
Preprocessor») — це широко використовувана мова програмування
загального призначення з відкритим вихідним кодом. PHP скон�
струйований спеціально для ведення Web�розробок і може впровад�
жуватися в HTML�код. 

Значною відмінністю PHP від будь�якого коду, що виконується
на стороні клієнта, наприклад, JavaScript, є те, що PHP�скрипти ви�
конуються на сервері. PHP вкрай простий для освоєння, але разом
з тим здатний задовольнити запити професійних програмістів. Хоча
PHP, головним чином, призначений для роботи в середовищі Web�
серверів, область його застосування не обмежується тільки цим. 

Мови HTML, JavaScript, PHP, бібліотека jQuery і каскадні таб�
лиці стилів виявилися досить універсальними для реалізації ідеї
створення бази даних Internet�довідника під назвою «PC�parts»,
а сам Web�сайт став яскравим практичним прикладом цього і ре�
зультатом проведеної роботи розробника.

ПРОГРАМА КЕРУВАННЯ 
ІНСТАЛЯЦІЙНИМИ ПАКЕТАМИ

Литвиненко Максим Анатолійович
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
студент факультету комп’ютерних технологій, група КС–42м

1. Необхідність програми керування інсталяційними пакетами. 

Маючи можливість, створити та зберегти інструкції, що до про�

цесу встановлення програми, стало можливим зберегти час при

наступному встановлені цієї програми. 

Зібравши декілька програм та інструкцій до них, можливо авто�

матизувати процес встановлення та налаштування програм. 

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



2. Інсталяційній пакет, інсталяційна програма, їх функції. 

– Пакет msi. Документ — контейнер, має в собі файли програми
та інструкції що до їх встановлення. 

– RAR SFX архів. Архів формату RAR із вбудованими інструкція!
ми що до дій над файлами. 

– 7z SFX архів. За допомогою параметрів виклику, можливо реа!
лізувати деякі функції, необхідні для встановлення розгорнутих
файлів. 

3. Існуючі програми керування інсталяційними пакетами. 

– WPI — Windows Post�Install. Най частіше використовується
при встановлені програм, одразу після встановлення операційної сис�
теми Windows XP. Також може бути використаній, для доповнення
встановленого програмного забезпечення. 

4. Напрямки використання програми керування інсталяційни�

ми пакетами. 

– Автоматизація процесу встановлення декількох програм. 

– Автоматичне налаштування програми після її встановлення. 

– За деяких умов, використання як презентаційна та керуюча

програма на електронному носії. 

5. Проект програми керування інсталяційними пакетами. 

В час, коли користувач має можливість зберігати велику

кількість програм на жорсткому диску комп’ютера, виникає не�

обхідність систематизувати та автоматизувати деякі аспекти вико�

ристання програмних продуктів. Найкращим рішенням буде дооб�

ладнання інсталяційного комплекту програми. 

Автоматизація можлива лише тоді, коли є чим керувати. Отже,

необхідно створити та додати до комплекту з програмою дещо, що

зв’язало інсталяційний пакет з програмою автоматизації. Най лег�

ший вихід із цього становища створити файл з інструкціями що до

встановлення програми. Лишилось створити програму, яка вико�

ристовує створені файли для автоматичного встановлення програ�

ми з установчого пакету. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ МЕРЕЖЕВИХ
ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ НА ПРИКЛАДІ 

КОРПОРАТИВНОЇ МЕРЕЖІ «CISCO»

Погоріла Наталія Вікторівна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій,
Група ПА–42м

Велика різноманітність типів комп’ютерів, використовуваних

в обчислювальних мережах, спричиняє собою різноманітність опе�

раційних систем: для робочих станцій, для серверів мереж рівня

відділу і серверів рівня підприємства в цілому. До них можуть

пред’являтися різні вимоги по продуктивності і функціональним

можливостям, бажано, щоб вони володіли властивістю сумісності,

яка дозволила б забезпечити спільну роботу різних ОС. 

Мережеві ОС можуть бути розділені на дві групи: масштабу

відділу і масштабу підприємства. ОС для відділів або робочих груп

забезпечують набір мережевих сервісів, включаючи розділення

файлів, додатків і принтерів. Вони також повинні забезпечувати

властивості відмовостійкості, підтримувати кластерну архітектуру.

Мережеві ОС відділів зазвичай простіші в установці і управлінні

в порівнянні з мережевими ОС підприємства, у них менше

функціональних властивостей, вони менше захищають дані і мають

слабкіші можливості по взаємодії з іншими типами мереж, а також

гіршу продуктивність. 

Мережева операційна система масштабу підприємства перш за

все повинна володіти основними властивостями будь�яких корпо�

ративних продуктів, зокрема: 

– масштабованістю, тобто здатністю однаково добре працюва�

ти в широкому діапазоні різних кількісних характеристик мережі 

– сумісністю з іншими продуктами, тобто здатністю працювати

в складному гетерогенному середовищі інтермережі в режимі plug�

and�play. 
Корпоративна мережна ОС повинна підтримувати більш

складні сервіси. Подібно до мережної ОС робочих груп, мережева
ОС масштабу підприємства повинна дозволяти користувачам
розділяти файли, додатки і принтери, причому робити це для біль�
шої кількості користувачів і об’єму даних і з вищою продуктивністю.
Крім того, мережева ОС масштабу підприємства забезпечує
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можливість з’єднання різнорідних систем — як робочих станцій,
так і серверів. Наприклад, навіть якщо ОС працює на платформі
Intel, вона повинна підтримувати робочі станції UNIX, що працю�
ють на RISC�платформах. Аналогічно, серверна ОС, що працює на
RISC�компьютере, повинна підтримувати DOS, Windows і Os / 2.
Мережева ОС масштабу підприємства повинна підтримувати
декілька стеків протоколів (таких як Tcp / ip, Ipx / spx, NETBIOS,
Decnet і OSI), забезпечуючи простий доступ до видалених ресурсів,
зручні процедури управління сервісами, включаючи агентів для
систем управління мережею. 

Критеріями для вибору ОС масштабу підприємства є наступні
характеристики: 

– Органічна підтримка багатосерверної мережі; 
– Висока ефективність файлових операцій; 
– Можливість ефективної інтеграції з іншими ОС; 
– Наявність централізованої довідкової служби, що масшта�

бується; 
– Хороші перспективи розвитку; 
– Ефективна робота видалених користувачів; 
– Різноманітні сервіси: файл�сервіс, принт�сервис, безпека да�

них і відмовостійкість, архівація даних, служба обміну повідомлен�
нями, різноманітні бази даних та інші; 

– Різноманітні програмно�апаратні хост�платформи: IBM
SNA, DEC NSA, UNIX; 

– Різноманітні транспортні протоколи: Tcp / ip, Ipx / spx, NET�
BIOS, Appletalk; 

– Підтримка багатообразних операційних систем кінцевих ко�
ристувачів: DOS, UNIX, Os / 2, Mac; 

– Підтримка мережного устаткування стандартів Ethernet,
Token Ring, FDDI, Arcnet; 

– Наявність популярних прикладних інтерфейсів і механізмів
виклику видалених процедур RPC; 

– Можливість взаємодії з системою контролю і управління ме�
режею, підтримка стандартів управління мережею SNMP. 

Звичайно, жодна з існуючих мережних ОС не відповідає в пов�
ному об’ємі перерахованим вимогам, тому вибір мережної ОС, як
правило, здійснюється з урахуванням виробничої ситуації і досвіду. 

Метою виконання даної наукової роботи є дослідження продук�
тивності мережевих операційних систем на прикладі корпоратив�
ної мережі «Cisco» з використанням методологій наукового пізнан�
ня таких як: аналіз, порівняння, практичні експерименти. 
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ПІДВИЩЕННЯ НАДІЙНОСТІ ЗБЕРІГАННЯ 
ДАНИХ СУБД

Просяник Станіслав Юрійович КС 52М
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
факультет комп’ютерних технологій

На сьогоднішній день у світі існує більше 500 мільйонів комп’ю�

терів. І більше 80% з них об’єднані в різні інформаційно обчислю�

вальні мережі, від малих локальних мереж в офісах, до глобальних

мереж типу Internet. 

Всесвітня тенденція до об’єднання комп’ютерів у мережі обу�

мовлена рядом важливих причин, таких як прискорення передачі

інформаційних повідомлень, можливість швидкого обміну інфор�

мацією між користувачами, одержання і передача повідомлень

(факсів, E — Mail листів та іншого) не відходячи від робочого місця,

можливість миттєвого одержання будь�якої інформації з будь�якої

точки земної кулі, а також обмін інформацією між комп’ютерами

різних фірм виробників працюючих під різним програмним забез�

печенням. 

Такі величезні потенційні можливості, що несе в собі обчислю�

вальна мережа і той новий потенційний підйом, котрий отримує

інформаційний комплекс, а також значне прискорення виробни�

чого процесу не дають нам право не приймати це до розробки і не

застосовувати їх на практиці. 

У діловій сфері часто приходиться працювати з даними з різних

джерел, кожне з який пов’язане з певним видом діяльності. Для коор�

динації всіх цих даних необхідні певні знання й організаційні навички. 

Електронною базою даних (БД) називається послідовність да�

них заданої структури, записана на магнітний диск комп’ютера. 

Системи управління базами даних (СУБД) є набором програм�

них засобів, необхідних для створення, використання і підтримки

баз даних. 

База даних — це набір даних з наступними властивостями: 

– дані логічно пов’язані між собою і несуть відповідну інфор�

мацію; 

– структура баз даних звичайно відповідає тому специфічному

набору даних, які вона містить;

– бази даних відображають тільки окремі аспекти реального

світу, що дає змогу визначити їх як «мікросвіт». 
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Системи управління даними першого покоління 
СУБД першого покоління характерні тим, що кожна група ко�

ристувачів розробляла своє власне програмне забезпечення по уп�

равлінню даними. Наслідками такої сепаратизації стало надмірне

дублювання програмних кодів і даних. 

Системи управління даними другого покоління 
Файли взаємопов’язаних даних об’єднуються в бази даних.

СУБД створюються для таких досвідчених користувачів, як прог�

рамісти. 

Системи управління даними третього покоління 
Можливості СУБД розширились. Створені розвинуті інтерфей�

си, що 

Переваги СУБД:

– Скорочення надлишку даних;

– Без баз даних неможливо уникнути зберігання надлишкових

даних;

– При наявності центрального контролю баз даних деякі над�

лишкові дані можна усунути;

– Надлишкові дані не можуть бути повністю усунені, оскільки

велику роль в СУБД відіграють питання часу і достовірності. 

У світі існує безліч СУБД. Незважаючи на те, що вони можуть

по�різному працювати з різними об’єктами і надають користувачу

різні функції й засоби, більшість СУБД спираються на єдиний ус�

тояний комплекс основних понять. Це дає нам можливість розгля�

нути одну систему й узагальнити її поняття, прийоми й методи на

весь клас СУБД. 

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РОЗРОБКА БД СТАНЦІЇ
ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ АВТОМОБІЛІВ

Шевченко Світлана Миколаївна
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
Інститут комп’ютерних технологій,
Кафедра інформаційних технологій та програмування, Група ПА!42М,
е!mail: Karolina_plus@mail.ru, тeл.: (067) 960!5253; (063) 3493233

Ефективність використання автотранспортних засобів зале�

жить від досконалості організації транспортного процесу і власти�

востей автомобілів зберігати в певних межах значення параметрів,

що характеризують їх здатність виконувати необхідні функції.
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В процесі експлуатації автомобіля його функціональні властивості

поступово погіршуються. Для того, щоб забезпечити працездат�

ність автомобіля протягом всього терміну служби необхідно періо�

дично підтримувати його технічний стан комплексом планово�по�

переджувальних заходів, поточним і капітальним ремонтом. 

Мета цієї роботи — проектування ділянки технічного обслуго�

вування та ремонту легкових автомобілів. Технічний стан визначає

потужність та економічні показники роботи автомобіля, вплив йо�

го на навколишнє середовище. 

Технічне обслуговування — це комплекс профілактичних робіт

для підтримки автомобіля в технічно справному стані. Воно вклю�

чає наступні основні роботи: діагностичні, регулювальні, змащу�

вальні, та ремонтні. 

Технічне обслуговування призначене для підтримки авто�

мобілів в працездатному стані та пристойному зовнішньому виг�

ляді, для зменшення інтенсивного зношування деталей, а також

для виявлення відмов і недоліків з метою їх своєчасного усунення.

Розподіл праці в управлінні СТО засновано на різних видах інфор�

мації і будується з урахуванням спеціалізації окремих працівників —

директор, майстер, бригадир, економіст, бухгалтер, інженер по пос�

тачанню, приймальники столу замовлень. Їх діяльність виявляєть�

ся в ході обміну і послідовній обробці документів, що несуть певну

інформацію про виробництво. Приводом для подібного розмежу�

вання і деталізації функцій управління з’явився інформаційний

бар’єр, що виник унаслідок наростання об’єму різної інформації.

При цьому відомо, що кількість інформації росте пропорційно по�

ловині квадрату числа виробничих одиниць, що беруть участь

в обміні інформацією. Наприклад, на станції малої потужності, де

виконується невеликий об’єм робіт і відбувається поєднання

функцій управління в обробці замовлення�наряду, що несе основну

інформацію про виробництво, беруть участь чотири структурних

підрозділи: прийом замовлень і автомобіля, бухгалтерія і каса,

склад, основне виробництво. 

Головним керівником СТО є директор. Він ухвалює рішення

і забезпечує проходження його в керовану частину виробництва.

Вся організаторська робота директора направлена на рішення двох

нерозривних основних задач: господарсько�практична робота і ви�

ховання колективу. Робота директора, диспетчера, майстрів і прий�

мальника столу замовлень зводиться до щоденного рішення опера�

тивно�виробничої задачі завантаження робочих постів. Планувати

рівного доступу до освіти людей з інвалідністю Секція VI



її треба так, щоб задовольнити потребу замовників в ремонті авто�

мобілів і виконати виробничий план. Завдання оперативно�вироб�

ничого планування, обліку і управління на СТО полягають в нас�

тупному. По�перше, планується виконання вузькоспеціалізованих

робіт. По�друге, планується виконання робіт на автомобілі, що по�

ступає із заявкою на складний ремонт. Роботи в цьому випадку до�

водиться виконувати на декількох різних робочих постах, а часто

і на різних ділянках станції. На СТО враховується кількість авто�

мобілів, відремонтованих за день, декаду, місяць, а також сумарний

об’єм реалізації побутових послуг населенню за той же календар�

ний період, який зіставляється з плановими показниками. Органі�

зовує роботи на ділянках СТО майстер або начальник виробництва.

Для поліпшення оперативного керівництва роботою виробничих

ділянок виділяється диспетчер виробництва. Особи, що виконують

обов’язки диспетчерів на СТО, ведуть облік ремонтного фонду,

представляють відомості про його наявність, складають заявки на

запасні частини і матеріали, здійснюють контроль за термінами ре�

монту транспортних засобів і приймають заходи до їх скорочення,

планують завантаження ділянок ремонтної зони на місяць. 

Метою виконання даної роботи є проектування БД станції

технічного обслуговування та дослідження програмних продуктів

які є на ринку сервісного обслуговування та порівняння їх в ефек�

тивності функціональних можливостей систем. 
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НАУКОВІ НАПРЯМИ ДИЗАЙНУ

БЕЗБАР’ЄРНОГО АРХІТЕКТУРНОГО

СЕРЕДОВИЩА

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЦІННОСТІ 
ДИЗАЙН5ПРОДУКЦІЇ ЯК НОСІЯ 

ТА ФОРМОТВОРЦЯ СУЧАСНОЇ КУЛЬТУРИ

Ломовський Анатолій Анатолійович,
Ломовський Анатолій Іванович,
Плавська Любов Валеріївна 
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Так як ринок рекламної та поліграфічної продукції з кожним

роком вимагає все якіснішого та яскравішого продукту, засоби су�

часнного дизайну розвиваються швидкими темпами, збільшується

кількість художнього інструментарію, підвищується якість прог�

рамного забазпечення. У цій неймовірній біганині за конкурент�

ноздатним продуктом дизайнери повсякчас забувають звичайні,

перевірені часом засоби художнього втілення думки. Захоплення

молодих митців компютером та його можливостями не дає їм

усвідомити свій власний творчий потенціал. 

Ігноруються також і обширні джерела інформації, передусім

мистецтвознавчої, культурологічної, етнологічної, тощо. Це при�

зводить до зменшення цінності дизайн�продукції як носія та фор�

мотворця сучасної культури. Довіра до поверхової інформації,

знайденої в інтернеті, затуляє сучасному дослідникові справжні

шляхи здобуття знань з того чи іншого питання. 
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Можна стверджувати, що однією з найактуальніших задач ди�

зайнера сьогодні має стати поєднання багатьох сфер діяльності та

ретельний відбір джерел інформації. Адже дизайн — це міждисцип�

лінарна художня діяльність, у якій забезпечується синтез наукових

знань, технічної творчості і художньо�образного мислення. 

Корисну справу роблять етно�дизайнери, що допомагають ос�

мислити і зберегти традицію народу через її трансформацію та гар�

монійне вплетення в сучасність. У харківській державній академії

дизайну і мистецтв, зокрема, було розглянуто основні аспекти

створення унікального стилю національної реклами на основі еле�

ментів етнодизайну. На конкретних прикладах проаналізовано зас�

тосування національних мотивів в рекламній продукції. 

В подібному напрямку сьогодні працюють також вільні худож�

ники — такі майстри як Богдан Гдаль, що творить віртуальний, веб�

простір національного дизайну. Лейтмотивом діяльності кафедри

декоративно�ужиткового мистецтва та основ дизайну Дрогобиць�

кого державного педагогічного університету можуть бути такі слова

Ліни Костенко: 

І в епіцентрі логіки і стресу, 

Де все змішалось — рідне і чуже, 

Цінує розум вигуки прогресу, 

Душа скарби прадавні стереже. 

Графічний дизайн — це передусім система образів та символів,

які спонукають людину до тих чи інших вчинків. Задля доброго

впливу на людину він повинен бути максимально природнім, нату�

ральним. Велику користь приносить використання в роботі ручної

праці, так як це створює затишний та по�людському зрозумілий об�

раз, на який живо відгукується вдячне око глядача. 

Поза тим варто памятати, що образ — поняття ефірне, тонке,

неземне. Він завжди перебуває в нас, у свідомості людства, нації,

кожної окремої людини. Тому необхідно берегти соціально�куль�

турні архетипи від некоректної інтерпритації та зловживання. Зад�

ля цього варто проводити ретельний аналіз матеріалу на початку

роботи над кожним дизайн�проектом, не шкодувати часу то зусиль

на збір та всесторонню обробку інформації. 

Ясна річ, у сучасних умовах дизайнеру дуже складно створюва�

ти продукт, що не корегувався би смаками замовника або вимогами

(модою) на ринку. Та коли він навчиться спиратися в роботі на по�

тужний фундамент історичної та культурної спадщини народу, ко�

ристуватися натуральними пластичними засобами художньої ви�
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разності, то його потужна думка буде мати неабияку пошану. Це

дозволить створювати навколо нас адекватний життєвий простір,

насичений досвідом поколінь, придатний для гармонійного роз�

витку суспільства та неминучого поліпшення рівня життя. 

PROPOSAL TO INTRODUSE PYTHAGORAS 
SOFTWARE INTO MUNICIPAL PLANNING 

TO ADAPT ENVIRONMENT FOR DISABLED PEOPLE

Kutchevich Vadim 
Ukrainian Zonal Scientific Research Design institute of civil building
01133, Kiyv, Lesia Ukrainka boulevared, 26. tel.: (044) 286!24!09
e!mail: NDAC@ZNIIEP.Kyiv.ua. 
Mutylin Alexander 
Infopulse!Ukraine JSC
Kyiv, Poleva!st. 24, tel.: (044) 538!17!06
e!mail: Mutylin@Voliacable.com 
Gorbik Alexander, 
Tvoronovich Alexander 
Sub faculty of Design, Engineering and Technology Institute, Open interna!
tional University of Human Development «Ukraine»
02232, Kyiv, M. Zakrevsky!st., 65!A, tel.: (044) 532!96!20
e!mail: kafedra_disaina@ukrnet

The beginning of the Final part of the European football championship will

be in 2012. The preparation for this event is watched everywhere in Ukraine.

Long time  had existed as a colonial part of the totalitarian empire, before the

independence was got. This is the main reason, that why the Ukraine is going

behind the advanced West European countries in the development. 

Especially, it feels the sharp needs in the reconstruction of the munic�

ipal planning and transport structures into the regions, where the football

matches will be proposed. First of all, it concerns the Ukrainian capital

Kyiv — one of the most ancient, beautiful and largest city in the country.

These projects and their realizations demand the accelerated result, high�

quality and the new progressive scientific methods. For the realization

these plans we needs a huge sum of the investments from the state and

local budgets and, more over, from the inner and international commer�

cial banks, organizations and privates funds. But the influence of the

world financial crisis reduce this economic tendency. In these conditions,

the role of the philanthropic sources is increased, especially, which is

directed to the social�aimed programs. 
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Among them, we may indicate some programs to adapt the urban

environment for more easy using by the disabled people. In these sphere

of the activity may be welcomed the initiation of the administration

(Podol is one of the historical district in Kyiv) to form the acceptable

urban environment for disable persons in this city district, till the begin�

ning of the European Football Championship (Euro�2012). 

This program is composed of the next positions:

– to work out the outline of the transport and pedestrian movements

for the disabled people into the district;

– to increase the existing network for the disable persons inside the

district;

– to create different conditions for the safety entering and service of the

disable people into all institutions, which is existing and is projecting, etc. 

We propose to use Pythagoras from ADW soft�ware

(http://www.Pythagoras.net).

This satisfies all the requirements with only one exception: Ukrainian

version of Pythagoras is expected to be issued in 2010; English, Russian

and many other language versions are available now. 

The powerful drawing features of Pythagoras GIS+CAD asists in gen�

erating high�quality thematic maps. The result: great looking maps, under�

standable by novice, that can combine different themes. For example, by

usage, we can do (on the same basics) the following system planes: munic�

ipal planning, utilities, waste water services, police departments, remarket�

ing, land use administration, tax department, environment studies, land�

scape and road design, civil engineering, construction and many others.

This point will get the large economic effect for district government. 

НАПРЯМИ НОРМАТИВНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
МІСТОБУДІВНОГО ПРОЕКТУВАННЯ 

З УРАХУВАННЯМ ВИМОГ ПОЛІПШЕННЯ
ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ МАЛОМОБІЛЬНИХ 

ГРУП НАСЕЛЕННЯ

Проценко Світлана Миколаївна
НДПІ містобудування,
01025, м. Київ, вул. В. Житомирська, 9,
тел.: (044) 278!76!36, e!mail: procenko@ndpi.com.ua 

Маломобільні групи населення — люди, що відчувають труд�

нощі при самостійному пересуванні, одержанні послуг, необхідної
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інформації або при орієнтуванні в просторі. До маломобільних груп

населення відносяться інваліди, люди з тимчасовим порушенням

здоров’я, вагітні жінки, люди старшого (похилого) віку, люди з ди�

тячими колясками тощо. 

Виконання проектної документації з урахування вимог життє�

діяльності вказаної групи населення базується на державних нор�

мативних документах загальною кількістю понад 40 нормативів. 

В нормативній документації приділена значна увага функціо�

нально�планувальним елементам будинків і споруд, їх земельним

ділянкам, вхідним вузлам, комунікаціям, шляхам евакуації,

приміщенням (зонам) проживання, обслуговування, робочим

місцям, інформаційним та інженерним обладнанням. 

Також в розділах окремих елементів життєдіяльності цієї групи

населення розглядаються питання пов’язані з вимогами для мало�

мобільних верств населення в спеціальних нормативних докумен�

тах, наприклад таких як ДБН В.2.3�4�2004. «Споруди транспорту.

Автомобільні дороги»; ДБН В.2.3�2001. «Споруди транспорту. Ву�

лиці та дороги населених пунктів» тощо. 

Незважаючи на досить високий рівень нормативного забезпе�

чення проектної документації існують деякі розходження в норма�

тивах, наприклад: «висота бордюрів по краям пішохідних шляхів на

ділянці рекомендується приймати не більше 0,05 м» — ДБН В.2.2�

17:2006; в ДБН 360�92** п. 7. 1 Примітка 3 «Величина схилів пішо�

хідних доріжок і тротуарів не повинна перевищувати: повздовжніх —

40%; поперечних — 10%; ДБН в.2.3�5�2001 — «…На пішохідних пе�

реходах висота бордюрного каменю не повинна перевищувати 10 см». 

Неузгодженість деяких положень стосовно інших нормативів

з питань забезпечення дотримання вимог для покращення умов

життєдіяльності маломобільних груп населення вимагає удоскона�

лення нормативної бази проектування на рівні містобудівної та

проектної документації. 

В цьому аспекті доцільно: 

– визначити вимоги до проектної документації на регіонально�

му рівні (територіальний аспект) та локальному (окремі будинки,

споруди, обладнання тощо);

– провести аналіз наявної нормативної документації з метою

внесення змін щодо забезпечення вимог до проектування місто�

будівних об’єктів (генеральні плани, детальні плани території, про�

екти забудови) та будинків, споруд, громадських об’єктів тощо

з позицій інших маломобільних груп населення. 
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На регіональному рівні — забезпечити внесення змін до норма�

тивної планувальної документації (ДБН 360�92**; ДБН В.2.3.5�2001

тощо), а на локальному — дотримання вимог ДБН В. 2. 2�17:2006 та

спеціальних нормативів з позицій маломобільних груп населення. 

Література 

1. Програма забезпечення безперешкодного доступу інвалідів з обме�

женими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського

призначення. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України № 653 від 04. 06. 2003 р. 

3. ДБН В. 2. 2�17:2006. Доступність будинків і споруд для маломобіль�

них груп населення. — К., Мінбуд України, 2007. 

4. ДБН 360�92**. Містобудування. Планування і забудова міських і

сільських поселень. — Державний комітет будівництва, архітектури та

житлової політики України. — К., 2002. 

5. ДБН В.2.3�5�2001. Вулиці та дороги населених пунктів. — Держбуд

України, 2001. 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА 
ЯК СКЛАДОВА ОСОБИСТОСТІ 

СТУДЕНТІВ5ДИЗАЙНЕРІВ

Кормакова Тетяна Леонідівна
кафедра образотворчого мистецтва
Університетського коледжу
Київського міського педагогічного університету імені Б. Д. Грінченка
02094, м. Київ, просп. Гагаріна, 16, тел.: (044) 559!72!82, 558!25!81
www.kmpu.rdo.ua

РОЗВИТОК сучасної національної системи освіти є значним

прогресом у навчанні та вихованні студентів у вищих навчальних

закладах художньої освіти. 

Українська освітня інституція сьогодні розвивається під знаком

Болонського процесу, націленого на поліпшення світового визнан�

ня європейської системи освіти, забезпечення мобільності сту�

дентів, розширення можливостей їх працевлаштування. 

На черговій конференції міністрів країн Європи відповідальних

за сферу освіти (19 травня 2005 р., Норвегія) було схвалено

приєднання України до Болонського процесу. Серед кроків Бо�

лонської декларації є: формування у студентів навичок критичного

мислення, прищеплення самостійно вирішувати проблеми, що ви�
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никають у процесі навчання та практичної діяльності, стимулюван�

ня дослідницьких, комунікативних навичок. Навчання за цією сис�

темою найбільше відповідає сучасному студенту, бо враховує рівень

кожного, його інтелектуальний творчий потенціал. Особливо доб�

ре адаптована така система для роботи з студентами — дизайнера�

ми з особливими потребами, бо виробляє звичку підпорядковувати

своїм художнім задумам всі враження, переживання. 

Упродовж останніх років викладачі нашої кафедри дизайну

Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

працюють над проблемою виявлення творчих здібностей студентів,

формуванню їх професійних навичок, де індивідуальна робота

складає в навчальних програмах значну кількість годин. 

Сюди були включені: робота у позаурочний час, навчально�

дослідницька, проектно�конструкторська, яка використовується

в процесі вивчення програмного матеріалу певної дисципліни і за�

кінчується контролем. 

Наприклад, завдання з монументально�декоративних завдань,

оздоблювальних матеріалів, проектування меблів, інтер’єру, сприяє

підвищенню рівня знань і вмінь, пізнавальної і практичної діяль�

ності, самостійності у опрацюванні матеріалу. Актуальними темами

є Євро–2012 і участь старшокурсників у конкурсі інтер’єрів і підго�

товці до чемпіонату. Індивідуальна робота сприяє розкриттю

здібностей кожного студента. Педагог допомагає позбутися студен�

ту остраху у виборі теми, матеріалів, форматі роботи, для чого

дається певний розділ для опрацювання і далі детально розроб�

ляється під час індивідуальної роботи над проектом. 

В результаті індивідуальної роботи педагога і студента є мож�

ливість коректно,спокійно визначити нахили, захоплення кожно�

го, допомогти, побачити і розвинути той ледь помітний успіх,вия�

вити особисті здібності студента. Виховання і навчання йдуть

паралельно. Педагог живе зі студентами єдиними думками, психо�

логічна установка дається на творчість, на мистецтво. Серед пред�

метів, де ведеться глибока, послідовна індивідуальна робота слід

назвати: композицію, перспективу, живопис, основи формоутво�

рення, проектування, декоративно�прикладне мистецтво, шрифти.

Яке б завдання не отримали студенти, наприклад розробка ескізу

ігрової дитячої кімнати, ескіз інтер’єру, проект скверу, парку, роз�

робка кирилиці по Нарбуту, робота над вітражем за мотивами ук�

раїнського народного розпису, кожне активно впливає на такі кри�

терії якості підготовки спеціалістів, як: сформованість творчого

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VI



досвіду, міцність знань, системність, науковий і дослідницький по�

шук, професійна адаптація до тих чи інших умов роботи. Студенти

старших курсів працюють над захистом дипломних проектів, а робо�

та над спорідненою темою може об’єднати в одну дослідницьку групу. 

Індивідуальна робота сприяє закріпленню і розвитку вмінь, на�

вичок, можливості працювати на перспективу, створюючи пози�

тивні умови для розвитку здібностей кожного вихованця. 

ОСОБЛИВОСТІ НАВЧАННЯ КОМП’ЮТЕРНОМУ
ПРОЕКТУВАННЮ СТУДЕНТІВ5ДИЗАЙНЕРІВ 

В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ

Горбик Олександр Романович,
Творонович Олександр Євгенович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. М. Закревського, 65А, тел.: (044) 532!96!20 ,
e!mail: kafedra dizina@ukrnet

Після винайдення та стрімкого прогресу комп’ютерних техно�

логій ХХI століття відбувається справжня нова революція у всіх га�

лузях світової економіки, планування розвитку суспільства, вироб�

ництва загалом. Не оминула ера комп’ютерізації і проектної

справи, зокрема, таких значних її сфер, як архітектура, та дизайн,

прикладна графіка та інше. Впровадження сучасних комп’ютерних

технологій в Україні, як і в усьому світі, корінним чином змінила

проектну справу, а саме:

– прискорила термін розробки проектної документації з кіль�

кох років до кількох місяців та тижнів;

– спростила тиражування та розповсюдження проектів;

– скоротила час на зв’язок між собою субпідрядників проекту,

його експертизи та погодження;

– дозволила приймати участь у проектному циклі широкому

колу талановитих виконавців, що слабо володіли ручною графікою,

або не могли фізично виконувати ці роботи;

– на жаль, зменшила трудозатрати, а слід за тим, кількість ре�

альних учасників проектного процесу, але вивільнили їх до інших

видів діяльності;

– підвищила на кілька порядків якість проектної документації,

зменшила її вартість. 
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Що стосується комп’ютерного навчання, то для студентів

з особливими потребами необхідно налаштовувати спеціально

комп’ютери. І для цього є всі можливості, особливо в останній час,

з розвитком науково�технічного прогресу. 

За останні часи, найбільшою популярністю користується опе�

раційна система Windows XP Professional — 70% користувачів

у світі. В Windows XP Professional передбачені спеціальні можли�

вості для користувачів з порушеннями слуху. Для такої категорії ко�

ристувачів ПК в Windows XP та інших наступних версіях Windows

встановлені субтитри. Для користувачів з порушенням зору в опе�

раційній системі Windows передбачені можливості включення ре�

жиму (Висока контрастність), режиму (Екранна лупа), а також оз�

вучування (Екранний диктор). 

Для людей з порушеннями рухливості Windows дозволяє налаш�

товувати робоче середовище комп’ютеру таким чином, щоб облег�

шити їм роботу та зменшити вплив цих недоліків. В компоненті

«Клавіатура», яка входить до категорії панелі управління (Принте�

ри та інше обладнання), є розкладки для користувачів які вводять

дані однією рукою. 

Для людей з порушенням рухомості існує альтернативний

пристрій вводу — пневматичний маніпулятор, який є елементом

допоміжної комп’ютерної технології для людей з порушенням ру�

хомості. Пневматичний маніпулятор кріпиться на голові і викорис�

товується замість миші. Цей пристрій дозволяє переміщати покаж�

чик миші без використання рук, видуваючи воздух в трубку. 

Екранна клавіатура — це додаток, що відображує віртуальну

клавіатуру на екрані і дозволяє людям з обмеженою рухливістю

друкувати на екрані за допомогою покажчика миші або джойстика.

Екранна клавіатура призначена для полегшення роботи людей з об�

меженою рухливістю. 

Для користувачів з обмеженими можливостями операційна

система Windows дозволяє продиктувати комп’ютерну довідку

електронної пошти, відраховувати набір чисел в електронну табли�

цю чи створити документ. Використовуючи замість клавіатури за�

соби рукописного вводу користувачі можуть написати записку —

нагадування чи підставляти підпис під документом. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ 
МЕМОРІАЛЬНО5КУЛЬТУРНИХ ЦЕНТРІВ 

З УРАХУВАННЯМ ПОТРЕБ ЛЮДЕЙ, 
ОБМЕЖЕНИХ У ПЕРЕСУВАННІ

Гук Леонід Йосипович,
Тенісон Ольга Юріївна
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Проблема створення безбар’єрного середовища на даний мо�

мент в Україні стоїть надзвичайно гостро. Чисельність населення

невблаганно скорочується, а серед народжених дітей лише від 9 до

11% є цілком здоровими, інші ж народжуються з певними патoло�

гіями і частина з них поповнить число інвалідів, котрих і так в краї�

ні нараховується майже 2,8 млн. чоловік. Це надзвичайно велика част�

ка населення, яка за прогнозами фахівців надалі лише зростатиме.

У зв’язку з цим доцільно і надзвичайно важливо розглядати

проблему інвалідності не як проблему окремої людини, але як

проблему суспільства загалом. Тому що благополуччя суспільства

залежить від особистої досконалості кожного його члена. Нехту�

вання цією давньою мудрістю призвело до породження глобальних

проблем. Ми багато втратили, забувши релігію, культурні традиції,

звичаї своїх предків. Повернення до таких цінностей і повага до

минулого дозволяє розглядати людину перш за все як духовну істо�

ту. Це вирішує цілу низку проблем, пов’язаних з правовими, ко�

мунікативними і психологічними особливостями взаємодії

інвалідів із суспільством та навколишнім середовищем. 

У рамках цієї проблематики на кафедрі дизайну університету

«Україна» студенткою Тенісон О. Ю. було розроблено проект Ме�

моріального комплексу вшанування пам’яті євреїв у м. Біла Церква

Київської області. Всі складові проекту визначалися у світлі кон�

цепції шляху людини цим світом, який розглядається через призму

постулатів Тори, яка є унікальним явищем не лише єврейської, але

й світової культури. 

Відповідно до цього теоцентричного концепту, сучасні відвіду�

вачі меморіального комплексу відчуватимуть свою приналежність

до історії світу загалом і єврейського народу, як частини історії Ук�
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раїни, зокрема, тому що без знання власної історії, релігії, культури

ми не зможемо побудувати високорозвинене суспільство. Історія

знає багато прикладів виправданості такого підходу, коли нове

створювалося на відроджених та інтерпретованих сучасністю тра�

диціях минулого. Цей комплекс, створений у відповідності до тра�

диції, підтримуватиме в них повагу до минулого і відповідне ша�

нобливе ставлення до усіх верств населення. В допомогу цьому

використано такі дизайнерські заходи:

– передбачення спеціальних пандусів відповідного нахилу із за�

хисними бордюрами по боках,

– влаштування ліфтів, які працюють у спеціальному (шаббат�

ному) режимі, що дозволяє інвалідам безперешкодно піднятися до

молитовної зали, не порушуючи при цьому єврейських традицій,

– передбачення у молитовній залі окремого, безпосередньо

наближеного до ліфта, входу і спеціальних місць для інвалідів,

– організація обладнаних і пристосованих для користування

людьми з обмеженими у пересуванні просторих кабін у санвузлах. 

Такі заходи, створюють засади інтегрованого простору шляхом

надання можливості здійснення канонів релігійного служіння та

культурного розвитку. Важливо також відмітити, що завдання гу�

манізації суспільства вирішено не порушуючи інтереси інших кате�

горій громади. 

ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПРОЕКТНОЇ
ГРАФІКИ СТУДЕНТАМ5ДИЗАЙНЕРАМ 

В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ НА ПРИКЛАДІ 
ПРОЕКТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ІГРОВИХ 

МАЙДАНЧИКІВ 

Богданець Сергій Миколайович,
Горбик Олесандр Романович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту,
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. М. Закревського, 65!А, тел.: (044) 532!96!20,
e!mail: kafedra dizaina@ukr.net

В художньому проектуванні, як і в будь�який іншій творчій

діяльності, склалися і постійно розвиваються власні техніка і тех�

нологія — матеріали, інструменти, проектна мова, засоби і прийоми
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роботи. Володіти ними досконало необхідно для успішного

вирішення задачі, що постає перед проектувальником. Це найваж�

ливіша умова майстерності художника�дизайнера, без якої будь�які

ідеї та задуми залишаються тільки наміром. 

В сучасному художньому проектуванні при вирішенні проект�

ної задачі дизайнер застосовує спеціальну проектну мову — мову

проектної графіки. Існують різні види проектної графіки: лінійне

зображення, монохромне зображення і поліхромне зображення.

Застосування того, чи іншого виду графіки залежить від характеру

об’єкта проектування. 

Для нашої кафедри характерне викладання в інтегрованих гру�

пах, де навчається 10–15% студентів з вадами слуху та мови, з обме�

женими можливостями пересування, з загальними захворюваннями. 

Одним із здобутків кафедри є залучення студентів до участі

у проектуванні об’єктів з реального життя по реальним замовлен�

ням. Студенти інтегрованих груп вправно вирішують особливості

проектування дитячих ігрових майданчиків. Щоб надати психо�

логічної упевненості студентам в проект включають розробку таких

об’єктів як — пандуси, сходи, світлові та звукові сигнали. 

В процесі роботі над проектом дитячого ігрового майданчика

студенти інтегрованих груп вирішують попередню ідею об’єкту, ви�

конуючи її у графічній формі, визначають образну характеристику

майданчика, його розпланування, конструктивне вирішення,

технічне обладнання та композицію ансамблю, його зв’язок з нав�

колишнім середовищем. 

Графічне зображення ігрового майданчика, виконане на пло�

щині за допомогою креслярських інструментів, з достатньою точ�

ністю передає інформацію про просторову форму і розміри, за

допомогою поліхромного зображення підсилює наочність зобра�

ження і виявляє особливості об’єкта. Гойдалки, каруселі, пісочни�

ці, комплексні дитячі майданчики — мають виняткове значення

для гармонійного розвитку дитини. Враховуючи це, суденти з вели�

кою відповідальністю підходять до проектування кожного елемен�

та дитячого майданчика, завдяки чому майданчики є привабливи�

ми, цікавими та залишають хороші перші враження від дитинства.

Проектуючи ігровий дитячий майданчик, важливо також звернути

увагу не тільки на безпеку елементів майданчику, які повинні бути

виготовлені з відповідних сучасних матеріалів (дерева, пластмас),

але і на колір цих матеріалів. Необхідно пам’ятати, що насичені

яскраві кольори привертають дітей, будять їх уяву, роблять ігри
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цікавіше, підтримують тонус і полегшують орієнтування на май�

данчику. Необхідно враховувати і те, що ігрове устаткування по�

винне служити довго, сприяти фізичному і інтелектуальному роз�

витку дітей. 

Таким чином на кафедрі теоретичні заняття з проектної графіки

в інтегрованих групах доповнюються практичними заняттями, які

сприяють розвитку графічної майстерності у студентів. Це дає їм

можливість вільно і зрозуміло відображати власні ідеї, набути ав�

торський почерк. На кафедрі вважається, що кожний студент має

своє обличчя і кожний має схильності, про які іноді сам не знає,

і уважний викладач повинен це вгадати і допомогти студентам роз�

винути свої здібності. 

Майстерне володіння проектною графікою, уміння швидко

і наочно втілити архітектурний образ вражає та переконує як за�

мовників, так і фахівців. 

НОВІТНІ ТЕХНОГОГІЇ 
В ДИЗАЙНЕРСЬКОМУ ПРОЕКТУВАННІ ЖИТЛА
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Гук Леонід Йосипович,
Корецький Тарас Павлович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Розвиток науково�технічного прогресу, спрямованого на полег�

шення фізичної праці, став однією з основних причин появи нових

проблем: зростання травматизму на виробництві, погіршення еко�

логічного стану навколишнього середовища та зниження мораль�

них принципів в суспільстві, обумовленого нарощенням спожи�

вацьких тенденцій. В такому суспільстві життя інвалідів лише

ускладнилось. 

Хоча частка людей з особливими потребами в країні є досить

значною, в нашій країні таким людям не приділяють достатньо ува�

ги. Завдання суспільства полягає в створенні гуманістичного сере�

довища, в якому мінімалізовані функцій ні потреби інвалідів. Для

цього облаштовуються пандуси, підйомники, передбачають розши�

рення коридорів та додаткову площу для комфортного пересування
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людей на візках, обладнуються житло ергономічними меблями та

предметами побуту і т. д. 

На сьогодні існують передові технології, які здатні адаптувати

середовище до потреб людей з обмеженими можливостями. Нап�

риклад, обладнання приміщення системою керування за допомо�

гою голосових команд приладами освітлення, кондиціювання,

спеціальною апаратурою. Також сьогодні існує технологія акустич�

них датчиків, які дозволяють керувати усім комплексом обладнан�

ня, перетворюючи будь�яку поверхню на сенсорну панель. 

Якщо розглядати життя повністю або частково паралізованої

людини, яка потребує допомоги для вирішення усіх побутових

проблем, варто згадати про систему нейро�контролерів, яка при

тривалому використанні дозволяє на рефлекторному рівні корегу�

вати житлове середовище для отримання оптимального варіанту

у кожному окремому випадку. Наприклад, зменшити інтенсивність

сонячного світла в кімнаті. Це здійснюється шляхом механічного

затемнення скляної поверхні вікна, тому хворому немає потреби

при цьому вставати з ліжка чи робити будь які рухи. Іншим прикла�

дом є використання цієї технології для задоволення потреб спілку�

вання, роботи та самореалізації, використовуючи можливості

Інтернету. 

Використання обладнання з новітніми технологіями у сучасно�

му інтер’єрі житла інвалідів могло б оптимізувати їх життєдіяль�

ність. Але сьогодні інваліди відносяться до найбільш соціально не�

захищеної категорії населення. Їх матеріальне забезпечення значно

нижче середнього — це обумовлено тим, що більшість з них не ма�

ють можливості заробляти на життя власними силами. Технології

залишаються не досяжними для інвалідів. Такі технічні засоби мог�

ли б надати їм можливість працювати і вирішувати самостійно біль�

шу частину побутових проблем. 

Якщо оцінювати загальносвітовий досвіт в питанні життєдіяль�

ності інвалідів, то варто зазначити, що для розвинених країн стає

можливим повне відновлення опорно�рухових та моторних

функцій кінцівок, шляхом використання екзотскелетої технології,

яка передбачає посилення фізичних можливостей організму шля�

хом синхронізації роботи м’язів людини з механічними. Також

можливе використання системи повної заміни власних кінцівок

механічними. Подальше розповсюдження даних систем дає мож�

ливість повернення людей з обмеженими можливостями до пов�

ноцінного суспільного життя. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКЕ ПРОЕКТУВАННЯ 
ЕКОЛОГІЧНОГО ЖИТЛА ДЛЯ ОСІБ 

З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Горбик Олександр Романович,
Чечуга Роман Михайлович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

З самого початку свого існування людина жила у екологічній

гармонії з природою, користувалась її дарами і була вдячна їй за це,

але згодом ця рівновага стала порушуватись. З розвитком науково�

технічного прогресу людина все менше ставала залежною від при�

роди, а згодом взагалі захотіла підкорити природу собі. Людство по�

чало сприймати скарби планети як даність, не задумуючись

використовувати їх на свій розсуд та бездумно забруднювати при�

роду продуктами своєї життєдіяльності. 

Однак, збільшуючи свою владу над природою, люди попадали

у все більшу залежність від неї. Ця залежність особливо підсилила�

ся з розвитком промислового виробництва. Перейшовши до масо�

вого застосування парових машин і двигунів внутрішнього згорян�

ня, люди потрапили в пряму залежність від наявності в їхніх

країнах корисних копалин. Багаторазове зростання споживання

електроенергії в промислових, побутових й інших цілях збільшило

залежність людей від наявності так званих енергоносіїв — вугілля,

нафти, газу, водних й інших джерел енергії. Треба сказати, що дії

людини стосовно природи носять усе більш невідновний характер.

Так, природний процес утворення корисних копалин триває

мільйони років. Однак величезна їхня частина витягнута з надр

землі всього лише за останні сто п’ятдесят — двісті років. Сьогодні

ці ресурси закінчуються, у той же час їхнє споживання зростає. Ви�

никла реальна небезпека повного вичерпання джерел в найближчі

кілька десятків років. 

Саме зважаючи на таку екологічну ситуацію найбільш перспек�

тивним напрямком розвитку архітектурного формотворення повин�

на стати розробка енергетично незалежних будинків, що беруть

енергію з навколишнього середовища при цьому не забруднюючи йо�

го. Адже значна частина енергії, що виробляється в світі, витрачається
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саме на забезпечення потреб будинків та інших архітектурних спо�

руд в освітленні, опаленні, вентиляції, кондиціонуванні та іншому

обслуговуванні. Саме тому занепокоєння, пов’язане зі споживан�

ням енергії та обмеженістю використання невідновних ресурсів

сильно вплинуло на особливості інженерного проектування та

будівництва. Екологічна архітектура та дизайн поступово все біль�

ше й більше набирають обертів. На заході вже міцно узвичаївся

термін «green buіldіng» — зелений будинок, тобто близький до при�

роди. Вже стало не модно просто проектувати будинки, тепер ко�

жен проект стає усе більше прогресивними в плані використання

власних ресурсів на опалення, вентиляцію, електроенергію та са�

мозабезпечення загалом. 

В наш час перед дизайнерами постає дуже актуальна задача;

створити високу якість життя одночасно забезпечивши екологічну

гармонію місць розселення людини, знизити надходження забруд�

нень до навколишнього середовища й досягти екологічної рівнова�

ги між людиною та природою. Екологічний будинок майбутнього

має великі перспективи у вирішенні забезпечення осіб з обмежени�

ми можливостями житлом з високими санітарно�гігієнічними

якостями. Адже відомо, що більшість хвороб виникає через забруд�

нене середовище існування, а людина значну частину свого життя

перебуває вдома. Тому перехід на екологічне будівництво сприяти�

ме зменшенню захворювань, подовженню життя у т. ч. і інвалідів. 

Розробка зберігаючих технологій повинна стати пріоритетним

завданням на найближчий час, адже майбутнє суспільства частково

залежить від нашої здатності запропонувати нову форму еко�

логічної архітектури, і ми сподіваємося, що архітектори і дизайне�

ри впораються із цим завданням. В результаті розгляду цієї пробле�

матики, маю надію, що дані пропозиції будуть враховуватись при

наступному проектуванні та будівництві екологічної і далекогляд�

ної архітектури й дизайну житла, для чого актуальною буде розроб�

ка прогресивної нормативно�методичної бази. 
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ДИЗАЙНЕРСЬКІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО 
ФОРМУВАННЯ ФАН5ЗОН, ПРИСТОСОВАНИХ 

ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 
(у м. КИЄВІ ДО ЧЕМПІОНАТУ ЄВРОПИ 

З ФУТБОЛУ 2012 р.)

Горбик Олександр Романович,
Рибалкіна Наталія Валеріївна
Кафедра Дизайну інженерно!технологічний інститут
Відкритий Міжнародний Університет розвитку людини «Україна»,
02233, м. Київ вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Україна готується до чемпіонату Європи з футболу 2012 р. В цей

час країну відвідає велика кількість гостей і ми маємо гідно прий�

няти їх. До такого ж свята футболу, яке відбувалось в Австрії

і Швейцарії було готово все — залізничні дороги, автобани, готелі.

Це те, чого нам не вистачає, і що треба ще зробити до 2012 року. Не

думайте, що місць в готелях Австрії і Швейцарії вистачило для всіх

бажаючих. Багато вболівальників, котрі заздалегідь не зарезервува�

ли номери в готелях, вимушені були ночували в готелях економ�

класу. Деякі ночували навіть на вокзалі. 

Чемпіонат Європи з футболу 2008 р. дивилась рекордна кіль�

кість глядачів, повідомляє офіційний сайт УЄФА. Цікавість до

Євро–2008 підкреслювалась великими телевізійними аудиторіями,

потоком туристів в Австрію і Швейцарією, а нові ідеї організаторів

по реалізації транспортної політики і підтримці вболівальників

з фізичними та інтелектуальними недоліками користувались вели�

чезною популярністю. 

В Португалії за матчем з турками спостерігали 80% телеглядачів

або 2,6 млн. людей. Це більше, ніж подивилися відкриття чемпіона�

ту 2004 року. Вболівальники більш ніж із 140 країн світу подали

більше 10,3 мільйонів заявок на придбання білетів, котрих в резуль�

таті було продано мільйон і п’ятдесят тисяч. Перед турніром

працівникам ЗМІ було видано 10 тисяч акредитацій. Тих, хто не

зміг дивитися матчі на стадіоні, чекали на сайті еuro2008.com. А су�

марна телеаудиторія побила рекорд ЄВРО — 2004 і складала 8 міль�

ярдів. Фан�зони ЄВРО в восьми містах чемпіонату в перших вось�

ми матчах відвідали більше ніж 850 тисяч вболівальників, а лідером
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у цьому відношенні була фан�зона Відня. Для фан�зон були

виділені два світодіодних екрани. 

Одним з елементів благоустрою у містах, де проводяться ігри

чемпіонатів повинні бути так звані фан�зони. 

У більшості фан�зон повинні входити: огороджені ділянки

з контролюючим входом вболівальників для збереження від нега�

тивних явищ (терактів, бійок...); місця для вболівальників; телеек�

рани; стенди та кіоски з пресою; кафе, пивні бари; футбольні май�

данчики для матчів між вболівальниками; туалети і т. п. — усе це

має бути пристосоване для мало мобільних груп населення. 

Управління по фізичній культурі і спорту КМДА запропонувало

27 фан�зон (головна фан�зона буде на Хрещатику), а інші ко�

мерційні — в усіх житлових районах столиці України

Кафедра дизайну приймає активну участь у проектуванні фан�

зон і готелів. На цю тему передбачається розробка реальних курсо�

вих та дипломних проектів, наприклад, дипломант І. Шварьов обрав

тему спортивний готель, а дипломантка Н. Рибалкіна — спеціалізо�

ване кафе для фанатів — вболівальників у фан�зоні «Труханів

острів», поблизу пішохідного мосту на центральний пляж м. Києва.

В останньому випадку, в проект увійде реконструкція зруйнованого

ресторану «Ротонда», а також існуючих спортивних майданчиків. 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРЕСИВНИХ
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ В ІНТЕР’ЄРАХ

ПРИМІЩЕНЬ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ 
ОСОБАМИ З ОБМЕЖЕННИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Горбик Олександр Романович,
Карбівничий Олександр Володимирович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Наше життя нестримне і мінливе, його не спиниш, але й не ви�

передиш. Особливо це відчувається в архітектурі та дизайні, адже

з роками прогресує розвиток новітніх технологій і матеріалів, котрі

безупинно зростають і надають нам нові можливості в даній сфері.

Новітні матеріали надають змогу творити щось нове, неповторне,

звільняти свої почуття і надавати волю фантазії. 
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Особлива увага приділяється оздоблювальним матеріалам

інтер’єра, адже це внутрішнє середовище, в якому люди проводять

значну частину свого часу. Так само, як і інші, значну частину сво�

го часу або навіть і більшу в приміщеннях проводять люди з обме�

женими можливостями. В радянський період на цю категорію не

звертали достатньо уваги, тоді як застосування нових оздоблюваль�

них матеріалів сприяє їхньому не лише естетичному, але й функціо�

нальному життю. Нові оздоблювальні матеріали в інтер’єру повин�

ні сприяти повноцінному життю інвалідів, враховувати вимоги цих

людей і їх потреби. 

Підлога, стіни, стеля — це те, що являється складовою части�

ною інтер’єру і сферою роботи для новітніх оздоблювальних ма�

теріалів, але також це тактильна зона для людей з особливими по�

требами. Так склалося, що ніхто не помічає того факту, коли те що

підходить звичайній людині, не завжди підходить інвалідам. 

Наприклад, в центральному офісі Відкритого міжнародного

університету розвитку людини «Україна» гарний, просторий вести�

бюль з неймовірно блискучою і гладкою підлогою, але архітектори

і дизайнери не врахували фактору маломобільних груп населення.

Неймовірно складним постає пересування по цій підлозі адже

відсутнє стовідсоткове щеплення ніг, ціпка, інвалідного візка.

З розвитком матеріалів, наприклад наливної підлоги можна досяг�

ти стовідсоткового щеплення і отримати яскраву, рівномірну, глад�

ку і відбиваючу світло підлогу. Наливні підлоги не мають швів на

відміну від інших покриттів. На них не заводяться бактерії і мікро�

організми, що не мало важливо для мобільних груп населення. Та�

кож підлоги володіють дуже високою стійкістю до механічних і хі�

мічних дій, вони еластичні, не шкідливі і пожежобезпечні. Ці

підлоги володіють деякими перевагами перед іншими покриттями. 

Велику роль відіграють сучасні матеріали стін: фарби, панелі,

шпалери, тинькування і таке інше. Головним завданням цих мате�

ріалів для осіб з обмеженими можливостями є екологічність, есте�

тичність, стійкість. Наприклад, звичайні шпалери з паперу при

постійному контакті забруднюються, втрачають свою структурну

цілісність, але з розвитком прогресивно�новітніх матеріалів їх мож�

на замінити на силіконові, котрі стійкі до пошкоджень і підлягають

очистці. 

Також в будь�якому інтер’єрі присутня стеля. На перший пог�

ляд нічим не взаємопов’язана з інвалідами, але за допомогою

новітніх технологій таких, як натяжна стеля можливо візуально
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збільшити простір, наповнити інтер’єр світлом і навіть допомогти лю�

дям з відхиленням зорового сприйняття. Натяжна стеля стерильна,

її поверхня покрита мікро�покривом тефлону, який захищає поверх�

ню від осідання часток пилу, що важливо для людей з особливими

потребами. 

Нажаль, в державних будівельних нормах (ДБН) України щодо

інвалідів відсутні пункти про оздоблювальні матеріали, хоча це є

невід’ємною частиною будь�якого проекту. Тому, необхідно і акту�

ально опрацьовувати і розробити нормативно�методичні докумен�

ти, по цим розділам проектів котрі допомагали б проектантам,

архітекторам і дизайнерам в розробці інтер’єрів враховуючи вимо�

ги людей з особливими потребами. 

ПРОПОЗИЦІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ 
БЕЗПЕРЕШКОДНОГО ДОСТУПУ ЛЮДЕЙ 

З ОБМЕЖЕНИМИ ФІЗИЧНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
ДО ОБ’ЄКТІВ ЖИТЛОВОГО ТА ГРОМАДСЬКОГО

ПРИЗНАЧЕННЯ

Горбик Олександр Романович, 
Пархоменко Володимир Григорович,
Височанський Дмитро Валерійович
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232 м. Київ, вул. Закревського, буд. 65!А, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Важко не помітити, що сучасне суспільство, до якого належимо і

ми, постійно прискорено рухається, динамічно розвивається та

змінюється згідно з вимогами часу. Це стосується також і суспільних

стереотипів, які багато років створювали образ стандартної особис�

тості, навколо якої формується соціальне середовище. Критерії, що

стосуються стандарту охоплюють все оточення, форми суспільного

життя, характер спілкування, будівельні норми, конструювання

меблів та обладнання. Проте в суспільстві завжди існувала певна гру�

па людей, які відрізняються від так званого стандарту. Це люди з об�

меженими фізичними можливостями, які потребують особливої ува�

ги до їх щоденних потреб і яких просто необхідно включити

в існуючий суспільний порядок. Адже людині з обмеженими фізич�

ними можливостями потрібне розуміння її потреб, а не співчуття
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суспільства, оскільки інвалідність визначається не стільки фізичним

обмеженням людини, скільки адаптацією суспільства до його стану. 

Останнім часом проблема «безбар’єрного середовища» (саме

так називається така організація простору в місті, завдяки якій лю�

ди з обмеженими фізичними можливостями не відчувають диском�

фрту) у нашій країні не обділена увагою суспільства. Це і не дивно,

адже сьогодні перед незалежною Україною постало завдання вли�

тися у світову спільноту в якості цивілізованої країни. Це пов’язано

з визнанням Україною багатьох міжнародних актів, у тому числі до�

тичних до проблеми формування безбар’єрного середовища для

людей з омеженими фізичними можливостями. Позитивні зміни

забезпечило впровадження принципів безбар’єрної архітектури

в Україні, як необхідної умови реабілітації людей з обмеженими

можливостями. Нещодавно прийняті Державні будівельні норми

України (ДБН), де враховуються вимоги для людей з обмеженими

фізичними можливостями, які обов’язкові для виконання у проек�

туванні і будівництві. 

Будучи дизайнерами зазначимо, що інваліди різних категорій

потребують особливого підходу до створення проектів міських

квартир, а також розробки дизайнерських вирішень інтер’єрів. 

У цих тезах хотілося б звернути увагу на деякі аспекти, дотичні

до вирішення проблем людей з вадами слуху, оскільки два автора не

чують з дитинства і це болюча тема для них особисто. 

Люди з вадами слуху перебувають у звуковій ізоляції і концент�

рують увагу на тому, що розпізнається за допомогою зору. Тому при

проектуванні квартир для людей з вадами слуху бажано максималь�

не забезпечення огляду квартири, що досягається усуненням

міжкімнатних перегородок та функційним зонуванням квартири.

Вільний простір перетікає із однієї зони в іншу, що не заважає візу�

альному спостереженню за всім, що відбувається в квартирі. 

При вирішенні інтер’єру квартири необхідно передбачити: 

– обладнання всіх кімнат в приміщенні системою звукового та

світлового сигналу при використанні зовнішнього дзвінка;

– встановити будильник із звуковим і світловим супроводом,

або вібраційним сигналом;

– забезпечити електроприлади, газові прилади системами

аварійної безпеки, обладнаними світловими та звуковими сигналами;

– вдосконалити відеодомофони камерами зовнішнього відеос�

постереження, встановленими біля входу в будинок. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКЛАДАННЯ ПЕРСПЕКТИВИ 
В ІНТЕГРОВАНИХ ГРУПАХ 
СТУДЕНТІВ5ДИЗАЙНЕРІВ

Деменко Алла Миколаївна
Кафедра дизайну інженерно!технологічного інституту 
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»,
02232, м. Київ, вул. Закревського, 65а, тел.: (044) 532!96!20,
е!mail: kafedra_dizaina@ukr.net

Студенти творчих спеціальностей є особливими обдарованими

людьми, тому працювати з ними як складно, так і цікаво. Але зі сту�

дентами з особливими потребами працювати вдвічі складніше — до

них потрібен інший підхід, бо часто таких людей обминають, вва�

жаючи неможливим або обмеженим спілкування з ними, забуваю�

чи про великий творчий потенціал та нереалізовані можливості та�

ких людей в зв’язку з невимоганістю їхніх здібностей. 

Наука перспектива достатньо складна, бо являється досить точ�

ною і, як предмет, вимагає чітких, охайних та вчасно виконаних

студентами креслень в робочих зошитах та на окремих аркушах. Та�

кож потребує, як від майбутніх дизайнерів, творчого підходу до ви�

конання домашніх та самостійних завдань. Саме тому до студентів

з особливими потребами необхідно відноситися уважніше, терпи�

міше, приділяючи їм більше якісного і особистого часу. 

Проблема таких студентів вимагає комплексного її вирішення.

Існує кілька принципів підходу:

 принцип системності — цілісне розглядання феномена, як ма�

ючого визначену будову, свої зони функціонування та розвитку

різноманітних сторін діяльності особистості. 

 принцип діалогу — повага до позиції студента, як індивідуума

припускає формування спеціальних знань та навичок, побудови

педагогічної взаємодії на основі діалогу, взаємопорозуміння між

викладачем�предметником і студентом�інвалідом. 

 принцип інтегративності — визначає взаємодію різних нап�

рямів виховання компетентності, а також модель гуманітарної,

мистецької освіти, формування полікультурної підсвідомості як ос�

нови культури особистості дизайнера. 

Всі ці принципи взаємодіють, якщо їх застосовувати при вирі�

шенні сучасних проблем студентів�інвалідів. Так в університеті

є молодь з вадами слуху та мовлення. Їм потрібна допомога викла�
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дача володіючого сурдоперекладом. Але треба пам’ятати, що глу�

хонімому інвалідові необхідно тримати в полі зору як викладача�

предметника, який роз’яснює матеріал нової теми креслячи на

дошці в аудиторії, так і викладача — сурдоперекладача. В такому

разі студент потребує трохи більше часу на обробку інформації та

виконування креслень в робочому зошиті, або на окремому аркуші.

Бажано приділяти особисту увагу, щодо такої людини та більше

якісного часу для роз’яснення нової теми, індивідуального, до�

машнього завдання. 

Існує кілька методів роботи з такими студентами: застосування

наглядного матеріалу — виконування креслень на дошці в аудиторії

для демонстрації нової теми, таблиці до предмету перспективи,

роздруківка лекцій з належними кресленнями, навіть допомога

викладача при кресленні студентом практичної роботи в особисто�

му зошиті та на окремому аркуші. При такому підході інваліди слу�

ху та мови можуть спостерігати за етапністю виконання навчально�

го завдання. 

Ще одним методом є робота молоді в об’єднаних підгрупах по

2–3 студента при роботі над практичним завданням. Це розвиває

взаємодопомогу та є підтримкою в спілкування в навчальних гру�

пах між різними студентськими категоріями. 

Також незмінним підспір’ям є користування комп’ютером, де

можна знайти додаткову інформацію, та окремі програми як до

предмету перспективи, так і до виконання охайних чітких крес�

лень. Такий комплексний підхід допоможе студентам�інвалідам

успішно навчатись на кафедрі та стати дизайнерами. 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
ЗАСОБАМИ ДЕКОРАТИВНО5ПРИКЛАДНОГО 

МИСТЕЦТВА

Ласкаржевська Валентина Вікторівна
Викладач Київського Палацу дітей та юнацтва

Виховання високоосвіченої, творчої особистості, здатної ре�

алізувати свій інтелектуальний, особистісний потенціал є основ�

ним завданням позашкільної освіти. 

Як відомо, навчально�виховний процес у позашкільних нав�

чальних закладах здійснюється у процесі розвивального навчання,
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використовуючи творчий підхід. Творчість дає можливість для са�

мовдосконалення, самовираження, самонавчання, розвиває

здібності до навчання і виступає передумовою формування творчої

особистості. Творчість — це результат діяльності який надає учням

нові можливості для їхнього розвитку і розкриття себе як особис�

тості. 

Саме декоративне�прикладне мистецтво сприяє формуванню

у дітей уміння бачити прекрасне, розвиває творче мислення, здат�

ності фантазувати, виховує ініціативність, відповідальність, працьо�

витість, наполегливість у досягненні своєї мети, а також розвиває

художній смак і естетичне сприйняття навколишнього світу. Це ши�

роке поле для творчості дітей створювати неповторні вироби своїми

руками з кераміки, лозоплетіння, вишивки, писанкарства, мережи�

воплетіння, бісероплетіння, народна іграшка, народний одяг. 

Кераміка — це вироби з глини які використовувались для

зовнішнього і внутрішнього оформлення будинків (побутові виро�

би — посуд, керамічні кашпо, вази і т. п.), паркових скульптурних

фонтанів, які мають свої особливості в техніці виробництва і відоб�

ражають національні традиції. 

Лозоплетіння — унікальне явище в мистецтві. Воно є найвідо�

мішим народним промислом. Вироби виготовляють з рослинної

сировини (лози, верби), і вони відомі на весь світ своєю красою та

неповторністю виробів. Відродження відбувається завдяки надзви�

чайним людям, які наполегливо вірили у необхідність краси. Ко�

жен виріб несе пам’ять про народних майстрів, які зберегли образи,

символи народного мистецтва. 

Художня вишивка — це найдавніше ремесло і розглядається як

важлива художня цінність, що виконує численні функції — есте�

тичну, пізнавальну, комунікативну. Це показовий вид мистецтва,

який зберіг для нас і сприяє подальшому розвитку орнаментальної,

графічної, живописної культури народу. Використовується в ук�

раїнському національному одязі. 

Мереживоплетіння — один із популярних видів народного де�

коративного мистецтва і використовується для оздоблення одягу

(комірів, шалей, поясів) прикрашення тканин та інтер’єрного

призначення. Це складний вид мистецтва, який потребує багато зу�

силь, наполегливості, творчих здібностей, художнього смаку,

терпіння. 

Бісероплетіння — це вид мистецтва, який проходить скрізь

історію всіх людських цивілізацій, зберігає народні традиції, своїми
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неповторними виробами, використовуючи для виготовлення прик�

рас (кольє, браслетів, намисто), для оздоблення аксесуарів (поясів,

шалей, пряжок, сумочок, гаманців і т. п.), які зовнішнім виглядом

привертають увагу своєю неповторністю і красою. 

Писанкарство (розписування яєць) — вид декоративно�прик�

ладного мистецтва, має стародавні язичницькі коріння, характери�

зується вишуканими і символічними орнаментальними мотивами —

геометричними, рослинними, антропоморфними, які чітко й зла�

годжено підпорядковуються сферичній формі яйця. Тому писанку

справедливо називають твором — мініатюрою, це унікальний ше�

девр народного мистецтва. 

Народна іграшка — невід’ємна складова духовного й мистець�

кого розвитку нашого суспільства. Мистецтво української народної

іграшки є особливим видом художньої творчості, що інтегрує в собі

різні види народного мистецтва, поєднує матеріальні й духовні здо�

бутки української культури. Використання іграшки в навчально�

виховному процесі у позашкільній діяльності сприяє формуванню

творчої особистості. 

Народний одяг — яскраве й самобутнє культурне явище, одна із

важливих галузей матеріально�духовної, художньої культури нашо�

го суспільства, що розвивається й удосконалюється протягом

століть і має свої національні особливості. Характерною рисою йо�

го є декоративна мальовничість, яка відображає розвиток ремесел,

високу культуру виробництва матеріалів для одягу, мистецтво виго�

товлення та оздоблення одягу. У сучасному костюмі продовжують

використовувати традиційні елементи. Завдяки цьому костюм

зберігає певні риси національної своєрідності. 

Саме діяльність позашкільних навчальних закладів дає мож�

ливість засвоїти різні види діяльності, зокрема декоративно�прик�

ладне мистецтво, яке розвивається в історичній послідовності як

колективна художня діяльність, має глибинні зв’язки з історичним

минулим, передається із покоління в покоління, збагачується новими

елементами декоративного мистецтва і відіграє важливу роль у ро�

зумінні традицій української культури через українське мистецтво. 

Значну роль у творчому розвитку дітей відіграє прагнення, що

робота дитини буде публічно оцінювана (виставки дитячих робіт,

показ одягу, демонстрація дитячих колекцій), і що вона цікава не

тільки для неї самої, а і для батьків, вчителів, друзів. Учні повинні

бачити певну мету, за ради якої вони працюватимуть, віддаючи свої

сили. Виникає атмосфера спільної творчості, діти одержують

безбар’єрного архітектурного середовища Секція VI



уявлення про те, що своєю творчістю викликає в інших почуття за�

доволення. 

Кожен вид творчої діяльності вимагає зусиль і великого бажан�

ня особисто, самостійно зробити художні творчі роботи, завдяки

фантазії, захопленню, бажанню створити власні вироби для ог�

лядів, показу на подіумах та інших масових заходах, а також умінню

спостерігати навколишній світ, бачити у мистецтві прекрасне. 

Основною успішною умовою дитячої творчості є творче став�

лення самого педагога до спільної праці з дітьми, які сприяють

формуванню пізнавальних якостей дітей, виявляють і розвивають

їх здібності, творче мислення, прагнення до співпраці та відчуття

гармонійної атмосфери, позитивних емоцій від результату зробле�

ної творчої роботи. 

Отже, декоративно�прикладне мистецтво сприяє формуванню

творчої особистості, пробуджує інтерес до минулого, породжує

зацікавленість творчим процесом втілення в сучасних виробах де�

коративних елементів, розширює знання і стимулює до пошуку но�

вих ідей.
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