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ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, ЗБЕРЕЖЕННЯ Й УКРІПЛЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я, ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ, ГАРМОНІЗАЦІЯ 

ВНУТРІШНЬОГО СТАНУ ЛЮДИНИ 
 

 

УДК 796.412+796.035-057.875 

ШЛЯХИ ТА ПРОБЛЕМИ ОЗДОРОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Валентина Яківна Пупишева, 

директор, 

Кіровоградський інститут розвитку 

людини 

 

 У статті звернуто увагу на проблеми збереження здоров’я. Адже здоров’я 

завжди привертало і буде привертати увагу не лише дослідників, але й кожної людини. 

Наголошено на тому, що людина біологічно запрограмована на багато більше років 

життя, ніж відводить собі, а також на тому, що здоровий спосіб життя – це 

практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й 

поліпшення загального самопочуття людини.  
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 Актуальність та мета дослідження. Видатний український вчений, один із 

засновників еволюційної ембріології, мікробіології і імунології Ілля Мечников, лауреат 

Нобелівської премії стверджував: «Людина, яка померла молодшою за  150 років, 

вчинила над собою насильство» [4, с.21]. Медична реформа, що стартувала в Україні, 

зобов’язує нас, громадян подбати про своє здоров’я. Лікарі можуть надавати нам медичну 

послугу, а відповідальність за збереження здоров’я у більшій мірі, лягає на нас. 

Стереотипи щодо всемогутності медицини ламаються на етапі збереження здоров’я і 

людина сьогодні ще не звикла сподіватися на захисні сили свого організму.  

Академік Амосов стверджував: «Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, 

постійні і значні. Замінити їх не можна нічим» [2, с. 59]. Сьогодні майже 90% дітей 

дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у здоров’ї. Тільки за останні 5 років 

на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров’я до 

спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають 

наркотики, палять, п’ють. 25 років тому нас було 52 мільйони. Відтоді населення України 

зменшилося на 10 мільйонів. А все тому, що народжуваність не перевищує смертність. 

Велика кількість громадян помирає у віці до 50 років. Значно помолодшали серцево-

судинні та онкологічні захворювання. Одне з важливих завдань українського суспільства 

– виховати фізично досконалу, морально, соціально, духовно здорову людину. Навіть 

школяр сьогодні розуміє, що існує загроза в Україні вимирання нації. Справедливими є 

слова: «Гроші втратив – нічого не втратив, час втратив – багато втратив, здоров’я втратив 

– все втратив».  

 Більшості громадян загальновідомо, що здоров’я – це висока працездатність, 

гарний настрій, упевненість у собі. Фізичне здоров’я дає гарне самопочуття, бадьорість, 

силу, забезпечує фізичну витривалість. Психічне здоров’я дарує спокій, чудовий настрій, 

доброту, веселість, додає. Соціальне здоров’я забезпечує успішність у навчанні, 

впевненість у власних силах. Але ніщо з цього не дається задарма. Для того, щоб зберегти 
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своє здоров’я, треба докладати неабияких зусиль, дбати про правильне харчування, 

відпочинок,загартування, режим .  

Мета статті. Метою дослідження є пошук шляхів вирішення проблем, 

пов’язаних зі станом здоров’я молоді.  

Огляд наукових праць з проблеми. Законом України про "Про вищу освіту", 

Національною доктриною розвитку освіти в Україні та ін. нормативними документами 

наголошено, що потреба у здоров’ї є основоположною в системі життєвих цінностей 

кожної людини, без задоволення якої не можлива само актуалізація особистості. 

Представники різних наук та фахів робили спроби проникнути в таємниці феномена 

здоров’я, визначити його сутність для того, щоб навчитися вміло керувати ним, економно 

використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження. 

Українські дослідники Воронін Д.Є., Доценко О.В., Грибан Г.П., Іванова Г.Є. приділили 

велику увагу формуванню прагнення у молоді до здорового способу життя. Носко М.О. 

зосередив свою увагу на здоров’язбережувальних технологіях . Фізична витривалість та 

досконалість особливо необхідна у такий відповідальний для країни час військових подій. 

Виклад основного матеріалу. Основою довголіття людини є сукупність 

фізичних, духовних, соціальних якостей людини, що і є необхідною умовою здійснення 

творчих планів, умовою високої працездатності, створення міцної сім’ї, народження і 

виховання здорових дітей. Здоров’я людини – цікаве й складне явище. Якщо, людина з 

дитинства, з молодих років постійно й наполегливо дбає про своє здоров’я, вона в основу 

своєї життєдіяльності закладає такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб 

мислення, сприйняття оточуючих і себе, які й визначають основний її напрямок – шлях 

здоров’я. 

Люди давно переконалися, що на здоров’я впливає безліч чинників, і 

найголовніший з них – це спосіб життя. Людина обирає здоровий спосіб життя. Здоровий 

спосіб життя передбачає дотримання виконання певних правил, що забезпечують 

гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу та здоров’я людини. В 

основі здорового способу життя лежить індивідуальна система поведінки й звичок кожної 

окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень життєдіяльності й здорове довголіття. 

Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані на запобігання захворювань, 

зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального самопочуття людини. В основі 

здорового способу життя лежать принципи раціонального харчування; оптимального 

рухового режиму; загартування організму; особистої гігієни; відсутності шкідливих 

звичок; позитивні емоції; інтелектуальний розвиток; моральний і духовний розвиток; 

формування і розвиток вольових якостей [7, с. 168].  

Раціональне харчування має п’ять основних вимог: кількість їжі – це стільки, 

щоб вона забезпечила добові енерговитрати організму; якість їжі – правильне 

співвідношення жирів, білків, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів, води відповідно до 

вікових періодів дитини; правильно організований режим прийому їжі; засвоєння їжі – 

створення приємної обстановки при прийомі їжі. 

Із досвіду бачимо, що в нашому раціоні переважає картопля і хліб. Через свою 

необізнаність, недбалість, ми недоїдаємо овочі і фрукти, які маємо вдома. Чому нема 

щоденно на нашому столі моркви, капусти, горіхів, столового буряка, яблук, перцю, 

цибулі, часнику. Адже морква – це пам’ять, розум дітей. Вона покращує обмінні процеси 

мозку, сприяє підвищенню працездатності. Покращує розумові здібності дітей капуста, 

чорниці, цибуля, горіхи, кмин. Горіхи впливають не тільки на розумові процеси, але і 

підвищують імунітет до захворювань. Щоденно треба з’їдати 4-5 горіхів. Столовий буряк 

містить багато заліза, що входить до складу гемоглобіну крові. 

Висновок може бути одним: продукти харчування повинні забезпечувати 

організм всіма необхідними вітамінами, мінералами для безперебійної роботи всіх 

органів і систем. На наших столах сьогодні з’являється все більше заморських овочів і 

фруктів. Проте медики рекомендують не зловживати ними, бо наш організм генетично 
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запрограмований на районовану їжу. Захоплення такими видами продуктів може не 

тільки не принести користь, а й нашкодити організму. 

Крім основних складових, наша їжа сьогодні дедалі більше містить харчових 

добавок, які не дають продуктам черствіти, окислюватись, пліснявіти, поліпшують 

зовнішній вигляд. Державний комітет із захисту прав споживачів України визнає 

небезпечними Е102, 110, 120, 124, 127. Добавки Е131, 142, 210, 213, 215,-217, 240, 330 – 

визнані канцерогенними [6, с. 192]. Відмова від харчових добавок, знищить цілу галузь з 

виробництва соків, нектарів та сокових напоїв. Ми вже звикли до того, що серед «соків у 

пакетах» дуже мало, власне, справжніх соків. Та чинні у нашій країні стандарти 

передбачають можливість виготовлення сумішей із заниженою фруктовою частиною 

(нектарів та соковмісних напоїв), але за умови належного маркування. Але при 

виробництві напоїв та нектарів виробникові доводиться компенсувати «смакову 

порожнечу», що з'являється у продуктах з низьким вмістом фруктової частини, із 

допомогою тих таки харчових добавок, зокрема, лимонної кислоти (Е330), цукру та 

ароматизаторів. 

У деяких випадках лимонну кислоту, звісно, можна замінити натуральним 

лимонним соком. Але це, по-перше, призведе до суттєвого подорожчання собівартості 

продукту; по-друге, зумовить кореляцію смакових особливостей продукту, оскільки 

лимонний сік, на відміну від лимонної кислоти, має специфічний аромат. 

Цілковита відмова від використання харчових добавок також призвела б до 

зникнення з полиць магазинів таких популярних продуктів, як ікра рибна, оскільки її 

виробництво неможливе без використання суміші консервантів (зазвичай, 

використовується комбінація бензоату натрію (Е211) та сорбату калію (Е202)), а також 

більшості вин, оскільки при виробництві вина традиційно використовують харчову 

добавку діоксид сірки (Е220), яка запобігає псуванню продукту. 

У зазначених вище випадках навмисно наведені як приклад, в основному, саме 

консерванти, оскільки вони справді можуть бути небезпечними для здоров'я у разі їх 

надмірного споживання, але відмовитись від їх використання у харчовій промисловості, 

принаймні, при виробництві деяких продуктів, дуже складно. 

В українському законодавстві сфера використання харчових добавок 

регулюється відповідно до Закону «Про безпечність та якість харчових продуктів», а 

контроль над виробництвом та застосуванням харчових добавок покладено на Державну 

санітарно-епідеміологічну службу України та Міністерство охорони здоров'я. 

Перелік харчових добавок, дозволених для використання на території України, 

наведено у постанові Кабінету міністрів України №12 від 4 січня 1999 р. «Про 

затвердження переліку харчових добавок, дозволених для використання у харчових 

продуктах».  

Контролем за додержанням стандартів та використанням харчових добавок у 

продуктах харчування займаються також неурядові громадські організації, наприклад, 

Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз «ТЕСТ». 

Втім, варто констатувати, що на сьогодні в Україні не створено дієвого 

механізму всебічного контролю над виробництвом та використанням харчових добавок. 

Чинна система дозволяє проводити лише вибіркові перевірки деяких виробників, що не 

дозволяє скласти повноцінне уявлення про об'єми використання харчових добавок в 

Україні та їх відповідність переліку, затвердженому постановою Кабінету міністрів. 

Людство визнає загрозу для здоров’я як генетично-модифікованих продуктів, що 

дедалі частіше з’являються на нашому столі. Їх називають бомбою сповільненої дії, 

наслідки якої ніхто не береться перебачити. Що це за продукти? Якщо в генетичну 

структуру, наприклад, яблуні вводять гени, що відповідають за вироблення отрути в 

скорпіонів, то ніякі плодожерки такі плоди не їдять. Ген, що відповідає за міцність шкіри 

у риб вводять в геном помідор. Такі овочі довго не псуються. Модифіковану картоплю не 

їдять колорадські жуки. Сьогодні маємо до 60% модифікованої сої, кукурудзи салатної, 
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гороху. достеменно відомо, що вже згадувані модифіковані дріжджі здатні у великих 

кількостях накопичувати високотоксичну речовину метилглиоксал, що є побічним 

продуктом життєдіяльності дріжджів. Крім того, ніхто не дасть достеменної відповіді, 

яким чином вживлений ген одного виду взаємодіятиме з генами „господаря‖ і які токсини 

(відомі чи цілком нові) з’являться від такої взаємодії. Проблема ще й у тому, що 

перетворення зміненого білка з корисного на шкідливий може відбутися навіть через 

найменшу зміну амінокислотного складу. Отже, небезпека перша – токсини. Небезпека 

друга – хвороби. Вже досліди над тваринами показали, що вживання в їжу трансгенів 

призводить до зменшення об’єму мозку, пригнічення імунітету, тяжких уражень печінки, 

селезінки, щитовидної залози, шлунку та шлунково-кишкового тракту. Швейцарські вчені 

довели, що ферменти, вироблені генетично модифікованими організмами й повсюдно 

використовувані в харчовій промисловості, є причиною тяжких алергічних розладів та 

астми. Багато вчених світу домагаються, щоб уряди країн заборонили визнавати такі 

продукти, як такі, що можна вживати в їжу. В Україні на державному рівні такого закону 

нема. 

 Викликає велике занепокоєння наше відношення до природи.Якщо природа 

знищується бездумно, якщо вона хвора, то у хворої матері дітей здорових немає. Так, 

вона карає нас Чорнобилем, нітратами, парниковими ефектами, озоновими дірами, 

засухами та повенями, страшними хворобами. Жити у злагоді з природою – це шлях до 

зміцнення природних сил організму. 

Звички, які завдають шкоди здоров’ю, життю людини або не відповідають 

культурним нормам суспільства, в якому живе людина – шкідливі. Найбільш шкідливими 

звичками, які можуть сформуватись у шкільному віці, є куріння та вживання алкоголю, 

наркотичних речовин.  

Саме ці звички згубно впливають на організм, який формується і ще не має 

належно рівня захисту від зовнішніх і внутрішніх несприятливих чинників, що часом 

призводять до незворотних процесів здоров’ї людини. Саме про ці явища дедалі частіше 

говорять як про національне лихо, що набуває загрозливих масштабів. Кажуть, воно може 

цілком перекреслити майбутнє України, завдати шкоди більшої як Чорнобиль. Найменше 

йому – соціальна алкоголізація суспільства 65% дорослого населення вживає спиртні 

напої. Непокоїть, так званий, пивний алкоголізм, який набагато підступний за горілчаний. 

Алкоголь в організмі послаблює процеси гальмування в центральній нервовій 

системі і спричиняє тимчасову, а за регулярного вживання – остаточну втрату таких 

якостей, як самоконтроль, самокритика, обережність тощо. Алкоголь помітно знижує 

розумову і фізичну працездатність, гостроту зору, погіршує координацію рухів і точність 

виконання різних дій, що нерідко призводить до ДТП, тяжких травм і нещасних випадків.  

Щороку у мільйонів людей у світі виникають різні захворювання через куріння, 

онкологічні (рак, саркома), серцево-судинні, дихальних шляхів, тощо. Та незважаючи на 

це, така сама кількість населення починає палити. За останні 10 років серед підлітків 

спостерігається тенденція початку паління у 5-6 –му класі, а до 10-11-го кількість курців 

досягає 50% хлопці та 30% дівчата. 

Кожна нормальна людина бажає жити довго й щасливо. Але що ми робимо для 

того, щоб вести здоровий спосіб життя? Якщо проаналізувати те, як більшість звичайних 

людей проводить свій день, то виходить якраз навпаки. Кожного дня ми робимо те, що 

тільки погіршує наше здоров’я.  

Здоровий спосіб життя з точки зору медиків – це гармонійний режим поєднання 

роботи та відпочинку, оптимальне харчування, фізична активність, дотримання гігієни, 

відсутність шкідливих звичок, а також найважливіша складова – доброзичливе ставлення 

до оточуючих і до життя взагалі в будь-яких його проявах.  

Багато спеціалістів у сфері ЗСЖ дотримуються такої ідеї, що психологічна 

складова відіграє дуже важливу роль. Наш мозок керує організмом і, якщо мозок віддає 

неправильні, нездорові команди своєму організму, то справи можуть бути плачевні. 
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Але чому ми робимо те, що шкодить нашому здоров’ю? Тому що це приносить 

нам задоволення? Мабуть, що так, деякі «приємні» звички нам настільки дорогі, що ми не 

в змозі відмовитися від них. Природним наслідком такого способу життя є хвороби, 

нервові розлади та проблеми на роботі та в сім'ї. Здоровий спосіб життя дозволяє бути до 

старості здоровим психічно, морально і фізично.  

Висновки. Зміцнення і укріплення фізичного здоров’я пов’язано з харчуванням, 

здоровим способом життя, загартовуванням, екологією, станом психічного та соціального 

здоров’я.  

Для тих, хто хоче вести здоровий спосіб життя і прожити довге життя наступні 

поради: як життєвий принцип – здоровий спосіб життя, турбота про здоров'я починаючи з 

молодості, при великих проблемах зі здоров'ям – періодична диспансеризація; принцип 

«золотої середини» у харчуванні; доброзичливість, спокій, як умова для роботи серцево-

судинної і нервової системи; уникнення шкідливих звичок; заняття фізичними вправами і 

спортом; активний відпочинок та режим праці і відпочинку. 
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У статті йдеться про комплексний підхід до формування культури здоров’я 

студентської молоді як важливого чинника професійного розвитку особистості у 

системі неперервної освіти. Високий професіоналізм та здатність особистості до 

саморозвитку, що є провідними якостями конкурентноспроможного фахівця, можливі за 

умови розробки й апробації інноваційних методів навчання та вдосконалення системи 

неперервної професійної освіти. 
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Постановка проблеми. Протягом останнього десятиріччя в Україні 

спостерігається глибоке занепокоєння суспільства стрімким зниженням рівня здоров’я 

населення, зокрема молодого покоління. Це зумовлено соціально-економічною кризою, 

погіршенням екологічної ситуації, різким падінням рівня життя, недоліками в системі 

охорони здоров’я тощо.  

На жаль, все більшого поширення набуває явище, коли хвороби літніх людей 

виникають у молоді, зокрема студентської. Це пояснюється тим, що студентство 

перебуває у специфічних умовах навчальної праці та життя, які характеризуються 

високою інтенсивністю розумового та психоемоційного навантаження, збільшенням 

обсягів інформації, порушенням режиму дня, харчування, сприяють підвищенню ризиків 

таких захворювань. 

Мета статті: формування культури здоров’я студентської молоді як важливого 

чинника професійного розвитку особистості в системі неперервної освіти. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Помітне місце серед причин 

зниження рівня здоров’я студентів посідає відсутність пріоритету формування культури 

здоров’я як провідного чинника його збереження та зміцнення (Ю. Бойчук, Л. Вовк, Д. 

Воронін, Г. Карпенко, О. Файчук та ін.). У зв’язку з цим особливого значення набуває 

вдосконалення системи неперервної професійної освіти шляхом інтеграції в неї сучасних 

систем зміцнення та формування культури здоров’я як важливого чинника професійного 

розвитку особистості. Цю думку поділяють провідні педагоги, медики та біологи (М. 

Гончаренко, М. Гриньова, Г. Давидюк, Л. Животовська, Ж. Малахова, С. Страшко та ін.), 

наголошуючи у своїх дослідженнях, що нині особливо гостро постала проблема 

забезпечення підготовки майбутніх фахівців різних галузей з високим рівнем 

професіоналізму, творчої активності, які відповідально ставилися б до результатів свого 

навчання та до майбутньої професійної діяльності.  

Виклад основного матеріалу.  

На актуальності розв’язання зазначеного завдання наголошено в Національній 

доктрині розвитку освіти в Україні, Концепції неперервного валеологічного виховання й 

освіти в Україні, Законах України „Про охорону здоров’я‖, „Про вищу освіту‖ та ін.  

Орієнтація цілісного освітнього процесу в загальноєвропейському та світовому 

контексті на підвищення рівня життя кожної людини, забезпечення умов для її 

самореалізації й самовдосконалення не завжди збігається з реаліями: низькою культурою 

здоров’я студентської молоді, поширеністю шкідливих звичок, відсутністю знань про 

засоби здорового способу життя. 

Пошук шляхів збереження та розвитку нації, її здоров’я, виробничих та 

репродуктивних функцій зумовлюють особливу увагу до проблем фізичного, соціального 

та психологічного благополуччя студентської молоді. Саме освітня система має 

актуалізувати процес збереження індивідуального здоров’я майбутніх фахівців та сприяти 

формуванню культури здоров’я студентства.  

На нашу думку, процес формування культури здоров’я майбутніх фахівців буде 

ефективним, якщо розглядати його у поєднанні змістовного та організаційно-методичного 

ресурсів.  

Навчання у вищому навчальному закладі не може забезпечити студентів 

знаннями та навичками на все життя. Ми намагаємося сформувати якість особистості, яка 

дозволить рухатися по всім рівням неперевної освіти. Головна місія неперервної освіти – 

забезпечення умов самореалізації особистості упродовж цілого життя. Система 

неперервної освіти насьогодні представлена формальною і неформальною освітою, які 

системно забезпечують професійне становлення студентської молоді у сфері 

здоровязберігаючих компетенцій.  
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Неперервна освіта на сьогодні має своєрідний статус у педагогіці та психології. З 

одного боку, неперервна освіта - це певна наукова концепція, підхід чи парагадигма. З 

іншого боку, неперервна освіта - це феномен практики, певний аспект, зріз чи грань 

людської життєдіяльності. Тому можна стверджувати, що неперервна освіта існувала 

завжди і за всіх обставин так само, як завжди були люди (діти і дорослі), які вчилися 

протягом усього ―свідомого‖ і ―несвідомого‖ життя; які прагнули дізнатися щось нове, 

таке, без чого вони не відчували себе достатніми. Тому неперервна освіта як феномен 

практики, тобто як неформальна, спонтанна самоосвіта, є такою ж давньою, як і сама 

людина [5, с. 58]. 

Головним результатом процесу формування культури здоров’я студентської 

молоді як важливого чинника професійного розвитку особистості у системі неперервної 

освіти є гармонійно сформована особистість фахівця, здатного відповідати вимогам 

сучасного сусупільства, апробувати ініціативні нововведення, мобільно реагувати на нові 

соціальні запити. Такий фахівець зможе реалізувати себе в житті і в професії в умовах 

вільної конкурнеції. 

Поєдання сучасних вітчизняних та традиційних європейських здобутків у 

напряму формування здоровязберігаючих компетецій сучасної студентської молоді 

уможливлює процес реалізації принципу неперервної освіти, тобто освіти протягом 

усього життя [6]. 

Яким же чином можливо вдосконалити набуті професійні та особистісні якості у 

процесі вивчення теоретичних дисциплін та зорієнтувати не зовсім досвідченого студента 

як найефективніше пройти всі стадії складного, багаторівневого, комплексного процесу 

професійного становлення - від студента, студента-практиканта, початківця до фахівця, 

професіонала, соціально зрілої особистості? Цей дорогоцінний досвід можливо 

накопичити лише на основі різноманітних факторів впливу (навчальні заклади різних 

типів, оточення, родинне виховання тощо), помножених на постійне бажання 

самовдосконалення та перманентну самоосвіту на основі раніше набутого практичного 

досвіду. Досягти певного рівня особистісної і професійної спрямованості з моменту 

усвідомлення себе, своїх здібностей, можливостей в тій чи іншій галузі людської 

діяльності можливо за умови поєднання впливу зовнішніх факторів і системи внутрішніх 

особистісних перетворень. 

Більшість професійних умінь та навичок студентів у галузі здоров’я - це складні 

(комплексні) уміння, які потребують різнобічних знань, їх неможливо формувати тільки в 

процесі вивчення окремих навчальних предметів. В умовах розширення профілю 

спеціалістів, зростання комплексності наукових і практичних проблем виникає 

необхідність посилення міждисциплінарних зв’язків на основі інтеграції.  

Сьогодні дослідження проблем інтеграції знань у галузі професійного навчання 

охоплюють увесь діапазон огляду її багаторівневої структури: від загальних тенденцій і 

закономірностей до створення інтегративних дисциплін. Майбутній фахівець у галузі 

здоров’я повинен не просто добре знати предмети, які вивчає, йому необхідно засвоїти 

певну суму філософських, соціальних, психолого-педагогічних знань і вміти їх 

застосовувати в своїй професійній діяльності. 

Для успішної реалізації потенційних можливостей педагогів вищих навчальних 

закладів у напрямку стимулювання здоров’язберігаючої діяльності студентів у процесі 

навчання а також формування професійних компетентностей студентської молоді та їх 

ефективної соціальної адаптації ми опираємось на ряд методичних рекомендацій:  

 підвищення рівня інтелектуальної компетентності та  емоційної 

компетентності викладачів ВУЗів;  

 врахування індивідуальних особливостей сучасних студентів, їх 

інтересів та потреб;  

 налагодження міжособистіних взаємин та створення ціннісно-

орієнтаційної єдності в студентському та педагогічному колективах;  
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 розвиток здоров’язберігаючого світогляду студентів, спонукання до 

обміну досвідом між однолітками, до участі в культурно-масових заходах, до системної 

самоосвіти із використанням Іnternet-ресурсів [1; 2]. 

Роль педагогів у реалізації головної місії неперервної освіти – сприяти 

забезпеченню умов самореалізації особистості «упродовж всього життя».  Отже, як 

інваріант сучасної неперервної здоров’язберігаючої освіти може виступати сукупність 

трьох видів досвіду: когнітивного, емоційно-ціннісного й практично-діяльнісного, що 

відображають процес освоєння різних сфер життєдіяльності, соціальної активності 

людини: прагнення до неперервного самовдосконалення, гармонізації аспектів здоров’я, 

надбання вмінь та навичок бути здоровим, навичок комунікації.  

Особливої актуальності на сучасному етапі набула проблема формування 

культури здоров’я студентської молоді шляхом створення таких умов, за яких майбутній 

фахівець мав би відповідні можливості отримання актуальних знань, умінь та навичок 

щодо інноваційних технологій збереження й зміцнення здоров’я.  

В результаті аналізу науково-педагогічних досліджень нами визначено 

компоненти сформованості культури здоров’я студентської молоді: когнітивний (критерій 

– валеологічні знання), емоційно-ціннісний (критерій – ставлення до власного здоров’я), 

практично-діяльнісний (критерій – оздоровча діяльність) [4].  

Критерій оцінки сформованості когнітивного компонента визначається такими 

показниками: знання про здоров’я як цілісне поняття; знання про власний організм; 

знання власного стану здоров’я; розуміння впливу шкідливих звичок на стан здоров’я; 

знання впливу факторів, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я.  

Критерій оцінки сформованості емоційно-ціннісного компоненту визначається 

такими показниками: усвідомлення необхідності бути здоровим, ставлення до власного 

здоров’я, наявність життєвої позиції стосовно дотримання валеологічно обґрунтованого 

режиму дня, раціональної організації вільного часу, використання його з користю для 

здоров’я. Критерій сформованості практично-діяльнісного компонента культури здоров’я 

студентської молоді виявляється у вчинках та поведінці, що сприяє формуванню 

культури здоров’я студентської молоді: залучення ровесників, знайомих та членів родини 

до оздоровчої діяльності; підвищення рухової активності, вдосконалення навичок 

особистої гігієни та постійний пошук нових форм і методів оздоровлення організму; 

зацікавленість науково-популярною літературою з валеології, медицини; запобігання 

формуванню шкідливих звичок; участь у масових заходах валеологічного характеру. 

Мотиви здорового способу життя у студентів формуються на основі потреби 

бути здоровими, похідної від біологічної потреби самозбереження та соціальної потреби 

самоствердження. Дієвою силою, яка спрямовує особистість на зміцнення здоров’я, 

спонукає до оволодіння вміннями та навичками здорового способу життя є вчасно 

сформована потреба бути здоровим [5, с.3]. 

Ефективним, на нашу думку, є комплексний підхід до формування навичок 

здорового способу життя студентської молоді такими засобами як мистецтво, кіно, відео, 

масові комунікації, література, використання позитивного досвіду навчальних закладів, 

залучення громадськості, дитячих та молодіжних організацій, сім’ї.  

З метою формування культуру здоров’я студентської молоді ми активно 

використовували такі поняття, як актуальність здорового способу життя, мода на 

здоров'я, зростаюча популярність ―спортивної‖ зовнішності (підтягнуте, треноване тіло, 

відсутність зайвої ваги).  

Здорове волосся, гарна посмішка, здорові зуби,  доглянута шкіра трактувалися 

нами як наслідок ведення здорового способу життя. Увага студентів акцентувалась  нами 

на тому, що вони є творцями свого здоров’я, своєї зовнішності, свого особистого життя, 

майбутньої успішної самореалізації. 

Механізм соціальних впливів на культуру здоров’я студентської молоді 

передбачає виховання активного особистісного ставлення до здоров’я, формування вмінь 
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і навичок оздоровчої діяльності з метою повноцінного включення студента до 

життєдіяльності сучасного суспільства.   

Для реалізації цього завдання необхідне запровадження нових підходів до 

освітньої, позааудиторної та самостійної діяльності у вищих навчальних закладах, що 

ґрунтуються на культуро-оздоровчих принципах і спрямовані на формування в 

студентської молоді культури здоров’я, цінностей, потреб, знань, умінь та навичок 

здорового способу життя.  

Формування культури здоров’я студентської молоді в системі неперервної освіти 

відбувається шляхом усвідомленої діяльності особистості у різних мікросоціальних 

середовищах, а також шляхом перманентної самостійної роботи студентів, що 

проявляється у цілеспрямованій, організаційно та методично спланованій пізнавальні 

діяльність, яка реалізується для досягнення конкретного результату без допомоги 

викладача. 

Висновки. У всьому світі високий професіоналізм та здатність до саморозвитку 

є провідними якостіми конкурентноспроможного фахівця.  

В умовах сучасного науково-технічного прогресу, коли набуті знання швидко 

застарівають, здатність отримувати їх самостійно набуває величезного значення. У 

зв’язку з цим особливого значення набуває вдосконалення системи неперервної 

професійної освіти шляхом інтеграції в неї сучасних систем зміцнення та формування 

культури здоров’я як важливого чинника професійного розвитку особистості.  

Таким чином, головним результатом процесу формування культури здоров’я 

студентської молоді в системі неперервної освіти є гармонійно сформованна особистість, 

здатна відпровідати сучасним викликам суспільства, мобільно реагувати на на соціальні 

запити. 

Даною статтею ми започаткували пошук найбільш ефективних шляхів успішної 

реалізації стратегії розвитку освіти на найближчі роки, де визначено курс на створення 

життєздатної системи неперервного навчання й виховання, підтримання постійного 

інтелектуального і культурного потенціалу як вищої цінності нації.  
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У статті розглядається навчально-виховна діяльність з дисципліни «Фізична 

культура» у закладах вищої освіти, аналізується поділ студентів за станом здоров’я на 

медичні групи. Так, згідно вимог шкільних навчальних програм з предмету (дисципліни) 

«Фізична культура» студенти віднесені до спеціальних медичних груп повинні 

відвідувати заняття з основною медичною групою, що викликає у нас ряд суперечностей. 

Ключові слова: нозологія, спеціальна медична група, студент, заклад вищої 

освіти, фізична реабілітація, лікувальна фізична культура. 

 

Актуальність та мета дослідження. В процесі навчально-виховної діяльності з 

предмету (дисципліни) «Фізична культура» (стосується студентів які навчаються на базі 

неповної вищої освіти) у закладах освіти студентів за станом здоров’я поділяють на 

медичні групи. Проте, згідно вимог шкільних навчальних програм з предмету 

(дисципліни) «Фізична культура» учні (студенти) віднесені до спеціальних медичних груп 

(СМГ) повинні відвідувати заняття з основною медичною групою, що викликає у нас ряд 

суперечностей. 

Зокрема, в зазначеній навчальній програмі студенти віднесені до СМГ повинні 

відвідувати обов’язкові заняття з фізичної культури але виконувати корегувальні вправи і 

вправи для загального фізичного розвитку, які їм не протипоказані. 

Окрім того, незалежно від рівня фізичного розвитку та медичної групи, а також 

тимчасово звільнені від фізичних навантажень, повинні бути обов’язково присутніми на 

заняттях фізичної культури. Допустиме навантаження для студентів, які за станом здоров’я 

належать до підготовчої та спеціальної медичних груп, встановлює учитель фізичної 

культури. 

Однак, на нашу думку ці вимоги перечать методичним правилам проведення 

занять з фізичної культури, правилам техніки безпеки та безпеки життєдіяльності на 

заняттях, фізіологічним особливостям підготовки студентів СМГ. 

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Мета статті – провести дослідження щодо аналізу навчально-виховної 

діяльності з дисципліни «Фізична культура» у закладах освіти на предмет 

функціонування СМГ. 

Огляд наукових праць з проблеми. Доречність, формування, різновиди, 

впровадження СМГ в тій чи іншій формі вивчали різні науковці, зокрема: І. Брехман, 

І. Муравов, О. Жабокрицька, В. Оржеховська, C. Цвек, В. Язловецький та інші. 

Так, С. Цвек та В. Язловецький відмітили, відсутність єдиного підходу лікарів до 

визначення СМГ, визначення групи для занять фізичним вихованням тільки на основі 

діагнозу перенесеної хвороби без урахування ступеня функціональних порушень, 

фізичного розвитку та підготовленості приводять до того, що відсоток студентів із 

відхиленнями стану здоров'я в різних навчальних закладах часто завищений. Нерідко 

лікарі та спеціалісти зараховують багатьох студентів з незначними порушеннями опорно-

рухового апарату чи серцево-судинної системи в СМГ без достатніх підстав [3]. 
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Перестрахування, рівно як і хибно трактований принцип «перш за все не 

нашкодити» приносить велику шкоду здоров'ю студентам, які часто потребують рухової 

активності для повноцінного фізичного та психічного розвитку, але позбавлені 

навантаження, перебуваючи в СМГ. 

Поряд з цим більшість науковців рекомендують розділяти заняття в СМГ і 

основні заняття, часто із залученням викладачів реабілітологів та медичних працівників. 

Хід дослідження. 

У закладах вищої освіти під час викладання дисципліни «Фізична культура» 

відповідно до Інструкції про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної 

культури, затвердженої наказом МОЗ та МОН від 20.07.2009 р. за № 518/674 студентів 

розподіляють на основну, підготовчу та спеціальну медичні групи [2]. 

На основі результатів обов’язкового медичного огляду або відповідної довідки 

про стан здоров'я окремого студента, медичний працівник навчального закладу здійснює 

розподіл всіх студентів навчального закладу на медичні групи (табл. 1) по фізичному 

вихованню (основну, підготовчу, спеціальну). 

 

Таблиця 1. 

 

Характеристики груп на заняттях з фізичної культури та особливості 

організації занять зі студентами в навчальних закладах 

Назва 

медичної 

групи 

Критерії віднесення 

студентів до медичних 

груп 

Характеристика 

навантаження 

Примітка 

Основна 

група 

Біологічний вік 

відповідає або випереджає 

календарний. Високий або 

середній рівень фізичного 

розвитку (за 

зрістом).Гармонійний 

розвиток за массою тіла й 

окружностю грудної 

клітки. Функціональні 

можливості відповідають 

віковим нормам або вищі за 

них. Відсутність гострої та 

хронічної паталогії 

(кількість зареєстрованих 

випадків гострої 

захворюваності протягом 

останього року не 

перевищує трьох). Фізична 

підготовка дозволяє 

опанувати всі вимоги 

навчальної програми з 

фізичної культури та 

фізичного виховання. 

Нормотонічний тип реакції 

серцево судиної системина 

дозволене фізичне 

навантаження. 

 

 

Фізична 

підготовка 

проводиться у 

повному обсязі 

згідно з 

навчальними 

программами. 

Оцінювання 

диференційоване за 

тестами та 

навчальними 

нормативами. 

Рекомендації 

лікаря щодо занять 

відповідними 

видами спорту( у 

залежності від 

особливості 

анатомічної будови 

тіла,типологічної 

спрямованості вищої 

нервової діяльності, 

функціональних 

можливостей та 

індивідуальної 

схильності).Участь у 

змаганнях 

відповідно до віку. 
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Підготовча 

група 

Біологічний вік відстає 

від календарного. Низький 

рівень фізичного розвитку. 

Функціональні можливості 

нижчі вікової норми. 

Відсутність гострої та 

хронічної 

паталогії.Реабілітаційний 

період після випадку 

гострої захворюваності, що 

не потребує курсу ЛФК. 

Парціальне відставання 

фізичної підготовленості. 

Період менструаії у дівчат. 

Фізична підготовка та стан 

здоровя дозволяє опанувати 

більшу частину вимог 

навчальної програми з 

фізичної культури ( 

фізичного виховання). 

Те саме, що й 

основн , але при 

умові поступового 

восвоєння 

программного 

матеріалу, особливо 

з надлишковою 

вагою і 

підвищеннями 

вимогами до 

організму. 

Оцінювання 

диференційоване. 

Проводиться за 

умови виключення 

окремих фізичних 

вправ (у залежності 

від характеру та 

ступеня 

відхиленнь). 

Заборонено 

заняття у 

спортивних секціях, 

але рекомендовано 

додаткові заняття у 

групах загально – 

фізичної підготовки 

або в домашніх 

умовах з метою 

ліквідації недоліків 

у фізичній 

підготовці     ( за 

індивідуальними 

комплекс – 

завданнями вправ, 

спрямованими на 

підвищення рівня 

функіональних 

можливостей 

серцево – судинної 

системи та системи 

дихання, на 

зміцнення певної 

групи мязів, на 

оволодіння певними 

руховими навичками 

або підвищення 

рівня їх виконання). 

Спеціальна 

група 

Значні відхилення 

постійного чи тимчасового 

характеру в стані здоровя, 

що протипоказані для 

занять з фізичною 

культурою навчальною 

програмою. 

Фізична 

підготовка 

проводиться у 

навчальному закладі 

за спеціальними 

программами з 

урахуванням 

характерута ступеня 

відхилень. 

Оцінювання 

проводиться згідно 

умов програми для 

спеціальних 

медичних групп 

диференційоване 

або ставиться оцінка 

«зараховано» при 

відвідуванні більш 

ніж 50% навчальних 

занять. 

Занятя 

проводиться 

медичним 

працівником або 

викладачем 

фізичного виховання 

зі спеціальною 

медичною 

підготовкою поза 

розкладом занять не 

менше двохразів на 

тиждень у 

спеціально 

організованих 

группах або з 

наданням 

індивідуальних 

завдань . 
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Медичний працівник навчального закладу після проведення поглибленого 

медичного огляду (медичне обстеження учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

проводиться в установленому законодавством порядку) на підставі довідки про стан 

здоров'я, в якій визначається група для занять на заняттях з фізичної культури, здійснює 

розподіл всіх студентів на групи для занять фізичною культурою і списки подає 

директору закладу. 

Директор навчального закладу після розподілу студентів на групи видає 

відповідний наказ і затверджує списки студентів, віднесених до підготовчої та 

спеціальної медичної груп на поточний рік та доводить їх до відома вчителів фізичної 

культури, кураторів груп під розписку. Даний наказ обов’язково дублюється перед 

початком нового навчального року, з відповідними змінами (якщо такі є). 

Студенти, які не пройшли медичного обстеження чи рекомендованого 

додаткового обстеження, до навантажень на заняттях з фізичного виховання не 

допускаються, про що повинні бути обов’язково поінформовані їх батьки. 

У подальшому адміністрація навчального закладу разом із медичним 

працівником, викладачем з фізичної культури постійно забезпечують медико-

педагогічний контроль за фізичним вихованням студентів протягом навчального року.  

Основним критерієм зарахування студента в СМГ є визначення діагнозу з 

обов'язковим урахуванням ступеня порушення функції організму. Необхідно мати на 

увазі, що цілий ряд захворювань які характеризуються локальним порушенням функцій, 

супроводжується загальним розладом, в певній мірі послаблюючи стан всього організму. 

Але для більшої ефективності добору об'єму та інтенсивності фізичних навантажень для 

конкретного студента потрібно, крім діагнозу, під час обстеження визначити ступінь 

фізичної підготовленості та особливість пристосування організму до фізичних 

навантажень. Таке обстеження найбільш кваліфіковано може здійснити викладач. 

Отримані ним дані поряд із дозованими фізичними навантаженнями, з показниками 

функціональних проб, які проводить лікар, дають змогу правильної оцінки стану 

здоров’я. Особливу увагу в цій оцінці звертають на функціональний стан серцево-

судинної системи [1, C. 4–6]].  

Важливим розділом функціонального обстеженн студентів із порушенням стану 

здоров’я  є дослідження стану ЦНС від діяльності якої у великій мірі залежать 

особливості рухових реакцій. Часто, після перенесення інфекційних захворювань, 

пошкоджень опорно-рухового апарату та інших порушень, які потребують тривалого 

ліжкового режиму, функція ЦНС послаблюється. В свою чергу, розвинуті зміни (астенія 

або астено-невротичний синдром) проявляються у підвищеній втомлюваності, 

уповільненому відновленні реакцій кровообігу та дихання після фізичних навантажень. 

Облік стану ЦНС виключно важливий для використання ефективної методики занять 

фізичними вправами. Зокрема, потрібно всіма доступними викладачу засобами створити 

позитивний емоційний фон під час занять, веселити, бадьорити, розвивати впевненість в 

своїх силах. Для об’єктивної оцінки стану здоров’я необхідно встановити наявність або 

відсутність побічних захворювань та вогнищ хронічної інфекції.  

Послаблений  перенесеним захворюванням організм стає уразливим для 

патогенної дії мікроорганізмів, які знаходяться у вогнищі хронічної інфекції.  

Направлення студента в СМГ проводить лікар при обстеженні на початку 

навчального року, якщо у студента є стійкі порушення стану здоров'я тимчасового 

характеру, то він підлягає обстеженню безпосередньо після одужання. При цьому на 

основі результатів обстеження студент також може бути направлений в СМГ. 

В якості орієнтиру для направлення студентів, які перенесли захворювання, у 

відповідні медичні групи доцільно використовувати рекомендації, розроблені на основі 

даних ряду дослідників по визначенню медичної групи при деяких відхиленнях в стані 

здоров'я. 
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Сьогодні, в нашій державі медицина не в змозі забезпечити якісне 

обслуговування усіх контингентів населення і багато студентів мають невиліковні 

хвороби або часто хворіють. Звичайно, для навчання таких юнаків та дівчат  потрібна 

спеціальна методика та організація роботи зі студентами. Для них в навчальних закладах 

існують спеціальні медичні групи, у яких вони займаються фізичними вправами за 

спеціальними методиками. 

Проте, проаналізувавши структуру та зміст проведення навчально-виховного 

процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах Кіровоградської області з 

дисциплін «Фізична культура» помічаємо деякі відмінності в цій роботі. Так, у більшості 

шкіл та деяких коледжах (дисципліна «Фізична культура викладається лише у закладах 

вищої освіти І–ІІ рівнів акредитації) окремі заняття із спеціальних медичних груп не 

проводиться. В теорії адміністрації закладів посилаються на те, що учні та студенти 

відвідують основні уроки (заняття) та виконують посильні заняття. Проте, помічаємо, що 

так як студенти віднесені до СМГ потребують постійної уваги та особливого 

індивідуального підходу на практиці не працюють практично взагалі. Викладачі 

мотивують це посилаючись на неможливість виконання на одному занятті різних завдань 

як для практично здорових студентів і віднесених до СМГ одночасно; правилами ТБ та 

БЖД в спортивних залах тощо. 

Так, однією з ключових компетентностей дисципліни «Фізична культура» є 

екологічна грамотність і здорове життя. А саме: 

Уміння: свідомо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших; організувати 

гру чи інший вид рухової діяльності, спілкуватися в різних ситуаціях фізкультурно-

спортивної діяльності,  

Ставлення: усвідомлення важливості дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

при виконанні фізичних вправ, значення рухової активності в житті людини для 

покращення здоров’я, самоконтролю в процесі занять фізичною культурою, дотриматися 

правил безпечної поведінки під час уроків, змагань та інших форм фізичного 

виховання. 

Висновки: проаналізувавши структуру та зміст проведення навчально-

виховного процесу у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах Кіровоградської 

області з дисциплін «Фізична культура» помічаємо деякі відмінності в цій роботі та ряд 

протиріч стосовно функціонування СМГ. Ця проблема є загальнодержавною і ставить 

перед нами за ціль провести майбутні дослідження з цієї проблематики. 
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У статті розглянуто зміст понять «здоров’я», «психічне здоров’я», 

«психологічне здоров’я», зокрема стосовно учасників навчально-виховного процесу 

вищого навчального закладу. Автор визначає критерії психічного здоров’я, психологічні 

та педагогічні чинники здоров’я студентів, досліджує негативну тенденцію, яка 

обумовлена тим, що сьогодні спостерігається  значний зріст нервово-психічних 

захворювань у зв’язку з реагуванням молоді на стресові ситуації, які відбуваються у 

соціальному середовищі. 

Ключові слова: здоров’я, психічне здоров’я, психологічне здоров’я. 

 

Актуальність та мета дослідження. У зв’язку з соціально-економічними 

змінами та перетвореннями в суспільстві привертає увагу проблема збереження здоров’я 

серед молоді, але не тільки у контексті фізичного здоров’я, тобто соматичних 

захворювань, а і у контексті психологічного (психічного) здоров’я, яке свідчить про 

можливість і здатність особистості протидіяти впливу негативних факторів. Соціально-

економічні перетворення в Україні спричиняють зростання негативного впливу на 

особистість та активізують проблему збереження психологічного здоров’я населення 

нашої країни.  

На нашу думку така негативна тенденція обумовлена, по-перше тим, що 

відбувається значний зріст нервово-психічних захворювань у зв’язку з реагуванням на 

стресові ситуації, які відбуваються у соціальному середовищі; по-друге, різким 

зростанням розповсюдженості шкідливих звичок: алкоголізму, різних залежностей; по-

третє, привертає увагу такий психологічний феномен як криза ідентичності, яка 

визначається розривом між вимогами і змінами у взаємовідносинах у суспільстві і 

економіці і ригідністю особистісних установок, стереотипу поведінки. Проблема здоров’я 

людини належить до актуальних проблем людства. Ця проблема стосується всіх сфер 

людського життя. На сучасному етапі розвитку та становлення молоді у процесі навчання 

важливо приділяти увагу проблемі психологічного здоров’я і здорового способу життя 

яке впливає на розвиток та становлення ідентичності особистості. Ця проблема стосується 

й освітянської сфери, вона стоїть поряд з  такими проблемами як екологічна катастрофа, 

демографічна проблема, загроза світової війни. На сучасному етапі навчання і виховання 

особлива увага приділяється проблемам здоров’я і здорового способу життя молоді. 

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу понять «здоров’я», «психічне 

здоров’я», «психологічне здоров’я», розкриття їхньої сутності та специфіки. 

Аналіз останніх досліджень. Тенденція визначення здоров’я особистості з 

урахуванням її соціально-психологічних аспектів життєдіяльності та розвитку 

простежується у чисельних наукових працях. Проблеми психологічного здоров’я 

особистості висвітлювались у наукових дослідженнях В. Ананьєва, І. Беха, І. Вітенко, 

І. Дубровіної, Л. Куликова, С. Максименка, Г. Нікіфорова, В. Слободчикова та ін. 

Збереження фізичного і психологічного здоров’я особистості є одним із головних завдань 

нашого суспільства і, насамперед, системи освіти. 
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Виклад основного матеріалу. Здоров’я є однією з фундаментальних 

загальнолюдських цінностей. Проблеми здоров’я і здорового способу життя людини та 

умови їх оптимізації стали предметом дослідження багатьох науковців. Відомий 

англійський філософ Д. Локк говорив, що в здоровому тілі здоровий дух. Отже, фізичне 

самопочуття людини та її психологічне здоров’я взаємопов’язані.  

У психологічному словнику за редакцією Б. Мєщєрякова та В. Зінченка термін 

«здоров’я» трактується як стан повного фізичного, духовного та соціального 

благополуччя, а не лише відсутність хвороби чи фізичних дефектів. 

А. Личко у своїх дослідженнях звертає увагу на те, що здоровою є працездатна 

людина, яка оптимально відповідає нормальним рольовим очікуванням і здатна впоратися 

з повсякденними вимогами, внаслідок чого немає сенсу приписувати їй особливу роль 

хворого [5, c. 60]. І. Вітенко стверджує, що здоров’я людей – найважливіший показник 

стану та розвитку суспільства, який перш за все визначається організацією медико-

профілактичної допомоги [1, с. 3].  

У словнику із соціології  «здоров’я населення» тлумачиться як: 

 стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя; 

 природній стан організму, який характеризує його рівновагу з 

навколишнім середовищем і відсутністю будь-яких хворобливих змін; 

 здоров’я окремої людини характеризується всебічністю й довгочасністю 

соціальної активності і гармонійністю розвитку особистості [4].  

Здоров’я населення визначається комплексом демографічних показників – 

народжуваністю, смертністю, рівнем фізичного розвитку, захворюваністю, середньою 

тривалістю життя. Отже, здоров’я є ресурсом організму, використовуючи який людина 

може здійснювати будь-яку діяльність. Здорова особистість свідомо контролює своє 

життя, усвідомлено виконує свої соціальні ролі, здатна протидіяти стресу. 

Існує значне розходження відносно визначення основних дефініцій «психічне 

здоров’я». Термін «психічне здоров’я» було введено Світовою організацією охорони 

здоров’я. Цей термін неоднозначний, він за своїм змістом пов’язує психологію і 

медицину. В медичній літературі термін «психічне здоров’я» застосовується досить 

широко. У психології він з’явився порівняно недавно. Психологічний аспект психічного 

здоров’я пропонує звернути увагу на внутрішній світ особистості, її впевненості чи 

невпевненості у собі, своїх силах, відношеннях до навколишнього світу, подій тощо. 

З’ясовуючи зміст поняття «психічне здоров’я», передусім звернемося до 

психологічних словників, які відображають певну інтеграцію всіх сучасних підходів до 

визначення тих чи тих понять. Так у психологічному енциклопедичному словнику М. 

Єникєєв стверджує, що психічне здоров’я забезпечує адекватну психічну саморегуляцію 

індивіда (відповідність суб’єктивних психічних образів дійсності, психічних реакцій 

зовнішнім подразникам, їхньому об’єктивному значенню, адаптованість у 

міжособистісній взаємодії, здатність до цілеспрямованих дій) [2, с. 359]  

За С. Головіною, психічне здоров’я – це інтегральна характеристика 

повноцінності психологічного функціонування індивіда. Розуміння природи і механізмів 

підтримки, а також розладів і відновлення психічного здоров’я становить собою істотне 

значення, бо воно є тісно пов’язаним із загальним уявленням про особистість і механізми 

її розвитку [13, c. 216].  

У психологічному словнику А. Петровського та М. Ярошевського психічне 

здоров’я трактується як стан духовного благополуччя, що характеризується відсутністю 

больових психічних ознак і забезпечує адекватну умовам  навколишньої дійсності 

регуляцію поведінки, діяльності. [8, с. 301]. 

У словнику І. Дубровіної наголошується, що психічне здоров’я характеризується 

відсутністю хвороби та забезпечує людині адекватну дійсності регуляцію поведінки [12, 

с. 105].  
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У колективній праці науковці стверджують, що саме психічне здоров’я є 

резервом сил людини, завдяки якому вона може перебороти несподівані стреси чи 

труднощі, що виникають за виняткових обставин. 

 В ряді психологічних робіт психічне здоров’я прирівнюється до переживання 

психологічного комфорту і психологічного дискомфорту. 

Відомий український психолог С. Максименко зазначає, що психічне здоров’я – 

внутрішній психічний стан, який залежить від душевного комфорту, що забезпечує 

адекватну реакцію і поведінку [3, с. 667].  

За А. Ребером, термін «психічне здоров’я» часто використовується саме для 

характеристики тієї людини, яка функціонує на високому рівні поведінкового й 

емоційного регулювання, а не просто тієї, яка не є психічно хворою [9].  

Дослідник проблем психології управління О. Урбанович звертає увагу на те, що 

від психічного здоров’я залежить процес адаптації, соціалізації та індивідуалізації [13, с. 

352].  

На думку Р. Поташнюка, психічне здоров’я – це стан психічної сфери, основу 

якого становить стан загального душевного комфорту, що забезпечує адекватну 

психоемоційну і поведінкову реакцію. Такий стан, вважає науковець, зумовлюється як 

біологічними, так і соціальними потребами, а також можливостями їх задоволення [7].  

Таким чином, психічне здоров’я охоплює шляхи гармонізації  людини, її 

бажання, амбіції, здібності, ідеали, почуття і свідомість. Воно характеризується 

відсутністю будь-яких виражених хворобливих змін чи станів особистості, тісно 

пов’язане із її внутрішнім станом організму. Психічне здоров’я забезпечується на різних 

рівнях функціонування: біологічному (відсутність вад особистого розвитку), психічному 

(здатність протидіяти стресу) і соціальному (комфортність особистості у соціумі). 

Психічне здоров’я забезпечує здатність людини ефективно втілювати в життя основні 

принципи психічної саморегуляції. 

У своїх дослідженнях науковці також виділяють критерії психічного здоров’я 

особистості, а саме: відсутність порушення психічних функцій, причинна зумовленість і 

адекватність психічних явищ, почуття сталості та ідентичності переживань в однакових 

ситуаціях, максимальна відповідність суб’єктивних образів реальним об’єктам, 

узгодженість уявлень про об’єктивну реальність у даної людини та у більшості людей, а в 

інших наявні ті чи інші психічні розлади. 

Дослідивши це явище, В. Шапарь до основних критеріїв психічного здоров’я 

відносить: 

 відповідність суб’єктивних образів відображуваним об’єктам дійсності 

та характеру реакцій – зовнішнім подразникам, значенню життєвих подій; 

 адекватний віковий рівень зрілості особистісної емоційно-вольової та 

пізнавальної сфер; 

 адаптивність у мікросоціальних відносинах; 

 здатність особистості до самостійного керування поведінкою, розумного 

планування життєвих цілей і підтримки активності в їхньому досягненні.  

Аналіз наукової літератури свідчить, що стан психічного здоров’я людини 

визначається рівнем психічної рівноваги, органічністю організації психіки та її 

адаптивними можливостям. Збільшення повсякденних фізичних та психологічних 

навантажень у студентів під час навчально-пізнавальної діяльності, загострення почуття 

страху, невпевненості, розгубленості та розчарування – негативно позначається на 

їхньому здоров’ї загалом і на психічному здоров’ї зокрема. Критеріями психічного 

здоров’я студентів можна вважати адекватний до віку рівень зрілості пізнавальної, 

емоційно-почуттєвої та вольової сфер, здатність керувати своєю поведінкою, обирати 

життєві шляхи та планувати їхнє досягнення; здатність адаптуватися у соціальних 

відносинах; уміння отримувати задоволення від діяльності, особистого й суспільного 
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життя; відповідність суб’єктивних образів об’єктам, що їх відображають, а характеру 

реакції – зовнішнім подразникам, відчуття щастя тощо. 

Психологічний аспект психічного здоров’я перш за все звертає увагу на 

внутрішній світ особистості, її розуміння власних особливостей та можливостей. І. 

Дубровіна стверджує, що психологічне здоров’я – це розвиток особистісної 

індивідуальності людини. Воно передбачає інтерес людини до життя, свободу думки та 

ініціативу, активність і самостійність, відповідальність і здатність до ризику, віру в себе і 

повагу до інших, здатність до переживань, усвідомлення своєї індивідуальності, творчості 

у різних видах діяльності [12, с. 106].  

В. Слободчиков та О. Шувалов у своїх наукових дослідженнях зазначають, що 

психологічне здоров’я визначається особистісно-смисловим конструктом та 

характеризується новою якістю смислових ставлень людини. Дослідники виокремлюють 

рівень індивідуально-психологічного здоров’я, оцінка якого залежить від здібностей 

індивіда будувати адекватні способи реалізації смислових прагнень [11]. 

Слід зазначити, що в сучасній психології в більшості існує досвід використання 

терміна «психічне здоров’я». Термін «психологічне здоров’я» науковці розглядають 

більше з позиції практичної психології, надання психологічної допомоги та 

індивідуального психологічного консультування. 

В умовах вищого навчального закладу психологічне здоров’я є дуже важливим 

фактором, який визначає успішність студентів у навчальній діяльності, сприяє їхньому 

саморозвитку та безконфліктному спілкуванню. В. Панок та В. Острова у своїх 

дослідженнях наголошують на тому, що у юнацькому віці людина у найбільшій мірі 

потребує психологічної допомоги і підтримки. Науковець звертає увагу на те, що  

кардинальні зміни в розвиткові особистості породжують велику кількість психологічних 

проблем: проблеми адаптації, професійного становлення, міжособистісного спілкування, 

сімейні проблеми [6, с. 5].  

Ознаками психологічного здоров’я студентів є їхня активність, життєрадісність, 

спостережливість, адаптованість до умов навчальної діяльності у вищому навчальному 

закладі, низька тривожність, емоційна стабільність, здатність сприймати та аналізувати 

інформацію.  

Психологічне здоров’я студентів вищих навчальних закладів залежить від 

педагогічних та психологічних чинників. До педагогічних чинників можна віднести: 

 умови навчання; 

 умови проживання; 

 організацію навчальної діяльності; 

 відсутність індивідуального підходу з боку викладачів; 

 навчальне навантаження; 

До психологічних чинників належать:  

 нездатність особистості контролювати власні емоційні стани; 

 низький рівень стійкості до стресових ситуацій; 

 схильність до конфліктів; 

 невпевненість особистості у собі; 

 занижена самооцінка; 

 недостатня комунікабельність; 

 недовірливість. 

Студентська пора є психологічно небезпечним періодом, існує велика 

ймовірність одержання психічної травми. Психічне здоров’я та психологічне 

благополуччя учасників навчально-виховного процесу ґрунтується на відчутті цінності 

власного «Я», здатності досягати узгодженості з найближчим оточенням.  

Досліджуючи зміни психічного здоров’я, С. Саарі звертає увагу на той факт, що 

у студентів воно обумовлене зовнішніми стресовими факторами, а саме: зміною умов 
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життя та самооцінкою особистості. Науковець стверджує, що самооцінка відіграє 

опосередковану роль у відбитті життєвих змін через посилення почуття компетентності і 

переживання стресу [10].  

Отже, порушення психологічного здоров’я  залежить від того, як сприймає 

особистість колектив, у якому вона працює чи навчається, від особистісних успіхів у тій 

діяльності, яку виконує. Як наслідок порушення психологічної рівноваги, що відчувають 

студенти, викладачі чи співробітники в стресових ситуаціях є порушення емоційної 

сфери, тривожність, агресивність, страхи тощо. 

Здоров’я – фундаментальна загальнолюдська цінність. Одним з пріоритетних 

напрямків реформування освіти сьогодні є забезпечення у кожному вищому навчальному 

закладі відповідних умов для навчання і виховання психічно здорової особистості. 

Підтримувати стан психологічного здоров’я у вищому навчальному закладі допомагають 

студентам, викладачам і співробітникам  практичні психологи. Психологічна допомога 

фахівців психологічної служби спрямована на допомогу людині у складних життєвих 

обставинах. В. Панок та В. Острова стверджують, що основною метою психологічної 

служби вищого навчального закладу є підвищення ефективності навчально-виховного 

процесу засобами практичної психології і соціальної педагогіки, захист психічного 

здоров’я всіх його учасників – студентів, викладачів та співробітників  [6, с. 9].  

Діяльність психологічної служби щодо збереження психологічного здоров’я 

базується на виконанні національних, державних та регіональних програм. Так, 

міжгалузева комплексна програма «Здоров’я нації на 2002-2011 роки» передбачала 

профілактику порушень соціально-психологічної адаптації молоді до гострого і 

хронічного стресу, формування ідеології здорового способу життя.  

Висновки. З огляду на викладене зауважимо, що поняття «здоров’я», «психічне 

здоров’я», «психологічне здоров’я» не можна вважати сьогодні концептуально 

визначеними і однозначними.  

Здоров’я – це найбільша цінність людини, яка характеризує не лише її стан, але й 

стратегію життя. Психічне здоров’я людини залежить не лише від способу її життя, стану 

навколишнього середовища, а також від ставлення самої особистості до свого здоров’я, 

медицини і взагалі від усіх факторів, які впливають на її здоров’я. Кожна людина повинна 

усвідомлювати стан свого психічного здоров’я та вміло ним керувати, економно його 

використовувати протягом усього життя та знаходити засоби для його збереження. 

Здоров’я людини обумовлене як природними так і соціальними чинниками, які 

визначають її ставлення до себе і сприяють особистісному розвитку, забезпечують 

ефективність і успішність її життя і діяльності. Психологічно здорова людина немає 

патології, щодо психічних відхилень. Психічне здоров’я є цінним ресурсом та необхідною 

передумовою для успішної навчально-пізнавальної діяльності студентів.  
Отримані результати свідчать, що зовнішні стресові фактори, а саме: зміни умов 

життя, особистісна самооцінка, стресостійкість мають вплив на психологічне здоров’я 

особистості, на розвиток і становлення ідентичності в процесі учбової діяльності. 

Підтримувати стан психологічного здоров’я студентів у процесі навчальної діяльності є 

необхідною умовою гармонійно розвитку особистості та оволодіння навичками 

протистояння у складних життєвих обставинах. З огляду на викладене ми бачимо за 

необхідно в подальшому досліджувати дану проблему, тому що основною метою вищого 

навчального закладу є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, 

становленню ідентичності засобами практичної психології та психологічної служби  
Перспективи подальших досліджень 

У вищих навчальних закладах слід надалі проводити реформування системи 

професійної підготовки на засадах психогігієни. Це сприятиме поліпшенню психічного 

здоров'я студентів шляхом діагностування нозологічного стану та впровадження 

профілактичних і реабілітаційних заходів. 
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ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ МЕДИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ 

РЕФОРМУВАННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ 
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У статті пріорітетного значення надано обгрунтуванню функціональних 

принципів і організаційної структури медичної реабілітації в основній – амбулаторно-

поліклінічній ланці,- передусім на рівні сімейних лікарських амбулаторій в умовах 

реформування охорони здоров’я в Україні. Показано, що від сімейних лікарів в першу 

чергу залежить реалізація таких засад реабілітації як її ранній початок та наступність.  

Ключові слова: медична реабілітація, система медичної допомоги, потреба в медичній 

реабілітації, ефективність медичної реабілітації. 

 

Актуальність та мета дослідження. Питаннями медичної реабілітації, як і 

реабілітації соціальної та професійної, опікуються ООН та її численні спеціалізовані 

підрозділи (ВООЗ, МОП, ЮНЕСКО тощо) та близько 50 міжнародних медико-

біологічних організацій ). Працює Комітет експертів ВООЗ з медичної реабілітації, який 

постійно вдосконалює її мету та завдання. Періодично відбуваються міжнародні форуми з 

цих питань. Реабілітація відіграє одну з провідних ролей у досягненні стратегії ВООЗ 

«Здоров’я для всіх у ХХІ столітті». Реабілітації щорічно у світі піддається понад 500 млн. 

інвалідів та хворих.  

В Україні належну увагу медичній реабілітації приділено в «Основах 

законодавства України про охорону здоров’я», в комплексній Міжгалузевій програмі 

«Здоров’я нації», прийнятій на період з 2002 до 2011 року; в дослідженнях вітчизняних 

вчених обґрунтовано чільне місце, яке вона має посідати в збереженні генофонду нації.  

Окреслилась низка проблем, що вимагають прискореного вирішення. Це 

передусім – погіршення здоров’я нації, яке пов’язано певною мірою із недоліками 

системи охорони здоров’я: застарілою інфраструктурою і недостатньою ефективністю 

використання обмежених ресурсів, 95% яких досі витрачаються на елементи лікування і 

реабілітації і спрямовані на попередження загострень розвитку хвороби, переходу 

хвороби із більш легкої у важчу стадію. Вдосконалення процесу лікування і реабілітації 

хворих є постійним актуальним завданням (В.Ф. Москаленко, Г.О. Слабкий, В.П. 

Весельський, Л.І. Галієнко, 2006). 

На думку провідних фахівців в галузі медичної реабілітації, актуальними 

проблемами, що вимагають наукового вирішення, є роль амбулаторно-поліклінічної 

ланки в реалізації заходів відновного лікування, створення чіткої системи медичної 

реабілітації для хворих різного профілю. 

Мета статті: вивчити особливості оптимізації діяльності реабілітаційних центрів 

в Україні в умовах реформування охорони здоров’я 

Огляд наукових праць із проблеми. Питання створення та функціонування 

сучасних реабілітаційних центрів піднімалися частково в програмах соціальної, фізичної 

та професійної реабілітації людей з обмеженими можливостями в контексті забезпечення 

їх виробами медичного призначення. У той же час головний напрямок відновлення 

здоров’я в реабілітаційних закладах різного профілю полягає у відновленні здоров'я 

хворих і є важливим наступним етапом після надання ургентної допомоги та інтенсивного 

стаціонарного лікування. 



 

 - 28 - 

Деякі аспекти організації діяльності закладів соціальної реабілітації системи 

освіти України розглядала в своїх роботах Н.В. Заварова [4, с.75-81]. 

Проблеми, пов’язані з фізичною реабілітацією та соціальною адаптацією дітей з 

особливими потребами у спеціалізованих реабілітаційних центрах висвітлені в роботах 

К.В. Бражник. Відмічається, що у державних реабілітаційних центрах відсутня чітка 

система, вони не мають можливості охопити всіх дітей з особливими потребами, яким 

необхідна фізична реабілітація [2, с.12-14]. 

Роботу центрів професійної реабілітації неповносправних характеризують в своїх 

роботах М.Л. Авраменко та Д.А. Кузнєцов. Автори аналізують організацію лікувальної 

фізичної культури та інших фізіотерапевтичних процедур в умовах Всеукраїнського 

центру професійної реабілітації інвалідів [1, с.62-63]. 

Відомо, що розробкою наукових програм, протоколів реабілітації, методичним 

керівництвом реабілітаційних закладів займаються науково-дослідні установи, 

зокремаНДІ реабілітації інвалідів Вінницького національного медичного університету ім. 

М. І. Пирогова, Український НДІ медичної реабілітації та курортології (м. Одеса), 

Український НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології (м. Київ); Український 

державний НДІ медико-соціальних проблем інвалідності. У ВНЗ працюють 11 

профільних кафедр і три кафедри в закладах післядипломної освіти [3; 6]. 

Розбудова реабілітаційних центрів, що існують в Україні, та створення нових 

закладів реабілітації є завдання комплексним для МОЗ, МОН, Міністерства соціальної 

політики та інших державних та громадських організацій, зокрема для ВНЗ, які готують 

лікарів різного профілю, фахівців з фізичної реабілітації, соціальних працівників, 

психологів й т.д. 

Становище, що склалося, потребує активних дій. На вирішення проблем можна 

сподіватися тільки за умови, щоб охорона здоров’я стала предметом всебічно 

обґрунтованої політики у всіх галузях діяльності людини. 

Виклад основного матеріалу. В Законі України «Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» від 06.10.2005 № 2961-IVзазначено що, «реабілітаційна установа – установа, 

підприємство, заклад, у тому числі їх відділення, структурні підрозділи, незалежно від 

форми власності, що здійснює реабілітацію інвалідів та дітей-інвалідів у відповідності з 

державними соціальними нормативами у сфері реабілітації» [8]. 

Глибокого вивчення потребує організація і проведення медичної реабілітації 

сімейними лікарями з використанням сучасних фізичних чинників в умовах амбулаторії і 

вдома. Сімейний лікар має задовольнити в медичній допомозі до 90 % потреб пацієнтів. 

Актуальною стала потреба підвищення якості медичної допомоги. Значною 

мірою це стосується медичної реабілітації. Існуючі дотепер засади і методи контролю 

якості не відповідають потребам сьогодення. Крім того, висока якість медичної допомоги, 

в т.ч. медичної реабілітації, має бути досягнута за оптимальної вартості.  

Методи, засоби і методики медичної реабілітації, складаючи процес системи, 

інтегруються в багатьох варіантах в залежності від захворювання, віку, індивідуального 

сприйняття засобів реабілітації та багатьох чинників внутрішнього і зовнішнього 

середовища. 

Виходом системи є пацієнти, що одужали або покращили своє здоров’я, і 

зменшена потреба в амбулаторній і стаціонарній допомозі. Зовнішні зв’язки медичної 

реабілітації обумовлені взаємодією із соціальним, природним оточенням, а також іншими 

медичними системами, з якими вона співпрацює. 

Організація медичної реабілітації повинна започатковуватись із визначення 

зовнішніх факторів та умов, вплив на які сприяє її створенню. 

На сучасному етапі реформування системи української охорони здоров’я, на 

думку вчених і практиків, вирішальну роль має відігравати лікар загальної практики – 

сімейний лікар. Це ж стосується і медичної реабілітації. 
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Слід підкреслити, що такі засади, як ранній початок реабілітаційних заходів та 

їхня наступність вирішального мірою залежать саме від лікаря загальної практики 

сімейного лікаря. 

Що стосується багатопрофільних лікарень, то вченими доведено високу 

ефективність спеціалізованих відділень медичної реабілітації. Однак, на місцях їхня 

потужність є недостатньою і коливається у великих межах (від 0,07 до 1,49 ліжка на 10 

000 населення), що не має під собою наукового обґрунтування. Вченими –дослідниками 

встановлені оптимальні нормативи забезпечення цих відділень лікарями і ліжками, а саме 

0,59 посади лікаря-реабілітолога і 7,39 ліжка на 10 тис. населення. 

Згідно рекомендацій ВООЗ (1966 р.), медична реабілітація повинна включати три 

послідовні етапи: стаціонарний, санаторний і поліклінічний.  

Наразі доведено, що це концептуальне положення значною мірою застаріло і 

повинно бути переглянуте. Воно було прийнято у той час, коли основну проблему 

складали інваліди з травмами і порушеннями опорно-рухового апарату, коли ще не було 

прийнято концепції розвитку первинної медико-санітарної допомоги, коли тільки в 

стаціонарі були відповідні умови для відновлення порушених психофізіологічних 

функцій із застосуванням комплексу фізичних і психотерапевтичних методів. 

У сучасних умовах ситуація докорінно змінилась. Реабілітації потребує значне 

число пацієнтів, серед яких домінуюче місце займають хронічні дегенеративні хвороби, 

до 90 % усієї медичної допомоги концентрується на первинному рівні – в сімейних 

лікарських амбулаторіях і поліклініках, – можливості останніх стосовно відновного 

лікування постійно зростають. 

За даними, більше половини хворих, які потребують медичної реабілітації, 

відновлюють порушені психофізіологічні функції в амбулаторіях і поліклініках 

(52,8±1,9%)і звідси безпосередньо відправляються на санаторний етап, звідки повертаюся 

в ті ж амбулаторії і поліклініки, де за ними встановлюється диспансерне спостереження із 

застосуванням реабілітаційних заходів [4, с.20]. 

Менша частина хворих із амбулаторій і поліклінік направляються на 

стаціонарний етап, де відбувається закріплення результатів амбулаторно-поліклінічної 

реабілітації із наступним включенням санаторного етапу. Звісно, певна частина хворих 

починає реабілітацію, як і раніше, зі стаціонарного етапу, куди вона поступає в гострому 

періоді, який потребує застосування методів і засобів, якими володіє стаціонар. 

Система медичної реабілітації, як і система медичної допомоги загалом, повинна 

давати не лише певний обсяг медичних послуг, а забезпечити їхню високу якість. 

Проблема якості є пріоритетною глобальною проблемою розвитку охорони здоров’я.  

В процесі дослідження вчених розроблена модель загального управління якістю, 

яка враховує управління маркетинговою діяльністю, управління фінансово-економічною 

діяльністю, управління ресурсами, процесами, управління персоналом, оптимізацію 

вартості наданих послуг.  

Для забезпечення прямого регулювання параметрами якості при наданні послуг, 

удосконалення механізму управління якістю та мотивації за якість визначені основні 

напрямки діяльності: 

– навчання і підвищення кваліфікації кадрів; 

– впровадження комп’ютерних технологій в діагностиці та лікуванні; 

– виявлення та усунення невідповідностей за напрямками процесу медичної 

реабілітації пацієнтів; 

– мотивація за якість згідно результатів експертних оцінок; 

– сертифікація та ліцензування різних видів послуг; 

– попереджувальні та корегуючі дії;  

– вдосконалення процесів; 

– технагляд та аудит системи менеджменту якості; 

– забезпечення вимог охорони праці та екології. 
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Висновки та перспективи дослідження. Отже, в умовах реформування охорони 

здоров’я України потрібно застосування системного підходу до обґрунтування нової 

моделі медичної реабілітації. Основним резервом розширення можливостей є її розвиток 

на рівні первинної медико-санітарної допомоги, що забезпечує ранній початок і 

наступність та організація потужних відділень у складі багатопрофільних лікарень і 

поліклінік. Є необхідність введення посади лікаря-реабілітолога. 

Вченими доведено, що необхідна трасформація традиційної етапності здійснення 

реабілітаційних заходів – (стаціонар → санаторій → поліклініка) – на чотирьохетапну – 

(сімейна лікарська амбулаторія (поліклініка) → стаціонар → санаторій → сімейна 

лікарська амбулаторія (поліклініка), – особливістю якої став початок і завершення 

медичної реабілітації на амбулаторно-поліклінічному етапі.  
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У статті розкрито питання особливостей викладання навчальної дисципліни 

«Основи здоров’я», привернуто увагу до збереження здоров'я дітей, формування у них 

світогляду, спрямованого на його збереження, опанування навичок способу життя та 

безпечної поведінки, створення умов для гармонійного розвитку дитини в школі. 

Ключові слова: здоров’я, спосіб життя, основи здоров’я, здоров’язберігаючий, 

фізичний розвиток, психічний розвиток, навчальна програма. 

 

Постановка проблеми. Показник здоров’я нації – це стан здоров’я дітей та 

молоді, який є однією з характеристик соціально-економічного, морального та 

культурного розвитку суспільства. Збереження і зміцнення здоров’я, а не тільки боротьба 

з хворобами, стає, за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

особливим завданням для населення. Його розв’язання повинно здійснюватися через 

здоров’язберігаючу культуру та формування в суспільстві мотиваційних механізмів 

здорового способу життя. А це можливо здійснити в тому числі через якісне викладання 

навчальної дисципліни «Основи здоров’я» [1]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій показав, що дітям шкільного віку 

приділяється недостатня увага як з боку сім’ї, школи так і з боку медичних установ, у 

дітей погіршується стан здоров’я: зростає кількість хронічних захворювань, знижуються 

показники фізіологічного та психічного розвитку.  

Шкільний предмет «Основи здоров’я» є інтегрованим курсом. Автори 

підручників і навчальних посібників з «Основ здоров’я» намагаються гармонійно 

поєднати дослідження і данні різних галузей наук, а саме: медицини, педагогіки, 

психології, соціології, фізичної культури, біології, хімії, фізики, безпеки життєдіяльності 

та ін. Іноді це поєднання і інтеграція виходить дуже вдалою, а іноді, нажаль, не зовсім. 

Вивченням цієї проблеми займаються такі фахівці, як Л.Е. Безматерних, Л.Н. Єлізарова, 

А.І. Конончук, М. Лук’янченко, Н.М. Цимбал, Т.Є. Бойченко, І.П. Василашко, С.В. 

Василенко, О.К. Гурська, Н.І. Гущина, Н.С. Коваль, М.О. Врублевська, О.В. Тагліна та ін. 

Мета статті: показати важливість пропагування та популяризації здорового 

способу життя, як основоположного фактору під час викладання дисципліни «Основи 

здоров’я»; розкрити проблемні питання, щодо реалізації здоров’язберігаючих 

компонентів фізичного і психічного розвитку школяра; проаналізувати програму з 

«Основ здоров’я» для загальноосвітніх навчальних закладів. 

Виклад основного матеріалу. 

Конституцією України визначено, що найвищою соціальною цінністю у державі 

є людина, її життя і здоров’я. У Законі України «Про загальну середню освіту» йдеться 

про те, що одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого ставлення 

до свого здоров’я та здоров’я громадян як найвищої соціальної цінності, формування 

гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та 

психічного здоров’я учнів. 
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З-поміж пріоритетних напрямів освіти, що визначені Національною доктриною 

розвитку освіти, є «пропаганда здорового способу життя, стимулювання у молоді 

прагнення до здорового способу життя». 

Існує близько десяти державних програм, спрямованих на пропаганду здорового 

способу життя дітей та молоді (Закон України «Про освіту», Національна програма 

«Освіта» (Україна XXI ст.), Програма «Діти України», Концепція неперервної 

валеологічної освіти в Україні», Цільова комплексна програма «Фізичне виховання 

здоров’я нації» [2]. 

Збереження та зміцнення морального, фізичного та психічного здоров’я 

вихованців є одним із першочергових завдань загальноосвітньої школи, на що наголошує 

Концепція загальної середньої освіти (12-річна школа). В Національній доктрині розвитку 

освіти України в ХХI ст. від 17. 04. 02 року за № 347 зазначається, що пріоритетним 

завданням системи освіти є навчання людини відповідальному ставленню до власного 

здоров’я та здоров’я оточуючих.  

Головною підставою для проведення урядом цих заходів слід вважати існуючий 

стан здоров’я і спосіб життя дітей та молоді. За даними Міністерства охорони здоров’я 

України нині кожна 5 дитина народжується з відхиленнями в стані здоров’я. У 90% 

школярів діагностуються захворювання. В середовищі підростаючого покоління різко 

прогресують хронічні хвороби серця, органів зору, гіпертонія, неврози, остеопороз, 

артрити, ожиріння тощо. 

За статистичними даними 2010 – 2018 років у перший клас приходить приблизно 

55% відносно здорових дітей, а за період навчання у школі їх число зменшується у 4–5 

разів. Чому ж така невтішна статистика? Треба розглянути фактори, які впливають на 

здоров’я школярів і з’ясувати причини виникнення хвороб, які з’являються під час 

довготривалого перебування у школі. На нашу думку це: незадовільні умови навчання; 

нераціональна організація навчального процесу; низька рухова активність; 

невідповідність методик і змісту навчання віковим та індивідуальним особливостям 

учнів. 

Шкільні заняття поєднують в собі психічне, статичне, динамічне навантаження 

на окремі органи та системи й на весь організм дитини в цілому. Статичне навантаження 

вступає у протиріччя з фізичним розвитком дитини. Як наслідок – розвиток перевтоми. У 

дитини знижується працездатність, проявляються негативні емоції, погіршується 

самопочуття.  

З метою профілактики стомлення, порушення постави, зору учнів необхідно 

проводити на уроках фізкульт хвилинки, гімнастики для очей при навчанні письму, 

читанню, математики та ін.) [3]. 

Велике значення для зміцнення здоров’я дітей та залучення їх до ведення 

здорового способу життя має проведення спортивних змагань у позаурочний час. Широке 

застосування ігрового методу під час змагань сприяє формуванню у дітей позитивного 

ставлення до занять фізичною культурою. Під час спортивних змагань молодші школярі 

закріплюють навички виконання фізичних вправ, розвивають спритність, сміливість, 

координацію рухів. Використання стимулів, створення ситуацій успіху, позитивного 

емоціонального настрою під час спортивних змагань, допомагає привити дітям стійкий 

інтерес до фізкультурної діяльності.  

Потрібно сказати, що дуже важко, а то й просто неможливо прилучити дитину до 

здорового способу життя і це можливо здійснити тільки через такі навчальні дисципліни 

«Валеологія» або «Основи здоров’я» [4]. 

Метою інтегрованого курсу «Основи здоров’я» є: формування в учнів свідомого 

ставлення до свого життя і здоров’я, оволодіння основами здорового способу життя, 

навичками, у тому числі й життєвими, безпечної для життя і здоров’я поведінки.  

Завдання цього курсу передбачають: формування в учнів мотивації щодо 

дбайливого ставлення до життя і здоров’я; формування у школярів стійких переконань 
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щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, 

соціального та духовного потенціалу людини з урахуванням її індивідуальних 

особливостей; виховання у підлітків бережливого, дбайливого та усвідомленого 

ставлення до власного здоров’я як однієї з найвищих людських цінностей, потреби 

самопізнання та всебічного самовдосконалення; ознайомлення учнів з основними 

принципами та закономірностями життєдіяльності людини в природному та соціальному 

середовищах, спрямованої на збереження життя і зміцнення здоров’я; формування в учнів 

сталої мотиваційної установки на здоровий спосіб життя як провідної умови збереження і 

зміцнення здоров’я; ознайомлення учнів з основними принципами, шляхами й методами 

збереження життя і зміцнення усіх складових здоров’я; навчання учнів методам 

самозахисту в умовах загрози для життя; навчання учнів методам самооцінки і контролю 

стану і рівня здоров’я протягом усіх років навчання; розвиток життєвих навичок учнів, 

спрямованих на заохочення вести здоровий спосіб життя [5]. 

Навчальна програма «Основи здоров’я» побудована на основі інтегрованого 

поєднання елементів знань щодо збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я 

людини.  

Зміст тем розгорнуто відповідно з Державним стандартом базової та повної 

загальної середньої освіти. До кожного розділу програми визначені обов’язкові 

результати навчання, спрямовані на досягнення учнями компетентностей, необхідних для 

збереження та зміцнення здоров’я, ведення здорового способу життя. 

Конкретним результатом навчання має бути розвиток життєвих 

(психосоціальних) навичок учнів, зокрема таких: уміння прийняття рішень, вирішення 

проблем, творчого та критичного мислення, спілкування, самооцінки та почуття гідності, 

чинити опір тиску, між особистісних відносин, подолання емоцій та стресу, співчуття, 

відчуття громадянина. 

Зміст програми структуровано за чотирма розділами, що представлені в 

програмах для кожного класу: Життя і здоров’я людини. Фізична складова здоров’я. 

Соціальна складова здоров’я. Психічна і духовна складові здоров’я. 

Програма інтегрованого курсу «Основи здоров’я» має прикладний характер, 

тому його реалізація можлива на основі таких компонентів: мотиваційний (поєднує в собі 

знання основ збереження життя і здоров’я з ціннісними орієнтаціями на задоволення 

соціально-значимих і особистісно-орієнтованих потреб); операційний (поєднує в собі 

засоби, методи і форми організації діяльності, способи планування і регулювання її 

перетворювальними процесами); інформаційний (поєднує в собі знання про фізичну, 

соціальну, психічну, духовну складову здоров’я, основні умови і способи його 

збереження, основні засади здорового способу життя та безпеки життєдіяльності) [6]. 

Особистісна орієнтованість при вивченні курсу здійснюється через зміст 

навчального матеріалу та особистісну спрямованість навчального процесу. Запорукою 

формування здорової особистості учня є взаєморозуміння, взаємоповага, толерантність, 

творче співробітництво всіх учасників навчального процесу. Увага вчителя має бути 

зосереджена на проведенні занять з використанням таких методів навчання, що 

ґрунтуються на активній участі всіх учнів: обговорення, мозковий штурм, розробка 

концептуальних карт, рольові ігри, дискусії, творчі проекти, навчальні контракти, 

інтерв’ю, вивчення окремого випадку, екскурсії, робота в групі, вирішення проблеми 

тощо.Особливу увагу необхідно надати позитивній мотивації учнів на не лише вибір 

здорового способу життя, а й активну, щоденну й поступальну їх дію за правилами й 

вимогами збереження життя й зміцнення здоров’я. 

В ході реалізації програми інтегрованого курсу «Основи здоров’я» зміст кожного 

компоненту відпрацьовується в логіці поетапного формування особистості відповідно з 

віковими особливостями всіх складових здоров’я школярів. Навчально-виховний процес 

спрямований на набуття учнями життєвих навичок, необхідних для збереження та 

зміцнення здоров’я. У зв’язку з цим необхідне відпрацювання конкретних дій учнів на 
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практичних заняттях, передбачених за програмою. 

Успішна реалізація програми інтегрованого курсу «Основи здоров’я» можлива 

лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного 

процесу (учнів, педагогів, сім’ї та суспільства), що передбачає й уможливлює особистісно 

орієнтоване навчання; збагачення змісту інтегрованого курсу емоційним, особистісно 

значимим матеріалом; використання інтерактивних методів навчання; стимулювання 

позитивних інтелектуальних почуттів учнів, послідовна диференціація та індивідуалізація 

вивчення цього курсу; уможливлення роботи учнів з різними джерелами інформації, 

різними видами і типами ресурсних матеріалів; відпрацювання практичних дій при 

вивченні кожної теми; створення умов для активного діалогу між учасниками-партнерами 

навчально-виховного процесу (учнів, учителів, членів сім’ї, суспільство) та вільного 

вибору учнями навчальних завдань і способів поведінки; залучення учнів до самооцінки 

різних видів своєї діяльності, у тому числі й розвитку життєвих навичок; 

багатоваріантність форм різних видів діяльності учнів; залучення до активної співпраці 

сім’ї та суспільства [7]. 

Останнім часом активізувалась увага вчених до дослідження проблемних питань 

здорового способу життя. За висновками багатьох досліджень стверджується, що серед 

об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження рівня здоров’я громадян нашої 

країни основними є такі: глибока соціально економічна криза; глобально економічні 

проблеми; слабка матеріально технічна база навчальних та оздоровчих закладів; 

недосконала структура системи охорони здоров’я; відсутність у багатьох людей 

пріоритету здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя як провідного 

чинника збереження й зміцнення здоров’я; фінансові труднощі, пов’язані з придбанням 

якісного шкільного обладнання; відсутність у навчальних закладах оптимального 

повітряно-теплового і світлового режимів; розумові і фізичні перевантаження розкладом 

занять тощо.  

Виходячи з визначених вище проблем, виникла необхідність виявлення причин 

та вироблення рекомендацій щодо впровадження здорового способу життя в усіх вікових 

групах населення [8]. 

Поки що, у науковій літературі має місце низка досліджень, що розглядає 

зазначену проблему з точки зору фізкультурної активності різних соціально 

демографічних груп суспільства спонукальних мотивів до занять фізичними вправами, 

ролі фізичної культури і спорту у зміцненні здоров’я, підвищення фізичних можливостей 

і всебічного розвитку особистості. Разом з тим їх кількість недостатня, вони мають 

фрагментарний характер. Крім того, за аналізом літературних джерел є очевидним, що 

різні чинники здорового способу життя розглядаються ізольовано один від одного, не 

враховується їх взаємозв’язок і взаємообумовленість.  

Основна увага науковців спрямована за такими напрямами досліджень: 

формування знань про здоровий спосіб життя у школярів; формування мотиваційних 

потреб до здоровий спосіб життя у студентів; проблеми рухової активності до здоровий 

спосіб життя дорослого населення різних вікових груп; створення клубних форм 

проведення фізкультурно-оздоровчої роботи, як засобу формування здоровий спосіб 

життя серед школярів та дорослого населення; важливість впорядкованого розпорядку 

дня для дотримання здоровий спосіб життя; виховання потреб до рухової активності та 

значення самовиховання до здоровий спосіб життя; родинна педагогіка і здоровий спосіб 

життя; засоби масової інформації як засіб пропаганди здорового способу життя. Велике 

значення у контексті перелічених вище проблем дослідження неабияке місце має 

наявність спортивної бази, її забезпеченість сучасним інвентарем та обладнанням [9]. 

Висновки. Усвідомлення проблеми здоров’я людини та нації загалом як 

важливої складової соціально-економічного, політичного, культурного розвитку держави 

зумовило актуальність її теоретичної і практичної розробки, необхідність розгортання 

відповідних наукових досліджень, напрацювання нових методологічних підходів до 
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формування, збереження, зміцнення та охорони здоров’я кожної людини. Від того, який 

людина веде спосіб життя залежить якість і тривалість його життя.  

Задача вихователів дитячих садків, вчителів шкіл, викладачів вищих навчальних 

закладів пропагувати і популяризувати здоровий спосіб життя, прищеплювати любов до 

фізичної культури, правильного харчування, дотримання режиму дня та ін. Тому, 

навчальна дисципліна «Основи здоров’я» є важливою складовою під час формування 

здорового способу життя людини та всебічно розвиненої особистості. 
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Актуальність та мета дослідження. Мотивація пацієнта є дуже поширеною 

проблемою у лікувальних закладах. Досліджуючи наукові роботи виявилося що ця 

проблема є у кожної десятої людини, а у людей літнього віку вона спостерігається ще 

частіше. При відсутності мотивації втрачається жага до одужання, інколи це призводить 

до негативних наслідків, таких як ускладнення хвороби, поява нових захворювань, або 

навіть до летальних випадків. 

Мета статті: розглянути особливості методів мотивації пацієнта до одужання та 

гармонізації внутрішнього стану  з урахуванням соціально-психологічного фактору . 

Огляд наукових праць із проблеми. Методи мотивації пацієнтів були 

розглянуті вченими: Ананьєвим Б. Г., Вітенком І. С., Ігнатенко О.О. Особливості 

мотивації людини розглянув В. Климчук у монографії «Мотиваційний дискурс 

особистості». А. Фурман у роботі «Методологічне обгрунтування багаторівневості 

парадигмальних досліджень у соціальній психології» обґрунтував важливість мотивації 

для людини. 

Виклад основного матеріалу. Мотивація пацієнта – справжнє бажання 

вирішити свою конфліктну ситуацію, покращити психологічне самопочуття, зрозуміти 

суть своїх труднощів і симптомів, бажання активної співпраці з лікарем, підвищення 

якості власного життя. 

Спрямованість як характеристика діяльності зазначає, чого він прагне, 

здійснюючи певні дії. Людина може виконувати свою роботу, яка приносить певне 

задоволення (моральне чи матеріальне). Для лікаря дуже важливо знати спрямованість дій 

людини, проте менш важливо також вміти, з допомогою мотивування орієнтувати такі дії 

у бік певних цілей. 

Лікарі різних медичних закладів розглядають мотивацію до своїх пацієнтів як 

необхідну передумову на лікування, а у її моделюванні відсутні істотні розбіжності [7, c. 

210]. 

Для пацієнтів мотивація до лікування виконує передусім функцію підтримки: до 

початку лікування її посилює прагнення одержувати інформацію у тому, де можна 

лікуватися; на початку лікування вона допомагає пацієнтові освоїтися зі своїм 

становищем і позбутися незбутніх очікувань; у процесі лікування вона допомагає 

пацієнтові переносити напругу, труднощі й зміни, зумовлені лікуванням. 

Для лікарів мотивація пацієнтів до одужання виконує, передусім, прогнозуючу 

функцію: прогноз успіху лікування тим сприятливіше, чим сильнішою виявляється 

мотивація до лікування стосовно прагненню уникнути ускладнень; це має значення, 

проте, лише тоді, коли в пацієнта відсутня дуже сильна мотивація до лікування.[2, c. 172]. 

Проводячи психотерапію, лікар щосили зміцнює мотивацію пацієнта, створюючи 

передумови для конструктивних змін. 

Умовно можна виокремити декілька стадій формування мотивації і соціальних 

змін поведінки задля встановлення нових звичок (кожна стадія може бути різної 

тривалості). 

Нерозуміння проблеми. Пацієнт не знає, чому саме треба змінити звички або 

чому лікар радить регулярно приймати медикаменти при гарному самопочутті 

(наприклад, хворий не відчуває підвищення артеріального тиску (АТ) [1,c.93] 

У цій ситуації при консультуванні необхідно сконцентруватися на інформуванні, 

роз'ясненні проблеми, без глибокої деталізації конкретних рад (як і що робити). 

Прийняття рішення. Пацієнт усвідомив, що його повсякденні звички шкодять 

його здоров'ю, а нерегулярне лікування не принесе необхідної користі. 

Аналізуючи цей етап пацієнт може відчувати коливання до прийняття рішення, 

відтак йому важливі як розмова, так й схвалення, підтримка, і навіть надання конкретної 
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допомоги. Наприклад, за бажання і намірів кинути палити необхідно, щоб були 

організовані необхідні при цьому консультативні прийоми фахівців [4] 

Початок дій. Пацієнт вирішив змінити спосіб життя, звички, навчитися більш 

здоровій поведінці, регулярно приймати певні ліки та інше. 

Профілактичне консультування на цьому етапі має стати на основною 

психологічною підтримкою, дуже важливо підійти індивідуально у кожному даному 

випадку. 

Зрив дій. Пацієнт зірвався і перестав дотримуватися тривалий час нових 

здорових звичок або дотримуватися регулярному лікуванню. 

Про можливість зриву треба постійно пам'ятати і захищати пацієнта від нього. 

Цей етап вимагає навичок спілкування, і знання психології, і навіть наявності досвіду, 

вміння обирати індивідуальний підхід і визначити підходящі аргументи [3, c. 74] 

Окрім цього, не менш важливим є оточення пацієнта. Часто помиляються, 

вважаючи що здатність пацієнта функціонувати в оточенні одного типу (наприклад, в 

стаціонарі) дозволяє передбачити його функціонування в оточенні іншого типу 

(наприклад, на роботі). Дослідники використовували різні оцінки функціонування хворих 

в їх соціальному оточенні глобальну шкалу соціального пристосування, рейтинг 

пристосування до оточення за місцем проживання та оцінку частоти рецидивів. 

На підставі багаторічних досліджень був зроблений висновок, що 

функціонування в одних умовах не залежить або мало залежить від функціонування в 

іншій обстановці. Стало нормою в якості гіпотези припускати відсутність 

взаємозалежності або показників, або слабку залежність у двох різних сферах 

функціонування, і що кращим прогностичним показником у кожній із сфер 

функціонування пацієнта є попередній стан цієї сфери. 

Широкомасштабне дослідження Ellsworth зі співавторами підтвердило, що 

оточення саме по собі є потужним чинником, що визначає здатність до функціонування 

психічно хворого. У цьому дослідженні не виявлено залежності між ступенем 

пристосування пацієнта в лікарняній середовищі і в співтоваристві за місцем проживання. 

Forsyth і Fairweather раніше виявили подібні факти щодо незалежності критеріїв 

лікарняного і в не лікарняного використовування [5, c. 132]. 

Зроблено висновок, що «результати підтвердили думку про те, що пристосування 

поза лікарні пов’язано з відносно відокремленими, однак незалежними один від одного 

факторами». При дослідженнях клієнтів державних реабілітаційних центрів (частина яких 

— інваліди внаслідок психічних розладів) ще раз було підтверджено: трудові можливості 

не залежать від інших форм пристосування, діяльність не залежить від психологічних 

змін, обумовлених самим хворим [5, c. 132]. 

Висновки та перспективи дослідження. Застосування існуючих методик 

мотиваційного впливу на пацієнта, надасть можливість лікарям та іншому медичному 

персоналу набагато швидше та ефективніше вилікувати пацієнта, і покращувати його стан 

в подальшому. Спеціалістам з медичної реабілітації дозволить об’єктивно оцінити 

ефективність проведення реабілітаційних заходів і визначити шляхи вдосконалення 

застосування процедур.  
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Розглянуто питання дослідження фізичної працездатності як інтегрального 

показника фізичної витривалості організму людини. Для встановлення рівня фізичної 

витривалості використано методику гарвардського степ-тесту, яку було застосовано 

на групі осіб віком 17-21 рік. За результатами проведених досліджень розраховано індекс 

гарвардського степ-тесту та здійснено групування показників. 

Ключові слова: фізична працездатність, аеробна витривалість, анаеробна 

витривалість, гарвардський степ-тест, індекс гарвардського степ-тесту. 

 

Актуальність та мета дослідження: для розвитку загальної витривалості 

можуть бути застосовані найрізноманітніші фізичні вправи та їх комплекси, що 

відповідають ряду вимог: відносно проста техніка виконання;  активне функціонування 

переважної більшості скелетних м’язів; підвищена активність функціональних систем, що 

лімітують прояв витривалості; можливість дозування та регулювання тренувального 

навантаження;  можливість тривалого виконання (від кількох хвилин до кількох годин). 

Переліченим вимогам найбільшою мірою відповідають циклічні вправи: ходьба, біг, 

плавання, біг на лижах тощо. Для розвитку швидкісної витривалості доцільно 

застосовувати як циклічні, так і спортивні та спеціально підібрані ігри. Крім того, поняття 

фізичної працездатності є важливим в питанні фізіології праці.  

Метою дослідження постає визначення можливостей застосування методики 

гарвардського степ-тесту для комплексної оцінки фізичної працездатності студентської 

молоді. 
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Виклад основного матеріалу. Оцінка фізичної працездатності людини 

необхідна для вирішення широкого кола практичних задач: визначення стану здоров'я, 

результатів спортивного тренування тощо. 

Вивчення фізичної працездатності людини внесено в коло досліджень за 

Міжнародною Біологічною Програмою (ІВR  –  Іпtегnational Віо1оgіса1 Ргоgramm). 

Фізична працездатність є інтегральним вираженням можливостей людини, 

входить в поняття здоров'я і характеризується низкою об'єктивних чинників. До них 

відносяться: статура, антропометричні показники, потужність і ефективність механізмів 

енергопродукції аеробним і анаеробним шляхом; сила і витривалість м'язів, нейрон-

м'язова координація; стан опорно-рухового апарату; нейроендокринна регуляція як 

процесів енергоутворення, так і використання наявних в організмі енергоресурсів; 

психічний стан [1, с. 86]. 

У повсякденному житті і професійній діяльності людина використовує лише 

невелику частину фізичної працездатності. На більш високому рівні вона проявляється у 

спорті, боротьбі за життя, в небезпечних умовах на межі фізичних можливостей. 

Фізична аеробна працездатність (ФАП) – це здатність виконувати тривале 

циклічне глобальне навантаження, що характеризується, в основному, високим рівнем 

споживання кисню і забезпечується інтенсивними окислювальними процесами в 

мітохондріях [5, с. 156].  

Прямим показником аеробної працездатності є спортивний результат, чи 

граничний час і потужність роботи, що виконується. Фізіологічним показником є поточне 

споживання кисню. Частота серцевих скорочень під час виконання аеробних навантажень 

коливається в межах 140 – 160 скорочень за хвилину. Рівень аеробної працездатності 

визначається прямим шляхом при виконанні роботи на велоергометрі з поступовим 

підвищенням потужності або розрахунковим шляхом за допомогою тесту РWС 170. 

Кількісна оцінка фізичної працездатності необхідна: для оцінки функціональних 

резервів організму при організації фізичного виховання населення, в самодіяльному 

спорті і спорті високих досягнень; при підборі, плануванні та прогнозуванні навчально-

тренувальних навантажень спортсменів.  

Використовується вона при визначенні рухового режиму хворих в клініках і 

центрах реабілітації, при оцінці ефективності фізичної реабілітації хворих; при 

визначенні ступеня працездатності. Важлива вона при диференціальної діагностики 

окремих захворювань, визначення достовірності розвитку серцево-судинних 

захворювань, в першу чергу - для виявлення доклінічних форм коронарної недостатності, 

прогнозування перебігу захворювань [4, с. 45].  

Висока ФАП забезпечується структурною перевагою червоних волокон в 

активних м'язах, гіпертрофією міокарду, розширенням мережі капілярів, збільшенням 

запасів енергетичних джерел (глікогену, ліпідів), високою рухливістю відповідних ланок 

скелету, великою продуктивністю серця, а також можливостями системи, що утилізує 

кисень. 

Гарвардський степ-тест використовується для визначення фізичної 

працездатності, адаптаційної здатності організму до фізичних навантажень. Він 

заснований на реєстрації ЧСС після дозованого фізичного навантаження і дає можливість 

визначити хід відновних процесів. 

Гарвардський степ-тест запропонований вченими Гарвардського університету 

для обстеження юнаків, які направляються на службу в збройні сили. 

Для тесту використовують сходинку, висота її залежить від віку, статі, фізичного 

розвитку обстежуваного. Для чоловіків вибирається висота  –  50 см, для жінок  –  43 см, 

для юнаків і підлітків  –  45, для дівчат  –  40 см. 

Під час проведення тесту обстежуваний здійснює сходження на сходинку: 

дорослі  –  протягом 5 хв, підлітки і дівчата  –  4 хв. 
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Частота підйому 30 сходжень на хвилину. Вона регулюється метрономом, 

налаштованим на 120 ударів за 1 хв. На кожен удар метронома обстежуваний виконує 

один рух: 1  –  ставить одну ногу на сходинку, 2 –  ставить другу ногу, піднявшись на 

сходинку, 3 – опускає ногу, з якої почав сходження, 4  –  приставляє другу ногу. Кожне 

сходження і опускання має починатися з однієї і тієї ж ноги. 

Якщо обстежуваний не зможе продовжувати сходження протягом зазначеного 

часу, можна припинити пробу, реєструється час його роботи. 

З огляду на значне фізичне навантаження під час проведення проби, необхідно 

уважно стежити за появою ознак втоми, щоб попередити виникнення перевантаження у 

обстежуваного. Першими ознаками виникнення втоми є порушення координації рухів. 

Після закінчення проби обстежуваний сідає і відпочиває сидячи. У нього 

підраховують ЧСС за перших 30 з 2, 3, 4 хвилин відновного періоду. Результати 

тестування підставляють в рівняння (1): 

 

ІГСТ =   (1) 

 

де, ІГСТ  –  індекс Гарвардського тесту степу; 

t – час сходження на сходинку в заданому темпі в секундах (при повністю 

виконаною 5 хвилинної навантаженні це 300 с); 

f1, f2, f3  –  частота пульсу за перших 30 с відповідно на 2, 3, 4 хвилині 

відновного періоду. 

Таким чином, підвищення рівня фізичної тренованості супроводжується 

підвищенням ІГСТ. У спортсменів ці показники вище, ніж у нетренованих, що свідчить 

про зростання адаптаційних можливостей до фізичних навантажень. У спортсменів, які 

займаються циклічними видами спорту з навантаженнями «на витривалість» ІГСТ 

більший, ніж у інших. 

З огляду на значного фізичного навантаження під час тесту, його можна 

використовуватися лише для досить фізично підготовлених осіб. Людям старшого і 

похилого віку призначати його не рекомендовано. 

В дослідженні брали участь студенти 1, 2 та 3 курсу спеціальності «Фізична 

терапія, ерготерапія». Приймали участь дівчата і хлопці, віковою категорією від 17 до 21 

років. 

Витривалість організму людини залежить від швидкості повернення серцево-

судинної системи до свого звичного ритму роботи. Чим швидше це відбувається, тим 

тренованіша людина. Цей степ-тест  використовують для відстеження зниження або 

збільшення ступеня тренованості.  

Таблиця 1 – Результати проходження степ-проби 

Досліджуваний W 1 2 3 R 

1 80 56 56 49 99 

2 69 67 54 51 80 

3 75 85 75 70 65 

4 104 73 59 53 112 

5 79 50 50 48 106 

6 104 60 60 59 116 

7 82 70 68 60 82 

8 70 42 45 40 110 

9 77 70 50 51 90 

10 70 69 60 55 76 
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11 60 63 63 61 64 

12 80 50 43 41 119 

ВСЬОГО 950 756 685 641 1119 

 

В ході проведеного дослідження групи осіб, були проведені виміри, здійснені 

розрахунки і визначені оцінки результатів проби, які були занесені до зведеної таблиці. За 

даними таблиці було побудовано графік зміни суми частот пульсу досліджуваних осіб, 

який дає змогу оцінити груповий результат степ-проби.  

Висновки. Крива зміни частоти пульсу показує, що одразу після навантаження 

частота пульсу піднялася на 59.2%, після другого вимірювання – на 44.9%, після третього 

вимірювання – на 34.9%. Досить значне підвищення частоти пульсу після проведення 

проби з навантаженням можна пояснити фізіологічною адаптацією організму. Середнє 

значення частоти пульсу на першому замірі після навантаження склало 126 удари за 

хвилину, в той час як у стані спокою 79.1 удари за хвилину. Таким чином в середньому 

пульс учасників експерименту збільшився на 62.8%. 

 

 
 

Рис. 1.–  Графік розподілу частоти пульсу в ході проведення дослідження 

 

Розрахунки ІГСТ показали в цілому незадовільні результати фізичної 

підготовленості учасників дослідження. 33% досліджуваних віднесено до першої групи з 

оцінкою фізичної витривалості «погано». Решта, 77% показали результат «нижче 

середнього». 

 

Таблиця 1 - Індекс гарвардського степ – тесту 

Оцінка Нетреновані люди 
Циклічний вид 

спорту 

Ациклічний вид 

спорту 

Погано Нижче 56 Нижче 71 Нижче 61 

Нижче середнього Від 56 до 65 Від 71 до 80 Від 61 до 70 

Середньо  Від 66 до 70 Від 81 до 90 Від 71 до 80 

Вище середнього Від 71 до 80 Від 91 до 100 Від 81 до 90 

Добре Від 81 до 90 Від 101 до 110 Від 91 до 100 

Відмінно Вище 90 Вище 110 Вище 100 
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Отже, в умовах сучасного ритму життя людина все рідше замислюється над 

своїм способом життя. Те як він розподіляє свої сили, то скільки він спить, чим 

харчується. Заняття спортом йдуть навіть не на другий і не на третій план. А порушення 

біологічних «установок», короткочасний або несвоєчасний сон, прийом їжі коли 

доведеться, куріння, вживання надміру алкоголю, все це веде до занепаду життєвого 

тонусу, здоров'я, і, як наслідок, зниження фізичної працездатності. 

Під час дослідження і опрацювання фізичної працездатності, було виконано 

поставлені завдання: 

Проаналізовано особливості фізичної працездатності та фізичної аеробної 

працездатності. Кількісна оцінка фізичної працездатності необхідна: для оцінки 

функціональних резервів організму при організації фізичного виховання населення, у 

самодіяльному спорті та спорті високих досягнень; при підборі, плануванні і 

прогнозуванні навчально-тренувальних навантажень спортсменів; при визначенні 

рухового режиму хворих в клініках і центрах реабілітації та при оцінці ефективності 

фізичної реабілітації хворих; при визначенні ступеню індивідуальності у лікарсько-

трудовій експертизі. 

Розглянуто практичне застосування методів фізичної працездатності: 

Гарвардський степ-тест. Були залучені студенти чотирьох курсів "Фізичної терапії, 

ерготерапії". 

Досліджено стан фізичної працездатності у студентів. За допомогою 

Гарвардського степ-тесту ми змогли визначити, що більша частина студентів мають 

незадовільну фізичну працездатність. 

Перевага тесту полягає в тому, що, не дивлячись на фіксований час і припинення 

виконання роботи, його рівень фізичної підготовки та працездатності все одно можна 

оцінити. 
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Автор статті намагається розкрити сутність проблем мотивації у спортивній 

діяльності з позиції спортивної психології. Досліджується вплив мотивації на високі 

спортивні показники, логічне мислення на футбольному полі та за його межами. У 

статті підкреслюється, що психологічна підтримка та мотивація тренера є важливою 

для підростаючого футбольного покоління. 

Ключові слова: спортсмен, тренер, психологія, інтуїція, мотивація, ціль, мотив, 

колектив. 

 

Актуальність дослідження. Спортивна психологія (психологія спорту) широко 

займається проблемами мотивації спортивної діяльності, а також розробляє спеціальні 

методи, техніки і прийоми для розвитку, підвищення мотивації та її збереження на 

стабільно високому рівні, тому як наявність сильної мотивації – одна з неодмінних умов 

досягнення хороших результатів і перемоги . 

Починаючи обговорення зазначеної проблеми, правильніше було б вникнути в 

суть її назви по частинах. Спортивною діяльністю людини можна було б назвати 

діяльність людини, пов'язану, насамперед зі спортом безпосередньо – як спортсмена, а 

також тренера, спортивного психолога, лікаря, масажиста, техніка (в технічних видах і 

там, де застосовуються не тільки можливості людини) і т . д. Спортивна психологія 

виділяє цілий ряд фахівців, які здійснюють підготовку спортсменів до змагань. 

Слід в даній статті зупинитися на спортивній діяльності людини, що займається 

спортом в якості спортсмена, причому не в періоді онтогенезу, а в конкретному періоді 

життя. Правильніше було б вибрати конкретний період в житті спортсмена, що має 

конкретну підготовку, в конкретному виді спорту і конкретні спортивні цілі. Тоді стає 

зрозуміліше різниця в мотиваційних підходах до однієї і тієї ж проблеми різних людей 

одного рівня. Але, мабуть, доведеться виходити за позначені рамки, розглядаючи ширші 

поняття, характерні для психології спорту взагалі та для мотивації спортивної діяльності 

– зокрема. 

Мета дослідження: розглянути питання про необхідність внутрішньої мотивації 

молодих футболістів та їх психологічної підтримки під час зростання як професіоналів. 

Стан дослідження проблеми. Питання, що стосуються проблеми мотивації 

спортсменів розглядали такі науковці: Віктор Клименко, український психолог, який 

готував радянську збірну до Олімпійських ігор,   розглядав психомоторні здібності юного 

спортсмена, французький дослідник  проблем у спортивній діяльності П'єр де Кубертен 
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був автором видатної праці «Ода спорту», звідки пішов легендарний вислів «У спорті 

головна не перемога, а участь». 

Виклад основного матеріалу дослідження. Під терміном «мотивація» в даному 

випадку буде розумітися комплекс психологічних, емоційних, моральних, матеріальних 

стимулів, поєднання яких є гнучким і служить для досягнення більш високих цілей. 

Відповідно, звужуючи поняття мотивації до рівня мотивації спортивної діяльності (те, що 

і вивчається напрямком «психологія спорту»), необхідно розглядати його в контексті 

можливих взаємозв'язків з досягненням більш високих спортивних результатів. 

Не вдаючись в подробиці різних класифікацій мотивації, в тому числі спортивної 

діяльності, будемо розглядати це словосполучення з точки зору спонукання занять 

спортом та вжиття заходів до підвищення цієї самої мотивації (психологічне 

консультування спортсменів). 

За час існування в рамках напряму «спортивна психологія» проблема мотивації 

була вивчена досить широко, були розроблені підходи до класифікації мотивації 

спортсмена, а також позначені функції і виділені завдання спортивної мотивації [ 8, c. 56]. 

Перш ніж почати роботу з мотивацією спортсмена, спортивний психолог 

визначає тип мотивації.  

Слід відрізняти мотивацію спортивної діяльності за періодами заняття спортом: 

- початкову, коли потрібно зробити перші (іноді – найважчі) кроки; 

- циклічну, коли для досягнення кожного результату, кожної вершини в процесі 

спортивної діяльності доводиться зробити зусилля над собою; 

- завершальну, коли для досягнення головної мети потрібно зробити максимум 

зусилля і перевершити самого себе для завоювання головного трофея життя. 

Можна припустити, що розглядаючи складові частини мотивації, а саме: потреби 

спорту, мотиви як чинники регулювання, і цілі, які необхідно не тільки поставити, але і 

досягти, необхідно перерахувати основні функції мотивації. До них слід віднести: 

- функції запуску спортивної діяльності; 

 - функції підтримки тонусу активності; 

 - регулюючі функції; 

 Завданнями мотивації можуть стати: 

- задоволення потреб і бажань; 

- знаходження мотивів, як напрямних регуляторів; 

- досягнення поетапних цілей. 

Отже, розглядаючи мотивацію в рамках напряму «спортивна психологія» 

(психологія спорту) як одну з необхідних частин успішності того чи іншого спортсмена, 

мабуть, слід придивитися до індивідуального поєднанню його мотивів, які є складовими 

цієї мотивації [ 9, c. 106]. 

У такій галузі як «спортивна психологія» терміни «мета», «мотив» і «мотивація» 

звучать особливо часто. Як вони співвідносяться між собою? 

 Спробуємо розставити акценти на поняттях з ланцюжка «мотиви – цілі – 

мотивація» на прикладі образного прикладу. Припустимо, людина, стоячи на точці А, 

знає, що йому треба рухатися на північ, по компасу він визначає напрямок і йде 

звичайним кроком з метою потрапити в точку В. З певним ступенем вірогідності можна 

сказати, що коли мова йде про перший крок, про швидкості руху, про економію енергії 

(щоб вистачило сил), про прискорення на останніх кроках перед метою – можна згадати 

мотивацію. Якщо ж говорити про вибір напрямку, визначення траєкторії шляху, довжині 

кроку, додаткового харчування на маршруті, проміжних бонуси, треба мати на увазі 

комплекс мотивів. А ось коли доводиться відповідати на питання про те, на яку відстань 

пересуватися, на яку висоту піднятися і де знаходиться межа бажань і мрій – можна 

сказати, що там і знаходиться мета. 

Таким чином, при вимові слова «мета» в рамках напряму «спортивна 

психологія» слід згадати питання: що, яке, на якій відстані; при слові «мотив» – де, як, 
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куди, що для цього треба, що за це буде, яким чином, коли, як я при цьому виглядаю, 

перемогти  – не перемогти, а чи не краще уникнути поразки?  

Тоді як слово «мотивація» асоціюється з питаннями: як почати, як дістатися 

вчасно, чи встигну, чи вистачить сил, щоб не впасти, навіщо, чому, що і як я можу 

застосувати, щоб встигнути? 

Примітивізм перерахованих питань не відображає справжнього спектра 

особистісних характеристик людини, але означає, що мотивація має на увазі мобілізацію 

життєвих сил і можливостей для досягнення поставленої мети (або поставлених цілей) і 

підтримки стійкого або наростаючого бажання їх досягнення за допомогою певних 

мотивів або спонукають чинників, причому – певним способом. 

Спостерігаючи за різними групами спортсменів протягом майже 40 років (як у 

командах, так і індивідуально), а також розмовляючи з ними, мені вдалося скласти досить 

цілісну картину мотиваційних поєднань у спортсменів. Але, спочатку хотілося б 

розділити мотиваційний фон за такими ознаками: 

- наявність страху і боротьба з ним (екстремальні види, технічні, швидкісні види 

і т. д.); 

- наявність безпосереднього партнера і боротьба з ним (єдиноборства, командні, 

ігрові види); 

- відсутність безпосереднього партнера і відсутність загрозливих обставин, але 

боротьба тільки з самим собою (спортивна та художня гімнастика, синхронне плавання і 

т. д.). 

Цікавою видається думка про те, що підтверджується багатьма авторами в своїх 

роботах в області «спортивна психологія», а саме: мотиви, які спонукають до занять 

спортом, можуть бути внутрішніми (тобто що виходять із самого себе) і зовнішніми 

(тобто – ззовні). 

Хотілося б висловити припущення про те, що вибір спорту для людей приблизно 

однаково мотивованих (чисто теоретично) найімовірніше пов'язаний з проявом 

індивідуальних якостей і, відповідно, поведінкою, яке дозволяє нам розрізняти 

«індивідуалістів» і «колективістів». Тому тут спостерігається різне поєднання мотивів з 

переважанням відповідних назвою [ 5, c. 72]. 

Спираючись на вищеозначене, ми дійшли думки, що існують відмінності в 

мотивації спортсменів за первинними спонукаючими стимулами, пов'язаними з 

особистісними особливостями і комплексами людини. З усім цим доводиться мати справу 

тренеру, який стає психологом, а також надає консультацію спортивному психологу, який 

є не в кожній команді. Ефективне психологічне консультування спортсменів дозволяє 

успішно вирішувати практично будь-які проблеми, які пов'язані зі спортивною 

мотивацією. 

Під час навчання з ростом рівня підготовленості техніка змінюється в бік більшої 

індивідуалізації, оскільки ця технічна майстерність завжди індивідуально.  

Закладаючи школу техніки, тренер повинен запропонувати  вихованцю різні 

варіанти виконання вправ, з яких згодом будуть обиратися найбільш раціональні. При 

вдосконаленні майстерності кожного молодого футболіста потрібно виявити його сильні 

сторони і направлено розвивати їх, щоб створити яскраву індивідуальність. 

Важливою особливістю психіки людини є можливість компенсації одних 

властивостей за рахунок інших, а завдання тренера і його помічників–знайти регулятори 

управління цим процесом. Кваліфікований педагог повинен по можливості компенсувати 

природні недоліки гравця за рахунок його сильних якостей. Удосконалюючи 

індивідуальні особливості гравця, ми тим самим формуємо його ігрову підготовку. І 

природно, що у футболістів можуть бути свої особисті цілі та ігрові прийоми, які 

потрібно використовувати, але активність, в першу чергу, повинна йти тільки від них. 

Саме мотивація визначає початок процесу вдосконалення та розвитку здібностей. Все це, 

безсумнівно, вимагає осмислення і практичного досвіду тренера. 
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Індивідуальна підготовка – це завдання і вимоги до гравця, це ігрові вправи на 

вдосконалення виконання, це вміння самостійно підвищувати свою ігрову майстерність. 

Індивідуальна підготовка – це вимоги і до тренера. Під ними ми розуміємо поділ 

гравців по групам і на основі їх ігрових амплуа, індивідуальних особливостей, 

вдосконалення ігрових якостей. Без кропіткої індивідуальної роботи неможливо 

забезпечити посилення якості та результативності командної гри. Цю сторону підготовки 

ми не маємо права ігнорувати і забувати. Її необхідно розглядати як головний 

педагогічний процес, де підбір тренувальних засобів і індивідуального обсягу 

навантажень має бути необхідним [ 8, c. 80]. 

Індивідуалізація тренувального процессу – це вища форма вдосконалення 

майстерності гравця, але це і переклад тренувального процесу на новий технологічний 

рівень.  

Його складно здійснити в наших умовах, але це єдиний шлях вдосконалення 

гравців при такій малій кількості обдарувань. Індивідуальний підхід передбачає аналіз 

сильних якостей, вдалих прийомів, цікавих тактичних рішень гравця. Наприклад, 

нападаючому необхідно відзначати в своїй свідомості вдалі ходи, переміщення, елементи, 

які він повинен індивідуально відпрацювати в тренуваннях. Методика тут наступна: 

закріпити окремий технічний прийом, знайти 2-3 варіанти його виконання і у вправах з 

декількома тактичними рішеннями спробувати використовувати його. 

Що стосується гри воротаря, то, на нашу думку, весь процес в цілому повинен 

будуватися на підсвідомому рівні, де оцінюється не стільки ситуація, що виникла, скільки 

необхідність все передбачити, випереджаючи події ігрового моменту. Недарма нас часом 

дивують деякі воротарі (гравці теж) неймовірними здібностями знаходити правильні 

позиції і методи гри в критичних моментах. Швидше за все, в таких випадках 

підсвідомість керує діями гравця через інтуїцію. 

Якщо говорити про інтуїцію, то, чим глибше розуміє футболіст свої обов'язки, 

чим вище його майстерність, тим вище його інтуїція. Інтуїція – це і є процес несвідомого 

рішення будь-якої задачі. Можна сказати, що інтуїція це підсвідоме знання, засноване на 

свідомих тренуваннях і підсвідомому аналізі і спостереженнях. У матеріалістичної 

трактуванні, це мабуть віра, переконання, напрацьовані моделі гри, – одним словом, 

тренування. 

Зауважимо, що талановиті учні відрізняються тим, що їх думка випереджає їх дії. 

Кожен з них вносить в гру свої способи рішень ситуацій, одним словом – свій власний 

хист і свою творчість. 

Напевно, у талантів відбувається все по-іншому, але нажаль, талантів мало. 

Скажімо так, що це вже не сила волі і риса характеру, це вже вроджена особливість і плюс 

активна психіка. А завдяки тренуванням ми можемо розвинути деякі якості. У одних ці 

здібності очевидні, але іншим необхідно докласти більше зусиль, щоб їх потенціал 

виявився і розвинувся. Набути те, чого чого ще немає, можуть допомогти тільки досвід і 

професійні знання тренера-педагога. 

 Зауважимо, що дитяча обдарованість неоднозначна і за своїми проявами, і за 

особливостями розвитку. Ніяка діагностика і максимальне врахування всіх факторів не 

дозволять побудувати точний прогноз щодо майбутніх досягнень. 

Якщо говорити про талант футболіста, це  сукупність хоча б двох здібностей 

гравця (швидкість + техніка, техніка + мислення і т. д.), які необхідно розкрити і знайти 

гідне застосування.  

В крайньому випадку, це мислення вищого порядку, і гравців, наділених цим 

даром від природи, дуже мало. Одним словом – це сума швидкостей – швидкості руху, 

швидкості обробки інформації, швидкості тактичного мислення. 

Формування психологічної активності відбувається щодня і постійно, але як 

сконцентрувати всю психологічну активність протягом 90 хвилин гри, це вже 

педагогічний хист тренера. Психологія активності якраз і має на увазі формування 
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психіки футболіста не стихійно, а завдяки власній волі і фаховому вмінню тренера. 

Підготовка до гри повинна мати абсолютно конкретний зміст, і якщо гравець недостатньо 

чітко уявляє свої дії, то і гра теж буде не визначеною. Сильних гравців відрізняє 

постійний аналіз дій партнерів і гравців супротивника. Якщо конкретніше розглянути це 

питання, то зауважимо, що в особистості футболіста завжди присутні два незалежних «Я» 

[ 5, c. 49]. 

Тренер часто стикається з ситуацією, коли в несподіваних умовах змагання 

гравці не можуть показати своєї кращої гри. При такому невідповідність гравець завжди 

дивиться в бік тренера, завдання якого знайти шляхи взаємодії всіх складових. Тут просто 

необхідно з'ясувати ступінь розуміння футболістом обов'язків в грі і цілей тренувань. Все 

має свою причину. Якщо гравець погано грає, то завдання тренера – зрозуміти чому. 

Знання самого себе – це найголовніше в педагогіці.  

У погано проведеній грі є психологічні і фізіологічні причини. Як це не дивно, 

але тактика починається з уміння ставити собі межі дозволеного (обмеження свого «Я»). 

Це дуже відповідальна робота, тому що, не визнаючи дисципліну, гравець або 

перестарається в бажанні перемоги, або не виконає своїх прямих обов'язків. Буває досить 

попрацювати з вихованцем індивідуально, і він уже психологічно готовий до гри. При 

такому цільовому підході до вдосконалення футболіста виявляється, що незрозумілі дії 

можуть досить легко пояснюватися і коригуватися. Іншими словами, коли по-

справжньому почне грати гравець, залежить тільки від нього. І найкраще, що може 

зробити для нього тренер – це «навести порядок» в його психіці, інакше неминучі простої 

в його вдосконаленні. 

Таким чином, на перших етапах підготовка дітей в максимальному значенні 

залежить від середовища та особистості педагога.  

При вдосконаленні техніки і тактичних дій молодого спортсмена головною 

якістю стає професіоналізм тренера і ставка повинна робитися на індивідуальні якості 

учня та його мислення, які органічно вписуються в загальну готовність команди. В тому і 

в іншому випадку команда повинна мати відповідні моральні норми, що стимулюють 

гравців на досить тривалу і нелегку працю. 

Професіоналізм тренера, який працює з командою, – дуже делікатне питання, 

оскільки результат його роботи – це гра його команди. Треба остерігатися тренерів, які 

гарантують результат. Справа в тому, що не все залежить саме від них. У великому 

футболі грають не найталановитіші, а наполегливіші та цілеспрямовані вихованці [ 8, c. 

96]. 

 Передбачувана схема діяльності тренера – це бажана модель футбольного 

наставника, яка включає в себе професійні та особистісні якості. При рівновазі цих 

необхідних якостей команда може йти тільки вперед. 

Висновки 

Розглядаючи проблеми мотивів і мотивації спортивної діяльності в рамках 

напряму «спортивна психологія», нами виявлені функції мотивації: запуску, підтримки 

тонусу, регулювання.  

Розглянуто образне уявлення ланцюжка «мотиви – цілі – мотивація». Наведені 

приклади класифікації мотиваційного фону спортсменів з точки зору екстремальності, з 

точки зору задоволень, з точки зору походження мотивів (зсередини – ззовні). 

Перераховано відмінності мотиваційного підходу з особистісно-орієнтованим акцентом. 

Синтезуючи уявлення про проблеми мотивів і мотивації спортсменів, нами 

відзначено, що мотивація – це не тільки рушійна сила, що дозволяє спортсменам 

здобувати перемоги, але й дозволяє знаходити в собі сили тренуватися на межі своїх 

моральних та фізичних можливостей, робити ці перемоги неостаточними, ставити і 

досягати мети, знаходити і трансформувати мотиви, які спонукають, регулювати свій стан 

(в т.ч. передстартовий), контролювати циклічність підготовки і досягати піку форми. 

Мотивація – це інструмент активації всіх можливостей спортсмена. 
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У статті наголошено на тому, що психічне здоров’я – це такий відносно 

стійкий стан організму й особистості, що дає змогу людині усвідомлено, враховуючи свої 

фізичні й психічні можливості, а також навколишні природні та соціальні умови, 

здійснювати й забезпечувати свої індивідуальні й суспільні біологічні та соціальні 

потреби на основі нормального функціонування психофізичних систем, здорових 

психосоматичних і соматопсихічних відносин в організмі,  також на тому, що 

професійне вигорання — це синдром, який розвивається на фоні хронічного стресу 

і призводить до загального виснаження організму людини. Він включає в себе три 

складники: енергетичний (брак енергії, фізична перевтома), емоційний (апатія, зниження 
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чутливості та емоційності, байдужість) і екзистенціальний (втрата сенсу діяльності, 

життя). Це стан, коли зовсім нічого не хочеться, коли опускаються руки, коли 

результативність і якість роботи стрімко падає, а зацікавленість і мотивація в роботі 

зникають.  

Ключові слова: психічне здоров’я, стрес, стрес-фактори, ВООЗ, вигорання, 

професійне вигорання, невроз. 

 

Постановка проблеми 

Професіонального здоров’я взагалі набуває особливої актуальності. Поняття 

професійного здоров’я інтегрує складні взаємини людини з професіональним 

середовищем і є мірою узгодженості соціальних потреб суспільства і можливостей 

людини в умовах професійної діяльності. Концепція має гуманістичний характер і 

спрямована на забезпечення безпеки і надійності професіональної діяльності, 

підвищенням її ефективності, а також забезпеченням професійного довголіття, Особливої 

актуальності проблема професійного здоров’я набуває щодо тих людей, чия професійна 

діяльність протікає в стресових умовах. Результати численних досліджень дозволяють 

говорити про те, що в даний час управлінська діяльність з повним правом може бути 

віднесена до тих видів трудової діяльності, які пред’являють підвищенні  вимоги, як до 

фізичного, так і до психічного здоров’я професіонала [1, с. 47]. 

Мета статті 

Що таке професійне  вигорання, від чого воно залежить? Якщо людина 

поставила собі ціль і йде до неї на якому етапі вона починає зневірюватись в своїх силах, 

що таке вигорання, як розуміти це поняття? В цій статті ми спробуємо розібратись з 

проблемою вигорання, чому воно з’явилось, що стало першопричиною появи вигоранню, 

та що треба змінити перш за все в собі самому щоб цього не трапилось, та як навчити 

цього майбутньому поколінню? 

Стан дослідження проблеми 

На думку директора відділу охорони здоров’я ВООЗ Н. Сарторіуса психічному 

здоров’ю можна дати таке визначення: по-перше – це відсутність явних психічних 

порушень; по-друге – певний резерв сил, завдяки яким вона може подолати не очікуванні 

стреси; по-третє – стан рівноваги між людиною та навколишнім середовищем, гармонії 

між ним та суспільством [4, с.88]. 

За визначенням В.П. Петренка і Є.А. Щербини, «Психічне здоров’я – це такий 

відносно стійкий стан організму й особистості, що дає змогу людині усвідомлено, 

враховуючи свої фізичні й психічні можливості, а також навколишні природні та 

соціальні умови, здійснювати й забезпечувати свої індивідуальні й суспільні біологічні та 

соціальні потреби на основі нормального функціонування психофізичних систем, 

здорових психосоматичних і соматопсихічних відносин в організмі». 

Вивченню проблеми синдрому «професійного вигорання» присвячено значну 

кількість робіт у зарубіжній науці та практиці (E. Aronson, M. Leiter, C. Maslach, A. Pines, 

S. Jakson, S. Walkerта ін.). Інтерес вітчизняних науковців щодо цієї проблеми останнім 

часом значно розширився, з’явилась низка робіт таких авторів, як М. Авраменко, 

В. Бойко, Н. Водопянова, Т. Зайчикова, Л. Карамушка, А. Лужецька, К. Малевич, 

О. Мірошниченко, В. Орел, О. Папанова, Е. Старченкова та ін. Важливо відзначити, що 

дослідники, котрі обирають «професійне вигорання» як предмет дослідження, 

позиціонують його як руйнівне та деструктивне явище (виснаження фізичних, 

фізіологічних та психічних ресурсів) у житті професіонала. Синдром фізичних, емоційних 

і пізнавальних симптомів, які відчуває спеціаліст, не здатний впоратися ефективно із 

стресом, викликаним певними обмеженнями, що стосуються реалізації його цілі та 

особистісної кар’єри. Як вироблений особистістю механізм психічного захисту в формі 

повного або часткового виключення емоцій (зниження їх енергетики) у відповідь на 4 

психотравмуючі впливи, стереотип емоційної або професійної поведінки, що дозволяє 
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людині дозувати і економно використовувати емоційний ресурс. Психофізіологічну 

реакцію, обумовлену частковими, іноді надмірними, але, як правило, малоефективними 

зусиллями, що направлені на задоволення трудових потреб, й супроводжуються 

психологічними, емоційними, а інколи і фізичними відхиленнями від активності у 

відповідь на надмірний стрес або незадоволеність. Специфічний вид професійного 

захворювання людей у системі «людина-людина» [6, с.176]. 

Особливої уваги серед ознак психічного здоров’я заслуговує критерій психічної 

рівноваги. Від ступеня виваженості психічної рівноваги залежить урівноваженість 

людини з об’єктивними умовами, її пристосування до них. Урівноваженість людини та 

адекватність її реакцій на зовнішній вплив мають велике значення для розмежування 

норми та патології, адже тільки у психічно здорової людини, тобто урівноваженої, ми 

спостерігаємо наступні прояви: 

- відносної стійкості поведінки та адекватності її зовнішнім умовам; 

- високу індивідуальну пристосованість організму до звичних коливань 

зовнішнього середовища; 

- здатність підтримувати звичне комфортне самопочуття, морфо 

функціональне збереження органів та систем. 

Психічне здоров’я людини тісно пов’язане із наявністю і збереженням 

психологічної стійкості. Проблеми психологічної стійкості особистості мають велике 

практичне значення, оскільки стійкість охороняє особистість від дезінтеграції й 

особистісних розладів, забезпечує реалізацію фізичних і духовних потенцій людини [2, с. 

58-77]. 

Стійкість до подолання труднощів, збереження віри в себе, упевненості в собі, 

своїх можливостях, досконалість психічного саморегулювання, постійний досить високий 

рівень настрою – це невід’ємні складові психічного здоров’я.  

Іншими словами це стан повної гармонії в житті людини, але життя постійно 

рухається та змінюється, чи можливо досягти повної гармонії в постійному його 

круговороті? Де є такі ж люди, де є хвороби, війни, голод, несправедливість, розділення 

як країн так і людей на багатих і бідних, де є постійні бажання які змушують багато 

працювати, щоб щось змінити в своєму житті. Ось слова древнього мислителя і філософа 

Китаю, Конфуція: 

«Люди витрачають своє здоров'я, щоб заробити гроші, а потім витрачають гроші, 

щоб відновити здоров'я. 

Нервово думаючи про майбутнє, вони забувають про сьогодення, так що не 

живуть ні в сьогоденні, ні заради майбутнього. 

Вони живуть так, як ніби ніколи не помруть, а коли вмирають, розуміють, що 

ніколи і не жили». 

Так яка перша і основна проблема професійного вигорання, та являється ця 

проблема останньою, чи може є те, що зовсім знищить її як непотрібну? 

Та спочатку розглянемо таке поняття як стрес, та вплив стресу на здоров’я 

людини. Сучасна людина наражається на багато факторів ризику, постійно зазнає 

підвищених психічних навантажень, що негативно впливає на стан її нервової та серцево-

судинної систем, знижує опірність організму. 

Стрес пов’язаний з емоційним та інтелектуальним перенавантаженням або 

психологічними травмами [3, с. 12-56]. 

Стрес – це сукупність загальних, неспецифічних, біохімічних, фізіологічних і 

психологічних реакцій організму, які виникають внаслідок дії надзвичайних подразників 

різної природу та характеру, що спричиняють «напруження» функцій організму. 

При стресі рефлекторно починають діяти нервові та гуморальні механізми. Кора 

мозку надсилає імпульси до ретикулярної формації та гіпоталамуса, збуджується 

симпатичний відділ нервової системи, а мозковий шар надкірників секретує у кров 

катехоламін. Під їх впливом у гіпоталамусі  збільшується утворення кортиколіберину, 
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який стимулює секрецію адренокортикотропного гормону, а він, у свою чергу, забезпечує 

утворення та вихід глюкокортикоїдів із кіркового шару наднирників. Ці гормони 

підвищують резистентність (Опірність організму, щодо будь-яких стрес-факторів).  

За Гансом Селье, у розвитку стресу виділяють три основні стадії: стадію 

небезпеки, за якої мобілізуються захисні сили організму; стадію резистентності, або 

захисну, під час якої організм пристосовується до стресогенної ситуації; стадію 

виснаження як наслідок тривалого стресу [1, с. 75-84]. 

Інакше кажучи, стрес у широкому розумінні – це і реакції організму, пов’язані з 

очікуванням стресу (стрес чекання), і реакції безпосередньо на джерело стресу (власне 

стрес), і реакції після стресу (після стрес). Тобто розрізняють три фази стресу. 

Різке збільшення частки стресових захворювань у загальній структурі хвороб 

пояснюється значним збільшенням у час науково-технічної революції нових незвичних 

стресових факторів. 

Стрес-фактори є причиною враження серцево-судинної системи, що викликає 

емоційне напруження і буває причиною смерті більше ніж у 50% випадків. Виснаження 

психіки призводить до психологічних проявів і погіршення стану організму, зокрема 

виникають «Хвороби адаптації». Тривала та надмірна секреція глюкокортикоїдів 

наднирниками виснажує інсулярний апарат підшлункової залози, тому може виникнути 

цукровий діабет. До інших хвороб адаптації, також пов’язаних із гіперфункцією 

наднирників належать виразки у шлунково-кишковому каналі, імунодефіцит, безплідність 

тощо. 

Надмірна секреція мінералокортикоїдів наднирниками через зміну об’єму крові 

та зростання рівня натрію в крові сприяє розвитку порушень водно сольового обміну, 

ураженню нирок, появі набряків, виснаженню серцево-судинної системи, а довготривала 

гіперфункція пара щитоподібної залози зумовлює остеопороз, порушень функції хребта 

[5, с. 237]. 

Порушення психічного стану при стресі може проявлятися: швидкою втомою, 

роздратованістю, або ж  навпаки, депресією, головним болем, розладом сну, надмірним 

апетитом як способом одержання енергії, сили та впевненості, потребою в штучних 

стимуляторах нервових процесів (Паління, вживання алкоголю, наркотичних засобів 

природнього або штучного походження) 

Конституція тіла людини обумовлює ступінь змін концентрації окремих 

гормонів у крові під час стресового стану, а також визначає розмір ушкоджень,які вони 

можуть викликати. При цьому вразливість певної ланки позначається на схильності до 

конкретних емоцій. Так, жінки стають агресивними та роздратованими, схильних до 

порушень репродуктивної системи, а людина, яка постійно перебуває у пригніченому 

настрої, наприклад астенік – до захворювань органів травної системи. [4, с.68-93]. 

У чоловіків проявляється стрес переважно через порушення роботи серцево-

судинної системи, ( перевантаження серцевого м’яза, перепади тиску крові, а тому зміни 

перенесення тиску крові до тканин, розвиток атеросклерозу, через що виникає інфаркт 

або інсульт. Через алкоголізм і паління  

Але стрес – це вже наслідок а не причина. Звичайно стрес викликають різні за 

своєю структурою та сенсом ситуації, але чи так воно насправді? Ситуації призводять до 

стресу, чи ще щось? Та де ж при цьому сама людина, та якщо дивитись правді у вічі, то зі 

стресом або ж професійним вигоранням може впоратись тільки сама людина, більше того, 

вона може його просто не допускати. 

Щоправда, скільки людей, стільки й стрес-реакцій. Лікарі та психологи 

називають цю властивість індивідуальною адаптацію до психоемоційних навантажень. У 

кожної людини реакція на той самий стресогенний чинник індивідуальна. Психоемоційні 

особливості особистості моральні і вольові якості, рівень освіти і культури – все це 

визначає здатність людини до психічної адаптації і стійкості до стресогенних чинників. 
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Найчастіше надмірні стресові ситуації можуть стати причиною неврозів. За 

даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на неврози сьогодні хворіє 85% 

населення Земної кулі. Неврози – це хвороба розладів адаптації, внаслідок зриву 

пристосувальних механізмів нашого організму, оскільки вичерпались всі резерви протидії 

стресу. 

Для неврозів характерні розлади сну, головний біль при розумовому, фізичному 

та емоційному напруженні. Можуть виникати запаморочення, біль в ділянці серця, 

шлунка, нудота, блювання, закрепи. 

Чи можливо при такому сучасному перенапруженні на всіх сферах життя 

уникнути стресу, та чим пов’язані такі поняття як стрес, особистісне вигорання, та 

професійне вигорання? 

На нашу думку, ці фактори пов’язані напряму між собою, як і всі фактори в 

житті людини. Як можливо їх уникнути? Ось цікаві данні отриманні американськими 

дослідниками, що спробували встановити взаємозв’язки між вигоранням та почуттям 

гумору. Виявилось, що останнє може виступати одним із механізмів копинга – подолання 

стресових ситуацій. Люди з гарним почуттям гумору рідше страждають від вигорання, а 

також більш високо оцінюють свою професійну успішність. Пайдмонт отримав данні про 

те, що самоповага грає важливу роль в переживанні дистресів, пов’язаних з роботою. 

Тривожні, депресивні і не здатні впоратись із стресами люди частіше відчувають 

емоційне виснаження і деперсоналізацію на роботі, і поза нею [1, с. 95]. 

І ось головне питання над яким треба замислитись, чому негативні фактори такі 

як тривога, переживання, депресивні стани як наслідок, відчуття пригніченості, агресія, 

нестримність, ненависть, заздрість так близько межують з стресом та вигоранням як 

наслідком? І чому люди с почуттям гумору, зацікавленістю, насолодою роботи, яким 

більш притаманні позитивні емоції краще справляються зі стресом або ж зовсім його 

уникають?   

Ось відповідь на питання, «Що є основою рішення всіх проблем в житті 

людини?». Звісно, є проблеми які тільки позитивом не вирішуються, але з посмішкою 

набагато легше вирішити а ніж з серйозним виразом обличчя. Людина одночасно є 

ключем як до зародження всіх проблем, так і до їх вирішення. Якщо з позитивом 

зустрічати проблеми, то вони перестають такими бути, змінюється відношення, і 

проблеми стають простим питанням яке потрібно вирішити. Ми не беремо глобальні 

проблеми всього населення як одиниці, ми беремо конкретно людину, та її відношення до 

навколишнього. Змінившись сам, зміниться і світ навколо.  

Висновки 

Отже, у більшості концепцій поняття «професійне вигорання» специфічний 

феномен, притаманний лише даному типу професій, що ґрунтується на виснаженні 

емоційної сфери людини-професіонала в процесі взаємодії із людьми. А стрижневими 

ознаками «професійного вигорання» більшість дослідників визнають формальне 

ставлення до діяльності, відсутність емоційного внеску, енергетичності та ентузіазму, що 

обумовлюють появу невдоволеності собою, редукцію професійних обов’язків. Утім ці 

симптоми не є першопричинами професійного виснаження, а є його наслідками; 

причинами можуть бути як внутрішні (особистісні, ціннісно-смислові), так і зовнішні, 

організаційні фактори. 

Синдром психоемоційного виснаження і вигорання набуває домінуючого 

значення насамперед через свій амортизаційний та нівеляційний вплив на життєдіяльність 

значної кількості людей. Психоемоційне вигорання здебільшого розпочинається 

«завдяки» хронічній напрузі, емоційній перевтомі, пережитій людиною внаслідок 

соціопатійності стресогенних чинників. 

Психологічне забезпечення професійної діяльності в даний час тісно пов’язане з 

проблемою збереження здоров’я професіонала. Доцільно говорити про взаємозв’язок: з 
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одного боку, очевидно, що стан здоров’я робить істотний вплив на процес і результат 

діяльності, з іншого, професійна діяльність впливає на здоров’я професіонала. 

Синдром професійного вигорання – це несприятлива реакція на робочі стреси, 

що включає в себе психологічні, психофізіологічні і поведінкові компоненти. У міру того 

як поглиблюються наслідки робочих стресів, виснажуються моральні та фізичні сили 

людини, вона стає менш енергійною, погіршується стан його здоров’я. Виснаження веде 

до зменшення контактів з оточуючими, а це, у свою чергу, до загострення переживання 

самотності.  

Науковий і практичний інтерес до синдрому вигорання обумовлений тим, що цей 

синдром – безпосередній прояв всезростаючих проблем, пов’язаних із самопочуттям 

працівників, ефективністю їх праці і стабільністю ділового життя організації. 

Численність досліджень, присвячених проблемі вигорання, пояснюється 

кількома причинами. По-перше. Вигорання являє собою варіант багатофакторного 

виробничого стресу, що дозволяє вивчати його як системну реакцію в цілому. По-друге. 

Наслідки професійного вигорання справляють істотний вплив на особисте, позаслужбове 

життя вигорілих. По-третє, наслідки вигорання погано позначаються на економічному 

благополуччі організації і ведуть до втрати кадрових ресурсів. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Бойко В. В. Синдром эмоционального выгорания в профессиональном 

общении / В.В. Бойко. – СПб., 1999. – 105 с.  

2. Бойко В. В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других / 

В.В. Бойко.  – М., 1996. – 154 с.  

3. Білоус М. В. Синдром «професійного вигорання у фармацевтичних 

працівників» / М. В. Білоус // Збірник матер. наук.- практ. конф. з міжнарод. участю, 

присвяч. 50-літтю створення кафедри організації та економіки фармації Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького. – Львів, 2014. – С. 265.  

4. Водопьянова Н. Синдром выгорания. – 2-е изд./ Н. Водопьянова – СПб., 

2008. –327 с.  

5. Горачук В. В. Організаційні аспекти профілактики і подолання 

професійного «вигорання» медичних працівників / В. В. Горачук // Матеріали IV з’їзду 

спеціалістів із соціальної медицини та організаторів охорони здоров’я, 23-25 жовт. 2008 

р., м. Житомир. – Київ-Житомир, 2008. – Т. 2. – С. 245.  

 

 

 

 

УДК 378.17 

 

ВІДСУТНІСТЬ ШКІДЛИВИХ ЗВИЧОК ЯК ОБОВ’ЯЗКОВИЙ 

КОМПОНЕНТ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

 

Наталія Михайлівна Матявіна, 

учениця 11-А класу гімназії №9 

Кіровоградської міської ради 

Кіровоградської області 

 

У статті розкрито питання щодо здоров’я, хвороб, медицини й охорони 

здоров’я. Наголошено на тому, що здоров’я слід розглядати як нове якісне утворення 

особистості, що включає її ставлення до здорового способу життя, до власного здоров’я 

і цим самим зумовлює свідоме прагнення самостійно, творчо вдосконалювати фізичну, 
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психічну і духовну сферу власної життєдіяльності на основі самопізнання і адекватної 

самооцінки стану здоров’я 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя,  молодь, діти,  формування 

здорового способу життя. 

 

Актуальністю та метою дослідження є розкриття змісту уявлень про здоров’я 

та здоровий спосіб життя серед студентської молоді. 

Першу сучасну спробу сформулювати положення про механізми здоров’я і 

способи впливу на них здійснили у 60-х роках С.М. Павленко, С.Ф. Олійник. Серед 

грунтовних вітчизняних наукових досліджень проблем здоров’я слід зазначити роботу 

Є.І.Головахи та Н.В.Паніної «Інтегрований індекс соціального самопочуття».  

Метою статті є обґрунтування за результатами дослідження особливостей 

формування культури здоров’я учнів старших класів загальноосвітніх закладів в умовах 

сучасного міста. 

Здоров’я – це стан повного фізичного, душевного і соціального благополуччя. 

Воно характеризує стан організму людини щодо пристосування до умов зовнішнього 

середовища, тобто є результатом процесу взаємодії людини і місця існування. 

Індивідуальне здоров’я розглядається як досягнення людиною високого рівня фізичної 

працездатності, наявності в неї адаптації до умов зовнішнього середовища, стійкості до 

захворювань. Здоров’я населення є інтегративним показником суспільного розвитку 

країни, відображенням її політичного, соціально-економічного та морального стану.  

На основі теоретичного аналізу цієї проблеми культуру здоров’я, на нашу думку, 

слід розглядати як нове якісне утворення особистості, що включає її ставлення до 

здорового способу життя, до власного здоров’я і цим самим зумовлює свідоме прагнення 

самостійно, творчо вдосконалювати фізичну, психічну і духовну сферу власної 

життєдіяльності на основі самопізнання і адекватної самооцінки стану здоров’я. Таким 

чином, здоров’я містить не тільки такі характеристики, як здоровий спосіб життя, фізичне 

і психічне здоров’я, але й творчу активність щодо свого організму і соціальну 

відповідальність. 

Виявлення рівня сформованості культури здоров’я у старшокласників, 

проведеного в процесі дослідження у гімназії №9, Кіровоградської міської ради, 

Кіровоградської області, здійснювалося за методиками Г. Кривошеєвої, яка включає такі 

основні критерії: 

1) валеологічну освіченість – знання індивідуальних особливостей 

організму, знання основних захворювань, їх профілактика, обізнаність із шкідливими 

звичками та їх попередження, уміння надавати першу долікарську допомогу, цінність 

здоров’я, прагнення до здорового способу життя, оцінка свого фізичного стану, рівня 

працездатності, ставлення до систем оздоровлення та знання народних методів лікування; 

2)  валеологічну свідомість – особистісна цінність здоров’я, важливість 

дотримання здорового способу життя, інтерес до екологічних проблем, прагнення 

поліпшити знання про здоров’я, ставлення до 

оздоровчих систем, оцінка важливості поведінки; 

3) валеологічну поведінку – дотримання режиму дня, раціонального 

харчування, забезпечення рухової активності, відсутності шкідливих звичок, участь у 

спортивних і оздоровчих заходах, природоохоронній діяльності. 

За словами О.В. Кравченко, «прискорення соціальної динаміки і структурні 

зміни в сучасному українському суспільстві сьогодні привели до трансформації 

суспільних ідеалів та індивідуальних цінностей. У сучасних умовах «кризи цінностей» і 

відсутності загальновизнаної ідеології уявлення про культурно схвальну поведінку 

розмиваються, а вибір моделей поведінки спирається на ієрархію індивідуальних 

цінностей» [5, с. 148]. Цим самим аналізувались особливості ставлення старшокласників 

до власного здоров’я, їхня мотивація до зміцнення здоров’я, рівень знань про здоровий 
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спосіб життя, ступінь його сформованості, їхня обізнаність щодо взаємозв’язку між 

шкідливими життєвими факторами та виникненням різних захворювань. 

За результатами дослідження рівень валеологічної освіченості серед 470 

старшокласників за такими критеріями як інформованість про екологічну ситуацію був 

оцінений 5-9 класи, з результатом 34,5%, а серед 10-11 класів– 65,5%. Високий рівень 

знань про здоров’я і здорового способу життя показали 33,6% учнів, середній рівень – 

47,5%, низький – 18,9%. Знання про шкідливі звички та їх попередження знаходяться на 

високому рівні у 12,6% учнів, на середньому – у 52,4%, на низькому – у 35%.  

Результати експерименту виявили високий рівень валеологічної поведінки у 

18,8% старшокласників. Переважній більшості їх властивий середній рівень – 54,4% і 

низький рівень сформованості валеологічної поведінки властивий 26,8 % учням. 

Таким чином, в умовах позашкільної діяльності активізується виховний процес, 

який спрямований на розвиток потенційних здібностей школярів та їх адаптації у 

сучасному соціальному і природному середовищах. У таких умовах набагато простіше 

знайти індивідуальний підхід до кожного підлітка, оскільки стосунки між учнями і 

вчителем, зазвичай, більш невимушені, тому ефективніше відбувається процес 

формування культури здоров’я і екологічної компетентності. 

Отже, основною сутністю процесу формування культури здоров’я, є: спеціально 

організований, цілеспрямований процес і результат розвитку особистості під впливом 

соціальної діяльності та середовища, спадковості, освіченості і активності особистості як 

результат її становлення, набуття сукупності стійких властивостей та якостей. 
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У статті авторами представлено результати вивчення впливу лікувальної 

фізичної культури на стан гемодинаміки у розвитку пристосувальних реакцій серцево-

судинної системи хворих на інфаркт мыокарда. 

Ключові слова: фізична реабілітація, лікувальна фізкультура, інфаркт міокарду, 

серцево-судинні захворювання. 

 

Актуальність та мета дослідження. Серцево-судинні захворювання, 

незважаючи на прогрес медичної науки у XXI ст., продовжують охоплювати широкі 

верстви населення різного віку. При цьому спостерігається тенденція до ураження все 

більш молодого, працездатного населення розвинених країн, що, безсумнівно, стає 

причиною росту економічних витрат у вигляді тимчасової втрати працездатності, 

зниження ділової активності й інвалідизації контингенту, який страждає на серцево-

судинні захворювання. Але і серед осіб літнього віку, незважаючи на появу сучасних 

методів лікування, помітного прогресу щодо збільшення тривалості життя не 

спостерігається.Фізична активність людини, що відіграла головну роль в еволюції, 

сьогодні знову набуває біологічної та соціальної актуальності. Науково-технічний 

прогрес у всіх галузях життя різко скоротив рухову активність (гіпокінезія).  

Сучасна людина відчуває на собі вплив дисгармонії нервових і фізичних 

подразників зі значною перевагою нервових факторів. Ця дисгармонія в умовах 

гіпокінезії далеко не байдужа організмові, вона є одним із важливих етіологічних 

факторів, здатних спричинити зниження природної опірності організму і порушення 

функції нервової та серцево-судинної систем (ССС). 

У механізмі негативного впливу гіподинамії необхідно враховувати зниження 

стимуляції нервових центрів пропріорецепторами м’язів із подальшим ослабленням 

трофічних впливів на внутрішні системи. При зниженій фізичній активності сучасної 

людини виникає дефіцит пропріоцептивних подразнень, унаслідок чого знижується 

здатність внутрішніх систем пристосовувати свою реактивність до зовнішніх подразників 

навколишнього життя, що, у свою чергу, може спричинити низку функціональних 

порушень із боку внутрішніх органів або систем [1, с. 33]. 

Мета статті. Проаналізувати відновлену фізичну працездатність хворих, які 

перенесли інфаркт міокарда (ІМ), що досягається адекватною активізацією на ранніх 

етапах одужання, завдяки призначенню лікувальної фізкультури. 

Стан дослідженості проблеми. Про зменшення негативного впливу вимушеного 

спокою завдяки ЛФК у своїх дослідженнях писали Н.А. Грацианський (2000), 

В.А. Єпіфанов (2009), П.Б. Єфіменко (2001), С.А. Калмиков, Ю.С. Калмикова.  
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Реабілітацію хворих та особливості методики лікувальної фізкультури при 

серцево-судинних захворюваннях досліджували І.М.  Макарова, В.М. Мухін, Р.Г. Оганов, 

І.Г. Фоміна, М.Л. Поллок, Д.Х. Шмідт та інші. 

Основний виклад матеріалу.  

Механізми впливу фізичних вправ на серцево-судинну діяльність. При 

різних захворюваннях системи кровообігу і розвитку серцево-судинної недостатності до 

патологічного процесу залучаються різні механізми, щорегулюють кровообіг. Тому дані 

захворювання характеризуються розвитком функціональних відхилень не тільки з боку 

центрального апарату кровообігу, але й різних систем, що функціонують із ним у тісній 

взаємодії. У зв’язку з цим майже вся терапія хвороб системи кровообігу є 

функціональною. 

Ідеї функціональної терапії особливо яскраво виражені при використанні ЛФК, 

коли діючий на хворого фактор – фізична вправа – через нервову систему і подальші 

гуморальні зрушення активно втягує у вправу всі ланки системи кровообігу. Провідне 

значення в регуляції кровообігу належить нервовим механізмам. Нервова регуляція не 

тільки підтримує на певному рівні артеріальний тиск, але й здійснює швидкий 

перерозподіл крові, зокрема при переході організму від спокою до діяльного стану. 

Нервовий механізм регуляції кровообігу функціонує в органічному зв’язку з 

гуморальними впливами. Так, підвищення концентрації водневих іонів, нагромадження у 

крові молочної кислоти, вуглекислоти тощо подразнює хеморецептори в рефлексогенних 

зонах судин (у вічку аорти, в каротидному синусі тощо), що впливає на саморегуляцію 

артеріального тиску та стан тонусу артеріальної мускулатури. 

При захворюваннях серцево-судинної системи (далі – ССС) необхідно 

враховувати, що в основі розвитку функціонального пристосування хворого до фізичних 

навантажень лежить процес дозованого тренування. Під впливом тренування досягають 

високої злагодженості функції кровообігу, обміну речовин, дихання та ін.; при цьому 

провідною ланкою, що координує діяльність усіх основних систем організму хворого, є 

нервова система з її вищим відділом – корою головного мозку [6, с. 29]. 

Як відомо, ССС здійснює функцію розподілу крові, що характеризується 

чотирма основними гемодинамічними факторами: 

- скороченнями міокарда (кардіальний фактор); 

- участю судинної системи у просуванні крові (екстракардіальний фактор 

судинного походження); 

- впливом процесів обміну на функцію кровообігу (фактор тканинного обміну); 

- групою екстракардіальних факторів кровообігу (присмоктувальна функція 

грудної клітки, кардіоваскулярна функція діафрагми, м’язовий насос, суглобний насос). 

У механізмі кардіального фактора гемодинаміки слід враховувати збудження 

функції центрального апарату кровообігу. Фізичні вправи у процесі їх виконання 

стимулюють взаємопов’язані трофотропні й енерготропні впливи.  

При фізичних вправах значно збільшується приплив крові у коронарну систему, 

розширюються судини міокарда, збільшується кількість функціонуючих капілярів, 

посилюються окисно-відновні процеси, що приводить до поліпшення трофічних процесів 

у м’язі серця. При підвищенні артеріального тиску на 50 % через вінцеві судини протікає 

втричі більше крові, ніж у спокої, розширення ж судинміокарда зумовлено як нервовими, 

так і гуморальними впливами (вуглекислий газ, адреналін, молочна кислота та ін.). 

Стимуляція центральних впливів (кортико-вісцеральних) також є дією гуморальних 

речовин (переважно білкової природи, що утворюються при м’язовій діяльності), які 

сприяють посиленню скорочувальної функції серцевого м’яза.  

Отже, збільшення систолічного об’єму в хворих при заняттях фізичними 

вправами є наслідком збільшення як сили скорочення серцевого м’яза, так і припливу до 

нього крові.Внаслідок скорочення лівого шлуночка, хвиля крові, розподіляючись по 

судинах, зазнає опору. Останнє зумовлено в’язкістю крові, тертям об судинні стінки її 
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формених елементів, подоланням маси гідростатичного стовпа та іншими причинами. 

Через це при віддаленні хвилі у периферичному напрямку артеріальний тиск поступово 

спадає. Це спадання особливо виражене в зоні дрібних артеріальних судин, що передують 

капілярам.Зі зниженням дії на рух крові кардіальнoгoфактора посилюється вплив 

судинного фактора. Екстракардіальні впливи на гемодинаміку зумовлені пружністю й 

еластичністю артеріальної стінки. Остання, розширюючись під дією хвилі крові, 

накопичує потенційну енергію, яка через пружність стінки судини переходить у 

кінетичну, і судина повертається у вихідний стан, здійснюючи посилюючий вплив на 

просування хвилі крові у периферичному напрямку [2, с. 61]. 

Методичні принципи застосування ЛФК при серцево-судинних 

захворюваннях. У методиці занять лікувальною гімнастикою з хворими на серцево-

судинні захворювання особливо важливого значення набувають правильний добір вправ у 

комплексах та їх дозування. При цьому протягом усього курсу лікувальної гімнастики 

важливу роль приділяють дихальним вправам. Більшість кардіологічних хворих, як 

правило, не має навичок раціонального дихання або воно втрачається внаслідок 

тривалого обмеження рухової активності. Такі вправи не тільки удосконалюють функцію 

самого дихального апарату, але і в кінцевому підсумку впливають на весь організм. Вони 

мають велике значення для встановлення у процедурах лікувальної гімнастики 

необхідного рівня навантаження, тобто є засобом активного відпочинку [7, с. 49]. 

Мета ЛФК при інфаркті міокарда: 

1. Поліпшити коронарний і периферійний кровообіг, обмінні процеси в міокарді, 

посилити скоротливу здатність міокарда. 

2. Економізувати діяльність міокарда для зниження потреби в кисні. 

3. Стимулювати екстракардіальні фактори кровообігу. 

4. Запобігти прогресуванню атеросклерозу та розвитку таких ускладнень, як 

інфаркт міокарда, порушення ритму і провідності, недостатність кровообігу та ін. 

5. Підвищити толерантність до фізичних навантажень, зменшити вживання 

препаратів судинорозширювальної дії. 

Протипоказання: часті напади стенокардії, передінфарктний стан, гострий 

інфаркт міокарда; серйозні порушення ритму і провідності серця, яка виражена серцево-

судинною недостатністю; тромбоемболічні ускладнення, неадекватні реакції серцево-

судинної системи на навантаження і негативна динаміка на ЕКГ, гострі запальні 

захворювання та загострення супутніх хвороб (високий АТ, цукровий діабет та ін.). 

На початку курсу лікувальної гімнастики застосовують неглибоке довільне 

дихання, без затримки. Вчаться правильному видиху, носовому диханню. Важливе 

значення при профілактиці гіпостазів у нижніх відділах легень має діафрагмальне 

дихання. Слід врахувати, що поглиблення дихання впливає на кровонаповнення серця та 

загальний кровотік, тому дозування має бути індивідуальним. 

Доцільно дихальні вправи застосовувати в оптимальних комбінаціях із 

загальнозміцнювальними. Спочатку застосовується співвідношення 1:1, 1:2, у більш 

пізній термін – 1:3.Загальнорозвиваючі вправи застосовують у такій послідовності: 

спочатку – дрібні м’язові групи, потім – середні й обмежено – великі. Для поступового 

наростання навантаження у процедурах застосовують принцип розсіювання. 

Як уже зазначалося, у методиці лікувальної гімнастики особливу роль відіграють 

темп і ритм виконання процедур. У першій половині курсу вправи, як правило, 

виконують у повільному темпі, у другій —цілком адекватним є середній і швидкий темп. 

Проте швидкий темп навіть у більш віддалений термін —наприклад, після рубцювання 

інфаркту —порівняно часто викликає несприятливі зрушення кровообігу, низку 

неприємних суб’єктивних відчуттів.  

Що ж до застосування процедур лікувальної гімнастики для літніх хворих, то їх 

взагалі рекомендується здійснювати у повільному, спокійному темпі з обмеженням рухів 

голови і тулуба. Тривалий постільний режим у хворих із коронарними порушеннями 
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призводить до загальної м’язової слабкості йослаблення зв’язкового апарату. Тому в 

процедурах усіх рухових режимів потрібно застосовувати спеціальні вправи для 

зміцнення склепіння стопи, м’язів нижніх кінцівок і спини. Вільні ритмічні рухи у 

великих суглобах із залученням значнихм’язових груп дозуються індивідуально, тому що 

необхідно враховувати посилення припливу крові до серця, прискорення кровобігу та 

можливе значне підвищення ударного і хвилинного обсягів кровообігу [2]. 

Насамперед це стосується вправ для м’язів тулуба. Відомо, що при задишці 

можуть збільшуватися внутрішньочеревний тиск і приплив крові до серця. Для 

зменшення застійних явищ в органах черевної порожнини рекомендують 

використовувати вправи, що ритмічно підвищують і знижують внутрішньочеревний тиск 

(типу діафрагмального дихання, динамічних вправ для нижніх кінцівок та ін.). З метою 

поліпшення кровообігу застосовують також вправи відволікального характеру та вільні 

рухи у дистальних відділах кінцівок. 

Заняття ЛФК створюють позитивний емоційний фон у хворого, надають 

впевненості в успішному результаті захворювання, сприяють нормалізації коркової 

динаміки, вирівнюють співвідношення процесів збудження і гальмування, зменшують 

про-яви неврозу. Робота дистальних відділів кінцівок є ефективним засобом 

профілактики тромбозу дрібних гілок легеневої артерії, тому що в такихумовах 

поліпшується мікроциркуляція і зростає об’єм циркулюючої крові. Під впливом фізичних 

вправ збільшується потік імпульсів від пропріорецепторів. Це проявляється поліпшенням 

діяльності травного тракту, його моторної і секреторної функції (зменшення або 

зникнення відчуття дискомфорту в надчеревній зоні, схильності до запору чи нестійкого 

випорожнення).  

Фізичні вправи також сприяють нормалізації рівня артеріального тиску, 

зменшенню частоти серцевих скорочень, зникненню екстрасистол вегетативного 

походження. Збільшується киснева ємність крові внаслідок зміни морфофункціональних 

властивостей еритроцитів і помірного підвищення їх кількості. Розвиток помірного 

метаболічного ацидозу під впливом фізичних навантажень призводить до збільшення 

об’єму еритроцитів, що підвищує їх киснево-транспортні можливості. При цьому зростає 

спорідненість до гемоглобіну і зменшується тканинна гіпоксія.У хворого на інфаркт 

міокарда змінені показники білкового й азотистого обміну. Внаслідок порушення цих 

видів обміну уповільнюються процеси регенерації міокарда [7]. 

 ЛФК є надійним засобом усунення зазначених зрушень, профілактики м’язової 

гіпотрофії. Поліпшення центральної гемодинаміки, помірна стимуляція кровообігу 

впливають на коронарний кровотік, що у своючергу сприяє обмеженню зони некрозу і 

швидкому рубцюванню. Оптимізацію терапевтичного ефекту тих чи інших лікувальних 

впливів за рахунок добору часу їх надання називають хронотерапією і широко 

застосовують у практиці лікування та реабілітації хворих із серцево-судинними 

захворюваннями. Хронотерапію здійснюють шляхом дослідження біоритмів 

фізіологічних функцій хворих і визначення, у які години кожна з них найбільше 

відхиляється від норми. Якщо у клініці хронотерапія дозволяє вибрати час, коли треба 

здійснити вплив, у курортних умовах цей підхід дозволяє уникнути призначення 

процедур у невідповідний час і тим самим запобігти ускладненям.  

У стаціонарі хворим призначають ЛГ, РГГ, дозовану ходьбу на рівній місцевості 

в повільному або середньому темпі, заняття на тренажерах з урахуванням толерантності, 

теренкур. Після виписування зі стаціонару хворі продовжують заняття в кабінетах ЛФК 

поліклініки, кардіологічного диспансеру, центру реабілітації. Призначають дозовану 

ходьбу на рівній місцевості, заняття на тренажерах, рухливі та спортивні ігри, інші 

прогулянки, їзду на велосипеді, оздоровчий біг підтюпцем (поєднуючи його з ходьбою), 

лікувальний масаж, загартовування повітряними і водними процедурами. ЧСС після 

навантажень не повинна підвищуватися понад 20 порівняно з такою в стані спокою, 

термін відновлення – 6-8 хв. У разі неадекватної реакції на навантаження у хворого може 
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з'явитися біль за грудниною, слабкість, пітливість, запаморочення, задишка, виражена 

тахікардія, значне коливання АТ, триваліший відновлювальний період, на ЕКГ – ознаки 

ішемії міокарда. 

Щоб уникнути перевантажень, користуються тренувальним рівнем ЧСС, який 

складає 70-90% від індивідуальної порогової ЧСС. До початку заняття проводять 

опитування хворого, його огляд, визначають ЧСС, АТ, знімають ЕКГ, оцінюють 

функціональні можливості. Заняття ЛФК припиняють, якщо виникає напад стенокардії. 

Про ефективність занять ЛФК свідчить поліпшення загального стану хворого, 

ліквідація нападів стенокардії або зменшення їх вираженості і кількості, відсутність ознак 

серцевої недостатності, зменшення реакції серцево-судинної системи на фізичне 

навантаження, відновлення працездатності і можлива відмова від корона-ро-

розширювальних засобів або зниження їх дози. 

Хворі повинні поступово збільшувати рухову активність та регулярно 

виконувати фізичні вправи в кабінеті ЛФК — самостійно або в групах здоров'я. 

Хворі щодня виконують РГГ, здійснюють прогулянки до 8— 10 км у середньому 

темпі, їздять на велосипеді, займаються на тренажерах. Ведення здорового способу життя, 

боротьба зі шкідливими звичками, регулярні заняття фізичними вправами значно 

поліпшують здоров'я хворих та їх фізичну працездатність. 

Особливості методики ЛФК у лікуванні інфаркту міокарда 

У сучасну практику охорони здоров'я впроваджена спеціальна система 

реабілітації хворих на інфаркт міокарда ( далі – ІМ). Головними принципами цієї системи 

є ранній початок, комплексність, використання всіх видів реабілітації, безперервність та 

послідовність етапів реабілітації. 

У реабілітації хворих на ІМ виділяють 3 періоди (етапи): стаціонарний, 

одужання та підтримувальний. 

Основними завданнями ЛФК на стаціонарному етапі є: профілактика і лікування 

ускладнень ІМ, стабілізація показників серцево-судинної системи, позитивна динаміка 

клінічних, лабораторних та ЕКГ-показників, поліпшення стану та підвищення рухової 

активності хворих настільки, щоб до кінця перебування у стаціонарі хворий міг себе 

обслуговувати, підійматися сходинками на один поверх, ходити по рівній місцевості на 

відстані від 1 до З км за 2-3 рази без ознак погіршення стану, підготовка хворого до 

переведення у відділення реабілітації [4]. 

Засоби ЛФК особам з ІМ призначають на 2-гу-3-тю добу хвороби за відсутності 

протипоказань і стабілізації показників серцево-судинної системи. До тимчасових 

протипоказань ЛФК відносять: загальний важкий стан хворого, серцеву астму, набряк 

легень, важкі порушення ритму і провідності, виражені ознаки серцево-судинної 

недостатності, напади стенокардії, аневризму лівого шлуночка, високий АТ, кардіогенний 

шок, рецидивний перебіг ІМ, тромбоемболічні ускладнення, загострення супутніх 

захворювань, висока температура тіла та виражені зміни лабораторних показників 

активності процесу. 

Рекомендуючи розширення рухової активності, оцінюють реакції хворого на 

дозоване фізичне навантаження. Так, перш ніж перевести хворого на розширений 

ліжковий режим, йому пропонують посидіти у ліжку 5 хв, на палатний режим – постояти 

5 хв біля ліжка в присутності лікаря, на вільний руховий режим – походити по коридору 5 

хв у повільному темпі. Після виконання навантаження враховують реакцію хворого, 

скарги, загальний стан, ЧСС, АТ. За необхідності роблять ЕКТ до і після навантаження. У 

разі неадекватної реакції на навантаження у хворого можуть з'явитися біль за грудниною, 

запаморочення, слабкість, задишка, порушення ритму, зміни АТ, кольору шкіри [5]. 

Використовують 4 програми фізичної реабілітації, кожна з яких передбачає 

визначені терміни перебування хворого в стаціонарі, різні темпи розширення рухової 

активності і призначення засобів ЛФК, що відповідають класу тяжкості стану хворого. 
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Індивідуальний підхід до хворого під час проведення реабілітації у стаціонарі 

регламентується застосуванням 3, 4, 5-тижне-вої та індивідуальної програм фізичної 

реабілітації. 

На суворому ліжковому руховому режимі ЛФК застосовують у формі ЛГ, яка 

спрямована на запобігання ускладненням, поліпшення периферійного кровообігу, 

стимуляцію екстракардіальних факторів кровообігу й обміну в міокарді, що 

супроводжується поліпшенням скоротливої здатності міокарда і підвищенням рівня 

фізичного стану хворого. Під час перебування хворого на цьому режимі застосовують 

дихальні вправи, рухи у великих суглобах кінцівок, рухи головою, повороти тулуба на 

правий бік, піднімання таза, вправи на розслаблення. Тривалість занять ЛГ – 8-10 хв. 

На розширеному ліжковому режимі завдання ЛФК ті ж самі, навантаження 

поступово збільшують за рахунок кількості повторень: вихідне положення — лежачи та 

сидячи, тривалість занять – 10-15 хв, 3 рази на день. 

На напівліжковому (палатному) режимі ЛФК спрямована на стимуляцію 

екстракардіальних факторів кровообігу, посилення репаративних процесів у міокарді, 

поступове розширення рухової активності (мал. 44). Хворий навчається повільно ходити 

по палаті. ЛГ хворі виконують на стільці, тривалість занять - 20-25 хв. Навантаження 

збільшують за рахунок ускладнення вихідних положень, збільшення кількості вправ та їх 

повторюваності. Основним тренувальним засобом ЛФК є повільна ходьба по палаті. 

На вільному (загальнолікарняному) руховому режимі ЛФК спрямована на 

адаптацію організму до зростаючих навантажень побутового характеру. Збільшується 

тривалість ходьби по коридору і на повітрі, хворі навчаються тренувальної ходьби 

східцями приставним кроком у повільному темпі. Заняття ЛГ проводять у кабінеті ЛФК 

груповим методом у положенні сидячи та стоячи. Призначають заняття на тренажерах з 

урахуванням толерантності до фізичного навантаження. 

У період одужання засоби ЛФК використовують для виявлення та розвитку 

компенсаторних можливостей серцево-судинної системи, вторинної профілактики 

загострень ішемічної хвороби серця (ІХС), особливо повторного ІМ. 

Хворих на ІМ після стаціонарного лікування направляють на доліковування у 

відділення реабілітації місцевого кардіологічного санаторію, де призначають дозовану 

ходьбу на рівній місцевості у повільному та середньому темпі, РГГ, ЛГ, ходьбу східцями, 

заняття на тренажерах, прогулянки на свіжому повітрі. Фізичні тренування спрямовані на 

відновлення фізичної працездатності хворого до рівня, необхідного для повсякденної 

побутової та трудової діяльності. Після завершення лікування в санаторії хворі 

продовжують лікуватись у кабінетах ЛФК кардіологічного диспансеру, поліклініки або 

центру реабілітації за місцем проживання. На цьому етапі вирішують питання 

працездатності хворих, терміни поновлення трудової діяльності, обсяги службових 

навантажень, питання збереження працездатності, інвалідності та перекваліфікації. 

Підтримувальний період починається з 3-4-го місяця від початку захворювання і 

триває протягом усього життя хворого. 

Висновки. Регулярні фізичні тренування хворих на ІМ сприяють збереженню їх 

працездатності, у них рідше виникають повторні ІМ та серцева недостатність. У режимі 

рухової активності хворим призначають РГГ, дозовану ходьбу на свіжому повітрі, ЛГ, 

заняття на велотренажерах, гребному тренажері протягом 10-20 хв 3-5 разів на тиждень. 

Під час заняття ЧСС не повинна перевищувати 120 за 1 хв. 
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Визначення особливостей сенситивного періоду розвитку рухових якостей 

студентів 17-18 років обумовлюється необхідністю дослідження оптимальних умов для 

розвитку тієї чи іншої якості. 

У процесі навчання у ВНЗ на першому курсі навчання викладається дисципліна 

«Фізичне виховання». Проведене нами дослідження сприяє модернізації робочих 

навчальних програм з цієї дисципліни. 

Ключові поняття: сенситивні періоди, рухові якості, студенти, гіпертрофія, 

онтогенез. 

 

Мета статті – провести дослідження щодо використання особливостей 

сенситивних періодів з дисципліни «Фізичне виховання» у закладах освіти. 

Огляд наукових праць з проблеми. Сенситивні періоди рухової активності 

студентів в тій чи іншій формі вивчали різні науковці, зокрема: Т. Круцевич, В. Платонов, 

Б. Шиян та інші. 

Сенситивний період – це часовий діапазон, максимально сприятливий для 

розвитку тієї чи іншої функції чи іншої здібності людини. Наприклад, сенситивним 

періодом у розвитку мовлення є вік від 9 місяців до 2 років. Це не означає, що мовна 

функція не розвивається ні до, ні після цього віку, але саме в цей період мова 

розвивається найбільш бурхливо і в цей період дитина повинна мати досвід мовного 

спілкування, підтримку і заохочення дорослим його мовних спроб, бажання висловити 

свої почуття промовою . 
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Сенситивні періоди в розвитку дитини визначаються послідовним дозріванням 

певних ділянок центральної нервової системи. Знання цих періодів дозволяє створювати 

навколо дитини необхідне середовище для розвитку навичок, які пов'язані з розвитком 

певних структур мозку. Особливо ефективний цей підхід при навчанні дітей з 

відставанням у психічному розвитку, порушеннями слуху і зору. При такому підході 

висока чутливість певних функцій в певні періоди використовується для ефективної 

стимуляції розвитку цих функцій зовнішніми впливами. Виявлення та облік сенситивних 

періодів є обов'язковою умовою створення адекватних умов ефективного навчання та 

збереження здоров'я дитини. 

Межі сенситивних періодів не є різко вираженими, у кожної дитини вони можуть 

бути зрушені в ту чи іншу сторону на кілька місяців. Сенситивні періоди формування 

різних функцій можуть накладатися і створювати передумови один для одного. Виділення 

сенситивних періодів в рівній мірі відноситься до моторних функцій (освоєння моторних 

навичок), сенсорним функціям (розвиток сприйняття навколишнього світу) і психічним 

функціям, що включає в себе сенсорні і моторні. Нижче наведені умовні межі деяких 

сенситивних періодів [3]. 

Від 1 місяця до 3-4 років – період освоєння рухів і дій. Нормальний стан 

бодрствующего дитини – рух. На першому році життя дитина освоює власне тіло, вчиться 

керувати окремими його частинами, повертатися, сідати, вставати. Потім він освоює дії з 

предметами, удосконалює руху руки. Сприйняття і пізнання навколишнього світу 

відбувається в значній мірі через рух. Отримані в результаті "рухового періоду" уявлення 

про навколишній світ лягають в основу розвитку мислення. 

Від 0 до 5,5 років – період сенсорного розвитку. Активне придбання з перших 

місяців життя сенсорного досвіду (досвіду, представленого у відчуттях величини, форми, 

ваги, кольору, фактури, структури предметів, смаку, запаху, різноманітних звуків) 

стимулює формування і розвиток зон головного мозку, забезпечують сприйняття і 

переробку сенсорної інформації, сприяє розвитку інтелекту дитини. 

Від 0 до 6 років – період розвитку мови. У цей період кожна дитина – «великий 

філолог», швидкість і якість засвоєння їм мовної інформації не має аналогій в інші 

періоди розвитку. На першому році життя дитина засвоює артикуляцію і інтонаційний 

малюнок рідної мови. На другому році наростає словник дитини, відбувається з'єднання 

окремих слів у прості фрази, засвоюються багато граматичні норми. У 2,5-3 роки дитина 

говорить багатослівними фразами, використовує сполучні союзи і займенники. До цього 

віку мова стає засобом спілкування і засобом управління поведінкою. До 5-6 років дитина 

починає освоювати письмову мову (читання і письмо). 

Від 10 місяців до 2,5 років – період інтересу до дрібних предметів. Підвищений 

інтерес дитини до дрібних предметів пов'язаний з потребою інтенсивного розвитку 

дрібної моторики пальців і москалів руки. Маніпуляції з дрібними предметами 

стимулюють інтенсивний розвиток певних відділів головного мозку, в тому числі 

відділів, що забезпечують розвиток мови [1]. 

Від 2 до 6 років – період розвитку соціальних навичок. Дитина починає 

ідентифікувати і усвідомлювати себе, зменшується його залежність від дорослого, 

з'являється інтерес до інших дітей, груповим формам поведінки, до відносин з дорослими 

і однолітками. Він освоює соціальні правила поведінки. Його поведінка легко коригується 

середовищем спілкування, зовнішнім ритмом життя, який поступово стає потребою. 

Рухові якості – це розвинуті у процесі виховання і цілеспрямованої підготовки 

рухові задатки людини, які визначають її можливості успішно виконувати певну рухову 

діяльність. 

Сила як рухова якість – це здатність людини долати опір або протидіяти йому за 

рахунок м’язових напружень. 

Швидкість – це здатність людини здійснювати рухові дії з мінімальною для 

даних умов витратою часу. Це комплексна рухова якість, яка проявляється через: 
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– швидкість рухових реакцій;  

– швидкість виконання необтяжених поодиноких рухів; 

– частоту (темп) необтяжених рухів 

Витривалість – здатність людини долати втому у процесі рухової діяльності. В 

залежності від об’єму м’язових груп, що беруть участь у роботі умовно розрізняють три 

види фізичної втоми, а отже, витривалості: Локальна – до роботи залучено лише третина 

загального об’єму скелетних м’язів (наприклад: м’язи кисті, гомілки тощо). Регіональна – 

в роботі бере участь від однієї третини до двох третин м’язової маси (прикладом можуть 

бути вправи для зміцнення м’язів ніг чи тулуба). Глобальна (тоніальна) – працює 

одночасно більше двох третин скелетних м’язів (біг, веслування тощо) 

Гнучкість – це здатність людини виконувати рухи в суглобах з якомога більшою 

амплітудою. Розрізняють активну і пасивну гнучкість. Під активною гнучкістю розуміють 

максимально можливу амплітуду рухів, яку може проявити людина у певному суглобі без 

сторонньої допомоги, використовуючи лише силу власних м’язів, що здійснюють рухи у 

цьому суглобі. Під пасивною гнучкістю розуміють максимально можливу амплітуду 

рухів у певному суглобі, яку людина здатна продемонструвати за допомогою зовнішніх 

сил (відносно цього суглобу), що створюються партнером, приладом, обтяженням, дією 

інших ланок власного тіла тощо [2]. 

Спритність – складна, комплексна рухова якість людини, яка може бути 

визначена як її здатність швидко оволодівати складно координаційними руховими діями, 

точно виконувати їх відповідно до вимог техніки і перебудовувати свою діяльність в 

залежності від ситуації, що склалась. 

Рухові якості так само мають характерні особливості прояву онтогенезі, так як 

вони безпосередньо визначаються ступенем дозрівання систем організму людини. 

Виділяються сенситивні періоди розвитку рухових якостей,які відображають наявність 

оптимальних умов для розвитку тієї чи іншої якості. 

Сила. Сенситивний період для розвитку сили 12-18 років; 20-24 роки. 

Можливість гіпертрофії скелетної мускулатури; гормональна активність статевих залоз, 

яка обумовить ендокринне забезпечення зростання активної м’язової маси (синтез 

тестостерону). 

Витривалість. Сенситивний період для розвитку витривалості 12-35 років. 

Здатність серця до гіпертрофії, васкуляризація скелетної мускулатури. Гормональна 

активність підшлункової залози і надниркових залоз, що забезпечують ефективність 

«ендокринних осей». 

Швидкісні здібності. Сенситивний період для розвитку швидкісних здібностей 8-

11 років. Мієлінізація нервових волокон. Розвиток анаеробних механізмів 

енергопродукції. 

Спритність (координація). Сенситивний період для розвитку спритності 10-14 

років. Зрівноважування процесів збудження і гальмування. в ЦНС, що забезпечує 

підвищення точності рухових дій. Дозрівання сенсорних систем і механізмів координації 

їх сигналів, завдяки чому ЦНС отримує більш адекватну оцінку обстановки. 

Гнучкість. Сенситивний період для розвитку гнучкості 4-7 років; 8-9 років. 

Рівень окостеніння суглобових капсул, що визначають амплітудні характеристики рухів. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, рівень чутливості, або 

сенситивності, змінюється з віком. Сенситивний період – це певний етап у житті, на 

якому є всі умови для формування будь-яких якостей і здібностей, а також видів 

діяльності. 

У певні сенситивні періоди відзначається інший рівень сприйняття організмом 

зовнішніх подразників. Вони найменше контролюються генетично, а людина стає дуже 

сприйнятливим до педагогічного, тренерському впливу. Тобто, на основі проведеного 

дослідження слід рекомендувати навчальним закладам внести поправки в робочі 

навчальні програми згідно сенситивних періодів розвитку рухових якостей студентів. 
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Автори статті розглядають феномен лідерства у спорті як дієвий засіб 

формування, розвитку і соціалізації особистості, що забезпечує соціальну адаптацію, 

формування моральної поведінки, здорового способу життя дітей та молоді. У науковій 

роботі досліджується пошук і обґрунтування способів і методів вирішення актуальних 

соціально-педагогічних проблем у спортивній команді. 

Ключові слова: лідер, лідерство, лідерські якості, команда, тренер, спортсмен, 

футбольна команда, структура стосунків, поведінка. 

 

Актуальність теми дослідження. Знання соціально-психологічних основ 

формування взаємовідносин, управління спортивною групою допомагає тренерові 

зробити ефективнішою діяльність усього колективу. Виділення лідерів із загальної маси 

може допомогти тренерові в його діяльності. Умови і можливості прояву лідерських 

якостей в спортивній групі представляються нам особливо цікавими. 

Мета статі – виявити особливості і можливості прояву лідерських якостей в 

команді футболістів. 

Огляд наукових праць із проблеми. Вивчення феномену лідерства почалося на 

початку 20 століття. Ряд вчених психологів внесли величезний вклад у вивчення цього 

явища. Так почали формуватися концепції походження лідерства: « теорія рис»  – значний 

внесок у розвиток цієї теорії внесли американські учені К. Бэрд і Р. Стогдилл, які 

намагалися визначити набір якостей, необхідних лідерові; « ситуаційна теорія»  – своїм 

розвитком зобов'язана таким ученим як Д. Мак Греггор, Д. Левін, Р. Лайкерт; « 
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синтетична теорія»  – стала своєрідним компромісом попередніх теорій. Серед 

представників цієї теорії можна виділити Б. Басса, Ф. Фидлера, Джоуля Джуліана [4, c. 

44]. 

У вітчизняній соціальній психології розвиток проблеми лідерства мав досить 

складний і часом суперечливий характер. Першими роботами в цій області були 

дослідження С. Лозинського, Е. Аркіна, А. Залужного, П. Здгоровського та ін. У цих 

роботах розглядалися питання лідерства головним чином в дитячих групах і колективах, 

організованих і стихійних. Пізніші роботи з дослідження лідерства належать Г. Ашину, И. 

Волкову, В. Білогур, Н. Жеребовій, Р. Кричевському, Б. Паригіну, Л. Уманському та ін. 

[2, c. 100]. 

Виклад основного матеріалу. 

Основні лідерські якості підтверджуються переважанням тенденцій 

незалежності, товариськості, прийняття « боротьби»  і проявляються в спортивній 

команді залежно від соціально психологічних умов. 

Перед спортивною командою як формальною організацією з моменту її 

виникнення стоять конкретні і чіткі завдання, на виконання яких націлені як тренер, так і 

увесь колектив. Діяльність по виконанню поставлених завдань примушує тренера і 

рядових членів команди взаємодіяти, кооперувати свої зусилля, шукати і встановлювати 

особисті, ділові (формальні) контакти, які є першою і основною умовою виникнення 

формальних (ділових) стосунків. В ході цього процесу (спілкування) встановлюються, 

зберігаються і змінюються стосунки між учасниками спільної діяльності. 

В процесі формалізованих спільних дій завдяки особистим контактам і 

спілкуванню ділового характеру поступово виникають контакти і зв'язки, забарвлені 

емоціями, симпатіями, взаємним інтересом один до одного, виникають неформальні 

стосунки [1, c. 55]. 

Виникнення і формування міжособистісних стосунків в спортивних колективах 

відбуваються відповідно до загальних закономірностей формальних організацій і 

проходять складний, але завжди однонапрямлений шлях, який можна розбити на декілька 

етапів: 

 виникнення потреби і її усвідомлення; 

 перетворення потреби на стійкий інтерес до тієї або іншої діяльності, здатної 

задовольнити виниклу потребу; 

 порівняння і оцінка своїх можливостей, здібностей з вимогами тієї діяльності, в 

якій належить взяти участь для задоволення потреб; 

 формування мотиву поведінки, спрямованої на пошук діяльності, здатної 

задовольнити виниклу потребу; 

 встановлення контактів і зв'язків з тренером і спортсменами в процесі діяльності; 

 виникнення формальних, взаємовідносин, сприяючих задоволенню потреби; 

 виникнення симпатій, переваг, дружби, загальних інтересів і захоплень на основі 

формальних взаємовідносин; 

 формування неформальних стосунків [7, c.80]. 
Взаємовідносини в спортивній групі діляться на стосунки між спортсменами 

(горизонтальний рівень), або взаємовідношення в системі « Спортсмен – спортсмен» , і 

стосунки спортсменів з тренером (вертикальний рівень), або взаємовідносини в системі « 

Тренер – спортсмен» . 

Кожен з цих видів взаємовідносин може, у свою чергу, ділитися на формальний і 

неформальний. Формальна структура стосунків в команді створюється в процесі учбово-

тренувальної і змагання діяльності завдяки наказам, розпорядженням, вказівкам 

вищестоящих організацій і вимогам тренера, що регламентують процес взаємодії і 

взаємовідношенні членів команди в цій діяльності. 
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Передбачається, що суворе дотримання правил і інструкцій членами команди 

гарантує їм задоволення їх особистих потреб, потреб тренера і вищестоящих організацій. 

Проте щоб успішно функціонувати, формальна організація, якою є команда, повинна 

передбачати певні « допуски»  у своїй структурі, « ступінь свободи»  для розвитку 

зв'язків, грунтованих на симпатії, взаємній перевазі, загальних інтересах і потребах. Ці 

нерегламентовані, спонтанно виникаючі взаємовідносини, норми поведінки і дії дістали в 

психології назву неформальних відношенні [5, c. 111]. 

Однією з головних особливостей формальної організації (втім; як і 

неформальною) є те, що вона сприяє об'єднанню індивідів в групу, створює основу для 

особистого контакту. В той же час вона регулює частоту цих контактів, щільність і якісну 

їх суть. У цьому проявляється стримуюча функція формальної організації по відношенню 

до розвитку неформальної організації. Подібні « карантинні»  заходи не завжди вдаються, 

оскільки іноді неформальна структура зв'язків майже повністю співпадає з формальною 

або навіть перекриває її, стає ведучою. У таких випадках спостерігається « розмивання»  

формальної структури, що характеризується порушенням субординації в системі « Тренер 

– спортсмен» , дисципліни, зниженням критичної оцінки поведінки, особистій 

відповідальності за свої дії. Група перестає відповідати тим завданням, заради рішення 

яких вона була створена, перетворюючись на засіб досягнення цілей вузького кола осіб, 

корпорації. 

Якщо ж члени групи будують усі свої зв'язки і стосунки тільки на основі 

інструкцій і приписів, з урахуванням ролевих дій і формальних статусів, то 

взаємовідносини незабаром стануть напруженими. Відсутність емоційних зв'язків 

призводить до незнання і нерозуміння багатьох особових і професійних якостей один 

одного, погіршенню стосунків і кінець кінцем до конфлікту. Два типи структур – 

формальна і неформальна завжди співіснує, утворюючи складне співвідношення між 

собою. 

Формальні стосунки в системах « Спортсмен – спортсмен»  і « спортсмен – 

тренер»  заздалегідь « запрограмовані»  і обумовлені вимогами діяльності, підпорядковані 

її завданням, і « сценарій» , по якому вони повинні розвиватися, для кожного виду спорту 

загалом відомий. Значно важче передбачити, як в цих системах складатимуться стосунки 

в неформальній сфері, оскільки розвиток їх відбувається спонтанно, на основі 

нерегульованих симпатій і антипатій, переваг, спільних інтересів, і захоплень. 

Для деяких тренерів, особливо початкуючих, неформальні стосунки нерідко 

представляють значні труднощі, обумовлені самим характером діяльності тренера, в якій 

він займає подвійну позицію: з одного боку, він керівник, особа, визначальна і плануюча 

стратегію дій колективу; з іншої – він рівноправний член цього колективу. Тренер, 

повинен мати багато моральних і педагогічних якостей, щоб зберегти субординацію, 

своєчасно присікти по відношенню до себе прояв панібратства і фамільярності. Суворість 

і збереження дистанції в стосунках не повинні сприяти ізоляції тренера від групи, 

створювати образ людини недоступної, без почуттів і емоцій, « застебнутого на усі 

гудзики» . Доброзичливість і участь в долі спортсмена, уміння зрозуміти свого учня і 

надати йому допомогу словом або справою, справедливість і послідовність у вимогах – 

ось той далеко не повний перелік особових якостей тренера, які формують у спортсменів 

почуття поваги до нього [2, c. 55]. 

Встановлення правильних взаємовідносин в системі « Тренер – спортсмен»  – 

справа виключно складна і тонка, що межує з мистецтвом, де багато що залежить від 

особистих якостей як самого тренера, так і його учнів. Окрім цього, взаємовідносини 

схильні до впливу об'єктивних чинників (вік, підлога, рівень спортивної майстерності, час 

заняття у цього тренера) і суб'єктивних (рівень культурного і інтелектуального розвитку 

тренера і спортсменів, стиль керівництва, психологічна сумісність і ідентичність системи 

цінностей і світогляду і так далі). 
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Поверхневе спостереження за спортивною групою нерідко наводить на думку 

про те, що усі її члени рівні між собою. Дійсно, для таких міркувань є підстави: члени 

групи або команди частенько бувають приблизно одного і того ж віку, рівня професійної 

майстерності, мають однаковий стаж зайняття спортом, займаються у одного і того ж 

тренера, несуть однакову відповідальність за виконання поставленого завдання і т. д. 

І все-таки, незважаючи на це, рівності в положенні, яке займає кожного з членів 

групи в її ієрархічній структурі, немає. Цієї рівності і не може бути, оскільки усі члени 

групи виконують хоча і однорідну діяльність, але по-різному, залежно від ставлення до 

неї, здібностей, особових якостей, ситуації і т. д. В результаті діяльності відбуваються 

самооцінка і взаємооцінка вчинків і успішності дій, що дозволяє кожному порівняти себе 

з іншими членами, відвести кожному, у тому числі і собі, місце в групі, подумки 

побудувати свою ієрархічну структуру команди, визначити статус кожного її члена [7, c. 

45]. 

Ряд досліджень, проведених в спортивних командах, дозволили встановити, що в 

них є особи, що користуються значно великими симпатіями, повагою і авторитетом у 

своїх товаришів, ніж хто-небудь інший. Це лідери команди [3, c. 11]. 

Лідерство – це мистецтво впливу на людей, налаштування їх на те, щоб вони з 

доброї волі прагнули досягти деяких цілей. Лідер – це людина, яка об'єднує, направляє дії 

усієї групи, що приймає і підтримує його дії. Це людина, за якою група людей визнає 

право приймати рішення в значимих для неї ситуаціях, т. е. найбільш авторитетна особа, 

що реально грає центральну роль в організації спільної діяльності і регулюванні 

взаємовідносин в цій групі. Люди йдуть за лідером передусім тому, що він в змозі 

запропонувати їм (хоча і не завжди реально) дати засоби для задоволення їх 

найважливіших потреб, вказати потрібний напрям діяльності. Особовий підхід (« теорія 

рис лідерства» ). 

У 1920-х роках учені намагалися визначити, які характеристики або особові 

особливості є загальними для великих лідерів. Вони розглядали особливості лідерства як 

відносно стабільні властивості, такі, як інтелект, незалежність, упевненість у своїх силах. 

Ці дослідники були прибічниками теорії особових особливостей і вважали, що саме певні 

властивості особи роблять їх лідерами, незалежно від ситуації в якій вони знаходяться. 

Соціологи, працюючі над розвитком теорії « рис лідерства» , вивчали лідерство в 

різних соціальних групах на рівні « мікросередовища»  – батьки, знайомі, найближчі 

родичі. Вони виділили десятки якостей, які має лідер, – почуття гумору, такт, уміння 

передбачати, розум здатність залучати до себе увага, енергія, сильний характер та ін. 

Вони рахували, що відшукування рис, необхідних лідерові, є головним завданням, і 

прагнули знайти деякі універсальні риси, що характеризують керівників політичних 

партій і лідерів злочинного світу. Цей підхід втратив популярність у кінці другої світової 

війни, коли проаналізувавши понад 100 досліджень з проблем лідерства, що ґрунтувались 

на теорії особових особливостей, вчені виявили всього декілька однакових властивостей 

особи. Вивчати лідерство слід, починаючи з цілей і завдань групи, не скидаючи при 

цьому з рахунку структуру особи лідера. Але відмінність лідера від інших членів групи 

проявляється при цьому не в наявності у нього особливих рис, а в наявності більш 

високого рівня впливу. 

Спортивна команда є різновидом малої соціальної групи. Малою вона 

називається через свою нечисельність, а соціальною тому, що об'єднує людей, що мають 

загальну соціальну ознаку (відношення до спорту) і виконують суспільно важливі функції 

в загальній структурі громадського розподілу праці, а саме – оздоровчі, виховні, 

підготовчу до інших видів діяльності, естетичні, сфери спілкування та ін. Передусім для 

малих груп характерна нечисленність їх складу. Мінімальний склад такої групи 2-3 

людини, максимальний – 20-30 чоловік [6, c. 20]. 

Головним психологічним ефектом нечисленності складу групи є те, що її члени 

можуть безпосередньо спілкуватися один з одним, вступати в особисті контакти. В 



 

 - 69 - 

результаті цього в групі окрім функціональних, громадських стосунків, обумовлених 

соціальними умовами і видом діяльності, виникає мережа емоційно-психологічних 

стосунків. 

Спортивна команда виступає не лише як об'єкт управління, але і як суб'єкт 

діяльності. У цій якості команда може виступати, якщо вона буде внутрішньо 

організована і мати певну міру інтеграції. Тому цікаво, як група організовується, хто бере 

на себе функції керівництва, наскільки вони ефективні. В результаті самоорганізації в 

групі встановлюються стосунки домінування і підпорядкування, впливу дослідження. Ці 

стосунки і характеризують лідерство. Саме явище полягає в тому, що в системі 

міжособистісних стосунків обирається один з її членів, який бере на себе функції 

неформального керівництва групою. 

Команда, як система, завжди діє в середовищі, що оточує її. У свою чергу, 

середовище постійно впливає на діючий об'єкт певним набором чинників, який відхиляє 

поведінку системи від обраної траєкторії поведінки. Для досягнення поставлених цілей в 

таких умовах команді потрібне управління діями усіх гравців по ходу ведення ігрового 

процесу. У команді, як замкнутій системі, таке управління можливо тільки у формі 

самоврядування, тобто система являється самокерованою. Відомо, що самоврядування в 

малій групі реалізується лідерами. 

Лідер – це член малої групи, що висувається в результаті взаємодії її членів в 

певній ситуації, сприяючий організації групи і управлінню нею досягши поставленої мети 

[3, c. 40]. 

Соціальна психологія досить детально розглядає каталог якостей і властивостей 

лідера: високий рівень компетентності, статус в групі, здатність до керівництва і так далі. 

Використовуючи ці відомості, були проведені дослідження лідерства у ряді видів спорту. 

Тут використовувалися звичайні соціометричні  процедури і розрахунки, прийняті в 

сучасних дослідженнях. В результаті досліджень виявлено, що деякі члени команд мали 

високий рівень необхідних лідерові показників, але не були лідерами групи. З іншого 

боку, деякі члени команди мали низькі показники, але висувалися на роль лідерів. 

Лідерство в спортивних групах і колективах слід розглядати як соціально 

необхідний, природний процес самоврядування і координації взаємодій і взаємовідносин 

між спортсменами у зв'язку з цілями і завданнями діяльності. Прийняття лідерського 

впливу виявляється у підпорядкуванні, наслідуванні вказівок, рад, прохань лідера і, 

навпаки, відмова проявляється в непокорі, незгоді з лідером, ухиленні від виконання його 

розпоряджень. Вплив лідерства і лідера в спорті може бути безпосереднім (навіть 

фізично), таким, що зовні легко фіксується, але може мати і приховану форму, бути 

опосередкованим багаторазово через які-небудь чинники, наприклад через етичні або 

моральні норми, що існують в цій спортивній команді. 

В ролі лідера спортивної команди, як показує практика, виступає зазвичай 

найбільш авторитетний, досвідчений спортсмен. Зустрічаються, проте, команди, які 

мають в ролі лідерів не найавторитетніших і досвідченіших членів колективу. У спорті 

вищих досягнень лідером є майже завжди один з найсильніших спортсменів команди. 

Можливість брати участь в управлінні спортивною командою у лідерів досить широка. 

Причому якщо лідер діє відповідно до плану і завдань тренера, то досягається, як 

правило, максимальний позитивний ефект в організації і координації спільних зусиль 

членів команди. 

Іноді між офіційним керівником (тренером) і лідером не виникає повної згоди, не 

встановлюється взаєморозуміння. Це може привести до певної дезорганізації, до 

порушення процесів управління в команді. У такій ситуації тренерові не завжди вдається 

відразу знайти оптимальний спосіб управління командою. Аналіз керівних дій лідера 

дозволяє виділити три найбільш важливі узагальнені функції лідерства: організаційна, 

інформаційна і виховна [3, c. 59]. 
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Організаційна функція полягає у виробленні загальнокомандних цілей, у 

розробці планів реалізації зусиль усіх членів команди для досягнення поставлених цілей. 

У ігровій ситуації ця функція проявляється головним чином у вказівках, направляючих, 

прискорюючих або закріплюючих певні дії товаришів по команді: « Удар» !, « Передача» 

!, « Стояти» !,» Швидше» !, « На мене» ! і т. п. Часто лідер свідомо тимчасово 

поступається своїми функціями одному із спортсменів, що знаходиться в сприятливіших 

умовах, або змушує, нав'язує своїм партнерам певні дії. Цими способами лідер 

організовує і направляє зусилля членів команди на здійснення тактичної комбінації. 

Інформаційна функція припускає, що лідер є центром обміну інформацією в 

команді. Він повідомляє спортсменам інформацію про поточні завдання команди, 

способи їх рішення, розподіл функцій, очікувані результати, суперників і т. п. 

У ігровій ситуації ця функція зводиться до налагодження і підтримки на 

оптимальному рівні обміну інформацією між спортсменами виходячи з тактичного 

задуму і виконуваної комбінації. Лідер повідомляє відомості про заміни і переміщення у 

своїй команді і в команді суперників, інформує про час, поточний рахунок, очікувані дії 

супротивників і ін.: « Буде передача» !, « Нас менше» !, « Увага» ! і т. п. [4, c. 99]. 

Виховна функція. Ця функція здійснюється лідером головним чином не на 

змаганнях, а в умовах тренувального зайняття і відпочинку. У обстановці змагання 

виховні дії лідера обмежені оціночними судженнями: « Правильно»!, « Молодець»!,» 

Куди дивишся»?!, « Що робиш»? і т. п. Їх зміст і емоційне забарвлення служать 

ефективним засобом закріплення правильних форм спортивної поведінки і усунення 

помилок. 

Диференціювати лідерські ролі можна за різними ознаками. Проведене нами 

дослідження показало, що існують дві основні лідерські ролі: роль інструментального, 

або ділового, лідера, чиї дії спрямовані переважно на рішення поставленої перед групою 

задачі; роль експресивного, або емоційного, лідера, чиї дії орієнтовані переважно на 

міжособистісні стосунки. 

Інструментальних лідерів слід розглядати як найближчих помічників тренера в 

рішенні завдань техніко-тактичної, спеціальної підготовки. Вони виступають ініціаторами 

у пошуках сучасніших засобів і способів вдосконалення майстерності спортсменів, 

обговорюють з тренером виникаючі ідеї. 

Експресивні лідери – найближчі помічники тренера передусім у виховній роботі, 

що особливо важливо в дитячих, юнацьких командах. У дорослих командах неоцінима їх 

допомога, в профілактиці і попередженні різних міжособистісних конфліктів, в 

організації дозвілля, проведенні громадських заходів [6, c. 100]. 

Висновки. На формування взаємовідносин між спортсменами в спортивній 

команді впливає дія об'єктивних і суб'єктивних чинників, а також роль соціально-

психологічних чинників. Одним з таких чинників є соціально-психологічний феномен 

лідерства. 

Нині в соціальній психології сформувалося ряд концепцій, що розглядають 

теорію походження лідерства. Виділилося декілька основних концепцій: особовий підхід 

(теорія « рис лідерства» ), поведінковий підхід (« ситуаційна теорія лідерства» ), « 

синтетична теорія лідерства» . 

Лідерство в спортивних групах і колективах слід розглядати як соціально 

необхідний, природний процес самоврядування і координації взаємодій і взаємовідносин 

між спортсменами у зв'язку з цілями і завданнями діяльності. 
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Стаття присвячена актуальній проблемі сучасного життя – вихованню 

здорового способу життя. У роботі розглядається рухова активність як складова 

здорового способу життя, розкрито комплекс дихальних, фізкультурно-спортивних і 

лікувально-оздоровчих вправ «Чудова паличка».  

Ключові слова: рухова активність, здоровий спосіб життя, здоров’я, фізичні 

вправи, самоконтроль. 

 

… Тіло без руху побідне до стоячої води,  

яка пліснявіє, починає псуватись і гнити. 

Н. Амбодік 

 

Актуальність та мета дослідження. Зростаючі темпи зниження рівня фізичного 

розвитку, підготовленості і здоров’я студентської молоді в Україні набувають в даний час 

критичного характеру. Цілком реальною стає перспек-тива сповзання української нації до 

небезпечної межі, за якою слідують явища її фізичної, духовної та етичної деградації. 

Причинами низької фізичної підготовленості студентської молоді та погіршення стану її 

здоров’я є недостатня увага до питань фізичного виховання в сім’ях, середніх 

загальноосвітніх, професійних навчально-виховних і вищих навчальних закладах.  
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Нинішня система фізичного виховання в Україні не задовольняє природну 

біологічну потребу дітей, учнівської і студентської молоді в руховій активності. Як 

наслідок понад 80 % дітей і підлітків мають різні відхилення у фізичному розвитку, а 

кожний четвертий юнак у останні роки за станом здоров’я не призивається на військову 

службу [134]. Одним із найважливіших завдань, котрі поставлені перед системою 

фізичного виховання у ВНЗ України, є зміцнення здоров’я і підвищення рівня загальної і 

спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості студентської молоді, 

сприяння оволодінню навичками і вміннями самостійно використовувати засоби фізичної 

культури і спорту в повсякденному житті для підтримки високої працездатності і 

відновлення організму.Для вирішення цього важливого державного завдання найбільш 

підготовленою є сфера фізичного виховання учнівської і студентської молоді, яка не 

потребує величезних капітальних вкладень.  

Зростаючі темпи зниження рівня фізичного розвитку, підготовленості і здоров’я 

студентської молоді в Україні набувають в даний час критичного характеру. Цілком 

реальною стає перспектива сповзання української нації до небезпечної межі, за якою 

слідують явища її фізичної, духовної та етичної деградації. Причинами низької фізичної 

підготовленості студентської молоді та погіршення стану її здоров’я є недостатня увага 

до питань фізичного виховання в сім’ях, середніх загальноосвітніх, професійних 

навчально-виховних і вищих навчальних закладах. Нинішня система фізичного виховання 

в Україні не задовольняє природну біологічну потребу дітей, учнівської і студентської 

молоді в руховій активності. Як наслідок понад 80 % дітей і підлітків мають різні 

відхилення у фізичному розвитку, а кожний четвертий юнак у останні роки за станом 

здоров’я не призи-вається на військову службу [3, с.34].  

Одним із найважливіших завдань, які поставлені перед системою фізичного 

виховання у ВНЗ України, є зміцнення здоров’я і підвищення рівня загальної і 

спеціальної професійно-прикладної фізичної підготовленості студентської молоді, 

сприяння оволодінню навичками і вміннями самостійно використовувати засоби фізичної 

культури і спорту в повсякденному житті для підтримки високої працездатності і 

відновлення організму. Для вирішення цього важливого державного завдання найбільш 

підготовленою є сфера фізичного виховання учнівської і студентської молоді, яка не 

потребує величезних капітальних вкладень і тривалого її вирішення.  

Стан дослідженості проблеми. У контексті даного питання вагомим є те, що 

існує значна кількість наукових і методичних праць, у яких проблема формування 

здорового способу життя розглядається сучасними дослідниками в окремих аспектах: 

теоретико-методологічні засади цих питань сформульовано у працях А. Здравомислова, 

І.Смирнова, Л. Сущенко; питання формування здорового способу життя з позицій 

медицини розкрито в роботах М. Амосова, Н. Артамонова, О. Лаптєва, А. Леонтьєва, 

Ю. Лісіцина, Р. Мотилянської, О. Синякова, В. Язловецького; психолого-педагогічні 

аспекти виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в дослідженнях 

О. Вакуленко, Ю. Гавриленко, Г. Голобородько, О. Коган, С. Кондратюк, В. Кузьменко, 

С. Лапаєнко, О. Леонтьєва, А. Полулях, С. Свириденко, Д. Солопчука, А. Чаговець; 

формування здорового способу життя засобами фізичного виховання досліджували 

О. Артюшенко, О. Вацеба, Г. Власюк, Л. Волков, М. Герцик, В. Горащук, Л. Гурман, 

В. Дробинський, О. Дубогай, О. Жабокрицька, К. Жукотинського, С. Закопайло, М. 

Зубалій, О. Куц, В. Новосельський, І. Панін, І. Петренко, Р. Раєвський, А. Рибковський, 

Т. Ротерс, С. Сичов, Є. Столітенко, А. Турчак, Є. Франків, Б. Шиян, П. Щербак та інші. 

Мета: дослідити рухову активність як складову здорового способу життя, розкрити та 

обґрунтувати комплекс дихальних, фізкультурно-спортивних і лікувально-оздоровчих 

вправ «Чудова паличка».  

Виклад основного матеріалу. Рухова активність – природна спеціально 

організована рухова діяльність людини. Оптимальна рухова активність забезпечує 

розвиток і вдосконалення різноманітних процесів життєдіяльності, підтримки і зміцнення 
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здоров’я. Дослідження показали, що рівень фізичної активності майже у 70 % всіх 

вікових груп населення України нижчий мінімально допустимого, що призводить до 

«м’язового голодування». Рух – це ознака повноцінного життя й діяльності людини в 

будь-якому віці. Важко переоцінити роль туризму під час активності людини. Б. Минаєв 

та Б. Шиян туризм розглядають як засіб збагачення життєвого досвіду, знайомство з 

різними професіями, засіб пізнання краси природи [6, с. 80].  

Туризм створює найбільш сприятливі умови для оздоровлення людини. У 

туристичних походах отримують безпосереднє застосування вивчені на навчально-

тренувальних заняттях рухові дії (подолання перешкод, ходьба та інше). Похід допомагає 

зрозуміти і вивчити людину як особистість, встановити довірливі відносини, 

задовольнити потреби у новизні, пригодах, романтиці. У цілому ж характерною 

особливістю рухової активності є прагнення людини до максимального прояву своїх 

фізичних і психічних можливостей. Вона приваблює своєю високою емоційністю, 

здатністю задовольняти потреби у самоствердженні, стимулює розвиток творчих 

здібностей, інтелекту, розкриває внутрішні резерви людини.  

Бути здоровим, розумово, фізично і духовно розвиненим, добре та впевнено себе 

почували та гідно виглядати, успішно поєднували навчання чи працю з тренувальними 

заняттями залежить від настрою, бажання, раціонального режиму дня та здорового 

способу життя [1, с.49].   

Деякі дослідники стверджують, що в наш час фізичне навантаження зменшилося 

в 100 разів – порівняно з попередніми сторіччями. Якщо як слід розібратися, то можна 

прийти до висновку, що в цьому твердженні немає або майже немає ніякого 

перебільшення. Уявіть собі селянина минулих сторіч. Він, як правило, мав невеликий 

наділ землі. Інвентарю і добрив майже ніяких. Проте, часто йому доводилося годувати 

десяток дітей. Багато хто до того ж відпрацьовував панщину.  

Все це величезне навантаження люди несли на собі день за днем і все життя. 

Предки людини відчували не менші навантаження. Постійні погоні за здобиччю, втеча від 

ворога і т.п. Звичайно ж, фізичне перенапруження не може додати здоров'я, але і недолік 

фізичної активності шкідливий для організму. Істина як завжди лежить десь посередині. 

Важко навіть перелічити всі позитивні явища, що виникають в організмі під час розумно 

організованих фізичних вправ. Воістину  рух – це життя.  

Звернемо увагу лише на основні моменти.  

 

 
 

В першу чергу слід сказати про серце. У звичайної людини серце працює з 

частотою 60-70 ударів на хвилину. При цьому воно споживає певну кількість поживних 

речовин і з певною швидкістю зношується (як і організм в цілому). У людини абсолютно 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%8E%D1%94
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нетренованого серце робить в хвилину більшу кількість скорочень, також більше 

споживає живильних речовин і звичайно ж швидше старіє. Все інакше у добре 

тренованих людей. Кількість ударів в хвилину може дорівнювати 50, 40 і менш. 

Економічність серцевого м'яза істотно вище звичайного. Отже, зношується таке серце 

набагато повільніше. Фізичні вправи приводять до виникнення дуже цікавого і корисного 

ефекту в організмі. Під час навантаження обмін речовин значно прискорюється, але після 

неї – починає сповільнюватися і, нарешті, знижується до рівня нижче звичайного. У 

цілому ж у тренується, обмін речовин повільніший звичного, організм працює 

економічніше, а тривалість життя збільшується [2].  

Повсякденні навантаження на тренований організм надають помітно меншу 

руйнівну дію, що також продовжує життя. Удосконалюється система ферментів, 

нормалізується обмін речовин, людина краще спить і відновлюється після сну, що дуже 

важливо. У тренованому організмі збільшується кількість багатих енергією з'єднань, як 

АТФ, і завдяки цьому підвищуються практично всі можливості і здібності. У тому числі 

розумові, фізичні, сексуальні.  

При виникненні гіподинамії (недолік руху), а також з віком з'являються 

негативні зміни в органах дихання. Знижується амплітуда дихальних рухів. Особливо 

знижується здатність до глибокого видиху. У зв'язку з цим зростає об'єм залишкового 

повітря, що несприятливо позначається на газообміні в легенях. Життєва місткість легенів 

також знижується. Все це призводить до кисневого голодування. У тренованому 

організмі, навпаки, кількість кисню вища (при тому, що потреба понижена), а це дуже 

важливо, оскільки дефіцит кисню породжує величезне число порушень обміну речовин. 

Значно зміцнюється імунітет. У спеціальних дослідженнях проведених на людині 

показано, що фізичні вправи підвищують імунобіологічні властивості крові і шкіри, а 

також стійкість до деяких інфекційних захворювань. Крім перерахованого, відбувається 

поліпшення цілого ряду показників: швидкість рухів може зростати в 1,5-2 рази, 

витривалість - у кілька разів, сила в 1,5-3 рази, хвилинний об'єм крові під час роботи в 2 - 

3 рази, поглинання кисню в 1 хвилину під час роботи – в 1,5-2 рази і т.д. [7].  

Велике значення фізичних вправ полягає в тому, що вони підвищують стійкість 

організму по відношенню до дії цілого ряду різних несприятливих факторів. Наприклад, 

таких як знижений атмосферний тиск, перегрів, деякі отрути, радіація і ін У спеціальних 

дослідах на тваринах було показано, що щури, яких щодня по 1-2 години 

тренували плаванням, бігом або висіння на тонкому жердині, після опромінення 

рентгенівськими променями виживали в більшому відсотку випадків. При повторному 

опроміненні малими дозами 15% нетренованих пацюків гинуло вже після сумарної дози 

600 рентгенів, а той же відсоток тренованих – після дози 2400 рентгенів. Фізичні вправи 

підвищують стійкість організму мишей після пересадження їм ракових пухлин [9].   

Стреси впливають на організм людни як найсильніша руйнівна дія. 

Позитивні емоції навпаки сприяють нормалізації багатьох функцій. Фізичні вправи 

сприяють збереженню бадьорості і життєрадісності. Фізичне навантаження має сильний 

антистресовим дією. Від неправильного способу життя або просто з часом в організмі 

можуть накопичуватися шкідливі речовини, так звані шлаки. Кисле середовище, яке 

утворюється в організмі під час істотного фізичного навантаження окисляє шлаки до 

нешкідливих з'єднань, а потім вони з легкістю виводяться.  

Отже, благотворний вплив фізичного навантаження на людський організм 

справді безмежний.  

Фізична активність і її тісний зв'язок із здоров'ям людини.  

Якщо м'язи не діють - погіршується їх харчування, зменшується об'єм і сила, 

знижуються еластичність і пружність, вони стають слабкими, в'ялими. Обмеження в 

рухах (гіподинамія), пасивний спосіб життя призводять до різних предпатологические 

і патологічних змін в організмі людини. Так, американські лікарі, позбавивши 

добровольців рухів шляхом накладення високого гіпсу і зберігши їм нормальний режим 
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харчування, переконалися, що через 40 днів у них почалася атрофія м'язів і накопичився 

жир. Одночасно підвищилася реактивність серцево-судинної системи і знизився основний 

обмін. Однак протягом наступних 4 тижнів, коли випробовувані почали активно рухатися 

(при тому ж режимі харчування), зазначені вище явища були ліквідовані, м'язи 

зміцнилися і гіпертрофовану. Таким чином, завдяки фізичним навантаженням вдалося 

відновлення, як у функціональному, так і в структурному відносинах [3].   

Помічено, що у рентгенологів, які займаються фізичними вправами, менший 

ступінь впливу проникаючої радіації на морфологічний склад крові. У дослідах на 

тваринах показано, що систематичні м'язові тренування сповільнюють розвиток 

злоякісних пухлин.  

У відповідь реакції організму людини на фізичне навантаження перше місце 

займає вплив кори головного мозку на регуляцію функцій основних систем: відбувається 

зміна в кардіореспіраторної системи, газообміні, метаболізмі та ін Вправи посилюють 

функціональну перебудову всіх ланок опорно-рухового апарату, серцево-судинної та 

інших систем , покращують процеси тканинного обміну.  

Під впливом помірних фізичних навантажень збільшуються працездатність 

серця, вміст гемоглобіну та кількість еритроцитів, підвищується 

фагоцитарна функція крові. Удосконалюються функція і будова самих внутрішніх 

органів, поліпшується хімічна обробка і просування їжі по кишечнику.  

Фізичні вправи приводять також до збільшення білих кров'яних тілець і 

лімфоцитів, які є головними захисниками організму на шляху інфекції. Фізичні вправи 

впливають на артеріальний тиск, зменшуючи утворення норадреналіну-гормону, який, 

звужуючи кровоносні судини, стає причиною підвищення тиску.  

Поєднана діяльність м'язів і внутрішніх органів регулюється нервовою 

системою, функція якої також удосконалюється при систематичному виконанні фізичних 

вправ.  

Існує тісний зв'язок дихання з м'язовою діяльністю. Виконання різних фізичних 

вправ надає вплив на дихання і вентиляцію повітря в легенях, на обмін в легенях кисню і 

вуглекислоти між повітрям і кров'ю, на використання кисню тканинами організму.  

Будь-яке захворювання супроводжується порушенням функцій та їх 

компенсацією. Так ось, фізичні вправи сприяють прискоренню регенеративних процесів, 

насичення крові киснем, пластичними («будівельними») матеріалами, що прискорює 

одужання.  

При хворобах знижується загальний тонус, у корі головного мозку 

поглиблюються гальмівні стану. Фізичні ж вправи підвищують загальний тонус, 

стимулюють захисні сили організму [9].   

Ось чому лікувальна гімнастика знаходить широке застосування в практиці 

роботи лікарень, поліклінік, санаторіїв, лікарсько-фізкультурних диспансерів та ін З 

великим успіхом використовуються фізичні вправи при лікуванні різних хронічних 

захворювань і в домашніх умовах, особливо якщо пацієнт з ряду причин не може 

відвідувати поліклініку або іншої лікувальної установи. Однак не можна застосовувати 

фізичні вправи в період загострення захворювання, при високій температурі і інших 

станах.  

Існує тісний зв'язок між діяльністю м'язів і внутрішніх органів. 

Вчені встановили, що це пояснюється наявністю нервово-вісцеральних зв'язків. Так, при 

подразненні нервових закінчень м'язово-суглобової чутливості імпульси надходять в 

нервові центри, що регулюють роботу внутрішніх органів. Відповідно змінюється 

діяльність серця, легенів, нирок та ін, пристосовуючись до запитів працюючих м'язів і 

всього організму.  

При застосуванні фізичних вправ, крім нормалізації реакцій серцево-судинної, 

дихальної та інших систем, відновлюється пристосовність видужуючого до кліматичних 

чинників, підвищується стійкість людини до різних захворювань, стресів і т.д. Це 
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відбувається швидше, якщо використовуються гімнастичні вправи, спортивні ігри, що 

гартують процедури і пр.  

При багатьох захворюваннях правильно дозовані фізичні навантаження 

сповільнюють розвиток хворобливого процесу і сприяють більш швидкому відновленню 

порушених функцій.  

Висновки. Таким чином, під впливом фізичних вправ вдосконалюється будова і 

діяльність всіх органів і систем людини, підвищується працездатність, зміцнюється 

здоров'я. Достатня рухова активність – одне з правил здорового способу життя та умова 

росту й розвитку людини. Розрізняють рухову активність низьку, помірну й інтенсивну. 

Щоб підтримувати гарну фізичну форму, слід обирати фізичні вправи і види спорту, що 

сприяють розвитку фізичних якостей. Такі вправи поділяють на аеробні та анаеробні. 

Щоб попередити негативний вплив деяких фізичних вправ і видів спорту на здоров’я, слід 

додержуватися принципів рухової активності. Вибирати комплекс фізичних вправ з 

урахуванням вікових, фізичних можливостей і порад фахівців. Достатня фізична 

активність сприяє гармонійному розвитку людини.  

Численні морфологічні, біохімічні, фізіологічні дослідження свідчать, що великі 

фізичні навантаження сприяють значних зрушень у морфологічних структурах і в хімізмі 

тканин і органів, призводять до значних змін гомеостазу (відбувається підвищення вмісту 

в крові лактату, сечовини тощо), порушення обміну речовин, гіпоксій тканин і пр.  
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 У статті розкрито одне із питань реформування медицини, а саме – 

впровадження та розвиток телемедицини з застосуванням новітніх комп´ютерних 

технологій та їх подальший вплив на здоров´я населення області. 
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 Одним із пріоритетних завдань реформування медичної галузі є впровадження 

телемедичних консультацій. Відповідно до Закону №7117 «Про підвищення доступності 

та якості медичного обслуговування у сільській місцевості», прийнятий Верховною 

Радою України від 14.11.2017 року, розвиток телемедицини в сільських регіонах країни є 

одним з основних завдань у сфері охорони здоров´я, що стоять перед керівниками всіх 

рівнів медицини. Закон визначив телемедицину, як головний засіб підвищення якості 

надання медичної допомоги населенню сільських районів України, коли люди в 

віддалених районах області не мають змоги отримати кваліфіковану медичну допомогу.  

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), телемедицина 

– це метод надання послуг з медичного обслуговування там, де відстань є критичним 

фактором. Законопроект «Про телемедицину» (№ 10196 від 14.03.2012 р.) визначає її як 

комплекс організаційних, фінансових і технологічних заходів, що забезпечують надання 

дистанційної консультаційної медичної послуги, за якої пацієнт або лікар, що 

безпосередньо проводить обстеження та/або лікування пацієнта, отримує дистанційну 

консультацію іншого лікаря з використанням телекомунікацій. У наш час, інформаційно-

комунікаційні технології відкривають широкі можливості для покращення якості 

медичної допомоги.  

З одного боку, вони дозволяють заощаджувати ресурси (і не лише фінансові), з 

іншого – надавати якісну допомогу пацієнту незалежно від його місцезнаходження. Окрім 

того, телемедичні технології використовують для обміну сучасною медичною 

інформацією між лікарями з різних куточків світу, навчання і підвищення кваліфікації.[1, 

с.77] 

 В Кіровоградській області, починаючи з 2005 року була запроваджена 

телемедична мережа [2,с.95]. З моменту свого створення і централізованих закупівель 

обладнанням МОЗ України мережа активно розвивалася за кошти місцевих бюджетів. 

Так, в 2012 році було централізовано закуплено обладнання для проведення 

телемедичних консультацій, ЕКГ діагностики, 89 приладів «Телекард» для первинної 

ланки та 13 приймальних телемедичних станцій для ЦРЛ області. Головний 

телемедичний центр з 2005 року був створений на базі Кіровоградського обласного 
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кардіологічного диспансеру. З тих пір Кіровоградська область є одним з регіонів з 

найбільш успішно працюючою телемедичною ЕКГ мережею в Україні. Під час роботи 

обладнання «Телекард» в області проведено понад 10 тис. телеконсультацій, збережені 

здоров´я та життя тисяч мешканців області[2, с.98]. 

 Починаючи з 2014 року в Кіровоградському обласному кардіологічному центрі 

було створене приймальне відділення з наданням телемедичних консультацій, де 

цілодобово відбуваються консультації лікарів-кардіологів з електрокардіографічних 

досліджень. Принцип роботи телемедичного центру наступний: при виклику швидкої 

медичної допомоги до хворого з кардіологічною патологією медичними працівниками 

бригади знімаються дані електрокардіографії та передаються за допомогою спеціального 

периферійного пристрою до центральної районної лікарні де є центральна станція та 

навчені фахівці. У складних випадках, та у випадках, які потребують більш 

високоспеціалізованого втручання електрокардіограма передається до Кіровоградського 

обласного кардіологічного центру.  

Така система телемедичного зв´язку допомагає без зайвого витрачання часу 

доставити хворого до медичного закладу та надавати ефективну медичну допомогу, таку 

як, проведення коронарографії зі стентуванням, а у віддалених районах області 

застосовувати фармакоінвазивну стратегію – введення тромболітиків з наступною 

доставкою пацієнта до обласного кардіологічного центру. У приймальному відділенні з 

наданням телемедичних консультацій працюють висококваліфіковані фахівці, лікарі-

кардіологи. За 2018 рік ними отримано 1582 електрокардіограми з наданням консультацій 

за допомогою телемедицини.  

 В 2014 році заклад працює в ургентному режимі, приймаючи пацієнтів з гострим 

коронарним синдромом, нестабільною стенокардією.  

В закладі відкритий та активно працює рентгенендоваскулярний блок, який 

включає сучасний ангіограм де виконуються наступні втручання: 

коронаровентрикулографія, стентування артерій серця, нирок, головного мозку, 

встановлення штучних водіїв ритму, емболізація маткових артерій, церебральна 

ангіографія, аортографія, балонна ангіопластика, шунтографія, імплантація кава-фільтру, 

малоінвазивні втручання. У складних випадках, всі ці дослідження ми маємо можливість 

проконсультувати через телемедичну мережу з провідними інститутами України, а саме: 

державна установа «Національний інститут серцево-судинної хірургії НАМН України 

ім..М.М.Амосова», науково-дослідний інститут кардіології ім.Н.Д.Стражеска де фахівці 

докладно проконсультують та дадуть консультативний висновок щодо подальшої тактики 

лікування даного пацієнта. 

Завдячуючи новим технологіям, впровадження інтернет-мережи в реформуванні 

медичної галузі відбуваються суттєві зміни. В 2018-2019 році первинна ланка медицини 

України оснащається телемедичними пристроями, а саме: телемедичним приладом 

електрокардіограми, спірографом, вимірюванням артеріального тиску та насиченням 

крові киснем, глюкометром. Тепер у найвіддаленіших куточках районів області пацієнти 

мають змогу отримати кваліфіковану медичну допомогу, а саме проконсультуватися у 

вузьких фахівців: кардіолога, пульмонолога, ендокринолога, алерголога, травматолога та 

інших спеціалістів не витрачаючи час та кошти на поїздку до району чи області. 

 Пацієнти, які були прооперовані в Кіровоградському обласному 

кардіологічному центрі і яким було встановлено штучний водій ритму мають змогу 

отримати телемедичні консультації фахівців нашого центру з приводу роботи 

встановлених штучних водіїв ритму. Кардіологи враховують показники 

електрокардіограми, проби з магнітом, показники артеріального тиску, пульсу і т.і. За 

підсумками цих показників надаються поради по подальшому лікуванню пацієнтів.  

 Сучасні медичні інформаційні системи за допомогою інтернет-з´єднання 

допомагають швидко та зручно отримувати необхідні консультації. 
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 Медична Інформаційна Система (МІС) – це інструмент для визначення і 

планування всіх ресурсів медичного закладу, які необхідні для ведення лікувально-

діагностичної, адміністративно-господарської, фінансової, сервісної діяльності та обліку в 

процесі надання медичних послуг. 

 Основними перевагами запровадження МІС в медичному закладі є: 

 ―Усе як на долоні ‖ - це єдина база даних, яка дає можливість вести 

оперативний обік всіх ресурсів (матеріальних, людських, фінансових). Результатом є 

планування, аналіз ефективності та оптимізація використання наявних ресурсів. 

 Збільшення пропускної спроможності медичного закладу за незмінних 

ресурсів (за рахунок оптимізації процесів введення, пошуку, зведення та аналізу даних; 

швидшої взаємодії між підрозділами; планування завантаженості лікарів, кабінетів, 

обладнання). 

 Підвищення якості обслуговування пацієнтів (зменшується час 

очікування за рахунок планування; збільшується ефективний час перебування пацієнта в 

госпіталі) і, як наслідок, зростання задоволеності пацієнтів. 

 Використання електронних медичних протоколів, можливість 

підрахунку ефективності лікування, зменшення вірогідності медичних помилок підвищує 

медичну якість послуг. 

 Можливість швидкого формування будь-яких звітів для прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень (кількість наданих послуг, завантаженість лікарів та 

кабінетів, статистика пацієнтів за діагнозами, віком, статтю, і т.д.). 

 Ефективне управління складськими запасами медикаментів та 

витратних матеріалів за рахунок автоматизації процесу замовлення-списання та 

підтримки оптимального залишку. 

 Підвищення рівня безпеки та конфіденційності інформації завдяки 

запровадженню політики прав доступу до різних даних та для входу в систему, за 

паролем або за відбитком пальця. 

 Подальше впровадження в систему охорони здоров´я медичних інформаційних 

систем, телемедичних консультацій піднімає на більш високій рівень, робить її більш 

доступнішою, економічно обгрунтованішою, та забезпечує пацієнтів 

висококваліфікованою медичною допомою.  

 Головною метою реформи медичної галузі в Україні є поліпшення здоров’я 

населення завдяки забезпеченню рівного й справедливого доступу всіх громадян до 

медичних послуг належної якості. 
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У статті розкрито питання ефективності впливу фізичних чинників та 

методів альтернативної медицини на стан здоров’я людини. Доведено, що проведення 

занять для студентів немедичних навчальних закладів в умовах лікувально-

профілактичних закладів змінює відношення до стану свого здоров’я. 

Ключові слова: фізичні чинники, реабілітаційна медицина, саногенез, 

патологічний процес, імунітет, фізичне і психологічне здоров’я, альтернативна 

медицина.  

 

Актуальність та мета дослідження. Кожній людині відомий стан недомагання. 

Біль, слабкість, відчуття одинокості і неповноцінності супроводжується зміною життєвої 

ситуації – тимчасової або постійної ізоляції від навколишнього світу, випадінням з 

активного ритму життя. Виникає почуття немічності, неудосконаленості, залежності, 

бажання звинуватити у виникненні проблем оточуючих. Але той, хто не хоче ховати свої 

проблеми від інших і від себе, хто постійно шукає шляхи до розвитку, обов’язково 

запитає себе: чому і навіщо це трапилось зі мною, що відбувається зі мною не так? 

З одного боку, хвороба – це наслідок виникнення певних обставин, порушення 

зв’язків з навколишнім світом, а з іншого – є причиною послідовних змін в житті людини. 

Тільки та людина, яка навчається читати мову свого тіла, зможе допомогти собі та іншим 

в пошуках здоров’я. 

Мета статті – дослідити відношення молоді до стану свого здоров’я, після 

проведення занять в умовах лікувально-профілактичних закладів. 

Огляд наукових праць з проблеми. 

Реабілітаційні методи лікування і профілактики мають потужний арсенал засобів 

лікувальної фізкультури, фізіотерапії, масажу, а також методів альтернативної медицини 

(рефлексотерапія, йога, аромотерапія, гомеопатія, фітотерапія, гірудотерапія, стоун-

терапія, полярна терапія).  

Реабілітаційна медицина, в наші дні, перетворилася на науково-медичну галузь 

знань про сутність фізіологічної та лікувальної дії фізичних чинників на здоровий і 

хворий організм та способи їх застосування з лікувально-профілактичною метою. Вона 

вивчає вплив на організм людини фізичних факторів зовнішнього середовища (клімат, 

мінеральні води, лікувальні грязі тощо) та штучно створені (за допомогою різних апаратів 

та пристроїв). 

В ХХІ віці зросла зацікавленість у використанні фізичних чинників не тільки 

лікарями різних профілів, але і серед населення. Бажання не допустити виникнення 

хвороби або її загострення – зростає.  

Серед людей збільшуються випадки використання методів альтернативної 

медицини для зміцнення свого здоров’я. [8, с.5; 4, c.150; 6, c.20]. 

Протягом багатьох років проводились різноманітні дослідження з метою доказів 

ефективності впливу енергії фізичних чинників як природних, так і штучних. В 90-ті роки 
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ХХ століття були отримані експериментальні та клінічні результати про механізми 

лікувальних ефектів фізичних факторів різної природи. Встановлено феномен 

вибірковості поглинання енергії фізичних чинників різними типами клітин та біологічних 

структур, що свідчить про гетерогенність лікувального впливу, тобто, сприйняття енергії 

на рівні молекули, клітини, систем організму. [2, c.41-44] 

Механізми впливу фізичних чинників досліджували Апанасенко Г.Л., Бабов К.Д., 

Богданов Н.Н., Боголюбов В.М., Владимиров А.А., Ежов В.В., Каладзе Н.Н., Кенц В.В., 

Епифанов В.А., Мавродий В.М., Обросов А.Н., Олиференко В.Т.,  Оржешковський В.В., 

Пономаренко Г.Н., Самосюк И.З., Тондій Л.Д., Торохтін О.М., Улащик В.С., 

Ясногородський В.Г. 

Виклад основного матеріалу. 

Різноманітність механізмів формування реакцій цілісного організму на 

лікувально-профілактичні чинники різної природи дозволяють в кожному конкретному 

випадку їх використання прогнозувати ті або інші специфічні лікувальні ефекти. Це 

дозволяє виділити конкретний фізичний чинник і метод, який має тільки для нього 

притаманний лікувальний ефект, і використати його в конкретному випадку. 

 В профілактиці різних захворювань та реабілітації пацієнтів головне значення 

мають фізичні чинники, які сприяють підвищенню опору організму до зовнішніх і 

внутрішніх дій, посилюють захисно – пристосувальні механізми. 

Фізичні агенти надають рефлекторний, гуморальний і фізико-хімічний вплив на 

тканини організму. Доведено, що фізичні чинники діють, в основному, специфічно, а 

неспецифічний компонент відіграє другорядну роль. [7, c.13] 

Специфічність впливу фізичних агентів на організм визначається видом фізичної 

енергії локалізацією дії, глибиною проникнення енергії в тканини, рівнем та місцем 

поглинання енергії, видом тканини, на яку чиниться вплив, а також дозою і характером 

первинних біофізичних процесів. [12, c.45] 

Дослідження С.М. Павленко і О.Г. Когана дозволяють вважати великий вплив 

фізичних чинників на саногенетичні механізми. 

Саногенез – це динамічна система захисно-пристосувальних механізмів 

(фізіологічного та патофізіологічного характеру), яка виникає на стадії передхвороби, яка 

розвивається протягом всього патологічного процесу і направлена на відновлення 

порушеної саморегуляції організму.  

При цьому, в період здоров’я, саногенетичні реакції гальмують розвиток 

захворювання, на стадії хвороби – протидіють розвитку патологічного процесу, а в період 

одужання сприяють ліквідації наслідків патологічного процесу і відновленню порушених 

функцій. [3, c.18] 

Доведено, що використання синусоїдальних модульованих струмів (СМС) при 

гіподинамії сприяє підтримці РНК в м’язах на нормальному рівні, збільшенню плоідних 

ядер м’язових волокон і кількості тетраплоідних клітин у складі нейронів головного 

мозку, тобто добре впливає на пластичний обмін гіпокінетичних кінцівок і рефлекторно – 

на функціональний стан головного мозку. [7, c.151] 

Крім цього, використання СМС при довготривалій гіпокінезії сприяє 

підвищенню глюкокортикоїдної активності в організмі, що проявляється в дворазовому 

збільшенню концентрації кортикостерона в наднирниках, крові, печінці, серці та 

скелетних м’язах. Це викликає активізацію процесів окисного метаболізму в печінці та 

головного мозку, що свідчить про стимуляцію енергетичного обміну. 

Покращення порушених корково-підкоркових та корково-вісцеральних 

взаємовідносин досягається, переважно, при використанні електросну, електрофорезу 

седативних препаратів, водобальнеолікування, масажу та ЛФК, за рахунок стимуляції 

вироблення ендорфінів і енкефалінів. 

До важливих саногенетичних механізмів відносять імунітет, який представляє 

собою спосіб захисту організму від живих тіл та речовин, які несуть на собі ознаки 
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генетичної чужорідності. Ведучими системами імунітету є Т-лімфоцити, NK клітини 

(нормальні кіллери), фагоцити, імуноглобуліни, комплемент. Елімінація із організму  

чужорідного агента відбувається за рахунок всіх цих систем. [3, c.20] 

Відомо, що вплив невеликої інтенсивності довгохвильових ультрафіолетових 

промінів надає виражений імуностимулюючий ефект, а великі дози, навпаки, 

імунодепресію.  

Виражений імуномодулюючий ефект відчувається при дії ДМХ (дециметрові 

хвилі, метод мікрохвильової терапії) на область грудіни і селезінки. [3, c.18] 

Також, виявлені тісні зв’язки між імунною, нервовою та ендокринною 

системами. 

Поряд з методами реабілітації, для підтримки нормального функціонування 

організму, використовують альтернативні методи.  

Терапевтичну дію багатьох лікарських рослин використовують багато віків. 

Сьогодні існує багато фітопрепаратів, фіточаїв, які призначаються при лікуванні і 

профілактиці багатьох захворювань. Іноді вони є більш ефективними ніж фармацевтичні 

препарати. 

Гомеопатія – напрямок, в якому враховується загальний стан людини, особливо 

його психологічні і емоційні аспекти. Для лікування і профілактики захворювань, для 

зміцнення імунітету, підвищення загального тонусу організму використовують дуже 

маленькі дози лікарських засобів рослинного, тваринного і мінерального походження. 

Вважається, що цілющі властивості різних речовин з кожним розведенням тільки 

посилюється. [10, c.261] 

Йога – особливий вид альтернативної медицини. З 5-ти видів його, в сучасному 

світі, більш за все використовується один – хатха-йога.  Вважається, що енергетична 

основа життя поступає в організм з диханням, тому змінивши техніку дихання, можливо 

досягнути значного покращення загального стану здоров’я. Таким чином, регулюючи 

особисте дихання можливо досягнути стану спокою і розслаблення – як фізичного, так і 

емоційного. Головна мета занять – пізнати самого себе. [10, c.155] 

В останні десятиліття широко використовується як в лікувальних закладах, так і 

в домашніх умовах – аромотерапія. Це метод в якому використовуються корисні 

властивості концентрованих ефірних масел для оздоровлення організму. Їх 

використовують в інгаляційній терапії, при проведенні лікувально-профілактичних ванн, 

душів, масажу.  

Доведено, що окремі ефірні масла здатні надавати антисептичну, заспокійливу, 

тонізуючу дію. Вони впливають на роботу імунної системи. Використання бальнеотерапії 

з розмарином стимулює кровообіг, підвищує тонус ЦНС, знімає втому, надає відчуття 

бадьорості, покращує пам’ять, підвищує розумову і фізичну працездатність, а меліса і 

валер’яна – ефективна при стресах, нервовому перенапруженні, загальній стурбованості, 

розладу сну. [10, c.170] 

Використання у своєму житті методів реабілітаційної і альтернативної медицини 

для зміцнення як фізичного, так і психологічного стану говорить про високий рівень 

культури здоров’я, про людину, яка володіє знаннями резервних можливостей організму 

(фізичних, психічних, духовних) і вміє правильно їх використовувати. 

Багатогранність лікувального впливу фізичних факторів і методів альтернативної 

медицини дозволяє використовувати їх не тільки в якості симптоматичної терапії, впливу 

на основні механізми патогенезу захворювання і одужання, а також для підвищення 

імунітету з ціллю зміцнення здоров’я. 

З метою визначення відношення до свого здоров’я студентам немедичних 

закладів запропоновано визначити, що для них важливіше за все: кохання, здоров’я, 

гроші, сім’я. В групі опитуваних було 50 чоловік віком 20 років. 

Згідно наданих анкет з’ясувалось: здоров’я на 1 місце визначили – 20% молоді, 2 

місце визначили – 30%, 3 місце визначили – 50%. 
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Після анкетування студентам прочитана лекція на тему: «Роль фізичних чинників 

та методів альтернативної медицини в профілактиці захворювань», а також проведена 

дискусія на тему: «Які методи реабілітаційної і альтернативної медицини ви обрали б для 

зміцнення здоров’я?». 

Протягом години, після закінчення дискусії, студентам надана можливість 

спілкування з хворими з різними захворюваннями (гіпертонічна хвороба, виразкова 

хвороба 12-палої кишки, цукровий діабет, ВСД, стан після оперативних втручань на 

органах черевної порожнини). 

В кінці заняття студентам запропоновано знову визначити, що для них 

важливіше: кохання, здоров’я, гроші, сім’я. 

З’ясувалось: здоров’я на 1 місце визначили – 55%, 2 місце визначили – 25%, 3 

місце визначили – 20%. 

Ці статистичні дані говорять про те, що будь якій людині різного віку, особливо 

молоді, необхідна інформація про можливості зміцнення не тільки фізичного здоров’я, за 

рахунок реабілітації і альтернативних методів, а і психологічного. Це дає можливість 

керувати собою за умов високих життєвих навантажень на основі взаєморозуміння й 

емоційного комфорту в суспільстві, а також особистого внутрішнього комфорту. Міцний 

фізичний та психологічний стан людини зменшує ризик виникнення хвороби. 

Висновки. Велике значення для здоров’я людини має спосіб життя, який вона 

може і повинна будувати на позитивному досвіді старшого покоління, а також розуміння 

про реабілітаційні можливості для покращення свого фізичного і психологічного стану. 

Використання у своєму житті природних чинників, штучних факторів, масажу, 

ЛФК та методів альтернативної медицини зберігає і зміцнює здоров’я людини. Це 

необхідна умова для прогресивного розвитку суспільства в усіх ого напрямах.  

Поняття про те, що здоров’я повинне займати 1 місце в житті людини, так як 

воно сприяє інтелектуальному і духовному розвитку особистості, сприяє успішному 

навчанню, забезпечує високий рівень функціонування систем організму, що є умовою 

високої працездатності, серед молоді, розуміють тільки 20%.  

Знання клінічних проявів захворювань, психологічного стану пацієнтів, а також 

можливості покращити фізичне здоров’я за рахунок методів реабілітації і альтернативної 

медицини, надають молоді змінити думку про те, що здоров’я не повинне стояти на 3 

місці в їх житті. 

Отже, оздоровчі методи (природні, фізичні, штучні, психологічні) повинні 

використовуватись в житті кожної людини для зміцнення фізичного і психологічного 

здоров’я. Проведення навчального процесу в умовах лікувально-профілактичного закладу 

надає студентам немедичних закладів переусвідомити своє відношення до свого 

особистого здоров’я, що є корисним в майбутньому житті. 
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 У статті розкрито питання застосування новітніх технологій в лікуванні 

ювенільного ідіопатичного артриту на прикладі кардіоревматологічного відділення 
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 Актуальність та мета дослідження. Ювенільний ідіопатичний артрит – це 

найчастіше ревматологічне захворювання, яке починається у дитинстві. 50% випадків 

залишається активним у дорослому віці. Хронічний швидко прогресуючий перебіг веде 

до швидкої інвалідізації хворих, зниження якості їхнього життя, соціальної  та  

психологічної дезадаптації. Своєчасне призначене лікування, використання новітніх 

технологій  дозволяє  контролювати  перебіг  захворювання. 

Мета статті: ознайомити з новітніми технологіями в лікуванні ювенільного 

ідіопатичного артриту, та вивчити досвід лікування ювенільного ідіопатичного артриту у 

хворих кардіоревматологічного відділення ОКДЛ  

Ювенільний ідіопатичний артрит (ЮІА) – це поняття, яке об’єднує різні форми 

артритів невідомої етіології, що починаються у дітей до 16 років і тривають понад 6 

тижнів. Це найчастіше ревматологічне захворювання, яке починається у дитинстві. 50% 
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випадків залишається активним у дорослому віці. Для цього захворювання характерно 

запалення синовіальної оболонки суглобів з деструкцією хрящової та кістної тканин та 

розвиток різноманітних позасуглобових проявів. Хронічний швидко прогресуючий 

перебіг веде до швидкої інвалідізації хворих, зниження якості їх життя, соціальної  та  

психологічної  дезадаптації. 

 Поширеність ЮІА в світі коливається від 16 до 401 випадків на 100 000 

дитячого населення. Захворюваність від 0.8 до 22,6 на 100 000 населення. [1, с.15] В 

Кіровоградській області захворюваність 4 на 100000 дитячого населення.  

В деяких випадках початок ревматичного захворювання спостерігають після 

перенесеної вірусної або бактеріальної інфекції. Проте ЮІА – неінфекційне 

захворювання, тому протиінфекційне лікування хворій дитині не допомагає. Вчені 

вважають, що ЮІА – це багатофакторне захворювання, яке розвивається внаслідок 

поєднання генетичної схильності та впливу факторів зовнішнього середовища. До 2012 

року в Україні діагноз ювенільний ревматоїдний артрит звучав як вирок, та означав 

неминучу інвалідізацію дитини.  

З уведенням в 2013 році нового уніфікованого клінічного протоколу медичної 

допомоги дітям, хворим на ювенільний артрит, початком впровадження нових технологій 

в лікування ЮІА змінилось відношення як лікарів, так і пацієнтів та їх батьків до цього 

захворювання. В протоколі чітко прописаний алгоритм встановлення діагнозу: критерії 

включення та виключення. Для прийняття терапевтичних рішень виділено 5 груп ЮІА.  

Головна мета лікування – досягнення клінічної реміссії. Доки мета не досягнута, 

медикаментозна терапія РА повинна змінюватися як мінімум кожні 3 міс.[2, с.631] 

каментозна ремісія – це стан при якому хвороба неактивна упродовж 6 місяців. 

Критерії неактивного захворювання: відсутність проявів активного артриту (біль, 

припухлість, зниження амплітуди рухів суглоба), відсутність гарячки, висипання,  

серозитів,  спленомегалії, генералізованої лімфаденопатії, активного увеїту, нормальні 

показники ШОЕ, СРБ, відсутність активності оцінки лікарем за шкалою ВАШ, тривалість 

ранкової скутості менше 15 хвилин.  

Усі критерії мають бути дотримані. [3, с.929-936]. Безмедикаментозна ремісія – 

це стан при якому упродовж щонайменш 12 місяців  захворювання  неактивне після 

відміни усіх медикаментів.  

В Кіровоградській області зараз спостерігаються 60 хворих на ЮІА. За даними 

нашого відділення, на даний час 66% з них отримують базисну терапію метотрексатом. 

Це найпоширеніший із базисних препаратів – «золотий стандарт», який  може 

модифікувати перебіг захворювання.  

Але 43% дітей, хворих на ЮІА в нашої області, мають рефрактерний до 

базисної терапії перебіг захворювання. Таким дітям згідно протоколу рекомендовано 

призначення препаратів біологічної терапії. Для того, щоб зрозуміти унікальність дії цих 

препаратів, треба зупинитися на патогенезі ювенільного ідіопатичного артриту. Наша 

імунна система захищає нас від впливу різних інфекційних збудників, таких як віруси та 

бактерії. Тому, вона повинна бути в стані розпізнавати «своє» та «чуже», щоб знищити 

потенційно небезпечні чинники.  

Вважається, що хронічний артрит є наслідком помилкової відповіді нашої 

імунної системи, якщо вона частково втратила здатність розпізнавати «своє» від 

«чужого» і внаслідок цього пошкоджує власні структури. Це механізм, котрий 

призводить до запалення, наприклад як, запалення внутрішньої оболонки суглобу. Тому 

такі захворювання, як ЮІА називають «автоімунними», що означає – імунна система діє 

проти власного організму.  

Мішень ураження – сіновіальна оболонка суглоба. Активация та проліферація 

імунокомплексів, супроводжується утворенням медіаторів запалення цитокинів, 

формуванням імунних комплексів, що приводить до розростання сполучної тканини в 

сіновіальній оболонці.  
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Рис.1 Патогенез олігоартикулярного, поліартикулярного та ентезитасоційованого 

ЮІА [1, с.22]  

 

Цитокіни – невеликі пептидні інформаційні молекули. Цитокін виділяється на 

поверхню клітини А та взаємодіє з рецептором, який знаходиться на клітини В. Таким 

чином, від клітини А до клітини В передається сигнал, котрий запускає в клітині В 

подальші реакції. Основні продуцієнти – лімфоцити. Крім лімфоцитів, їх секретують 

макрофаги, гранулоцити, ретікулярні фібробласти, ендотеліальні клітини та інші типи 

клітин. Вони регулюють міжклітинні та міжсистемні взаємодії, визначають 

життєздатність клітин, стимуляцію а також забезпечують узгодженість дії іммуної, 

ендокринної та нервової систем в звичайних умовах, а також їх відповідь на патологічну 

дію. Термін запропонований Стенлі Коеном (англ. S. Cohen) в 1974 р. Враховуючи 

механізм дії, існують наступні групи цитокінів: прозапальні, які забезпечують  

мобілізацію  запальної  відповіді (інтерлейкіни 1,6,8, фактори некрозу пухлини (TNFα 

), інтерферон γ); протизапальні, які обмежують розвиток запалення (інтерлейкіни 4,10, 

TGFβ); регулятори клітинного та гуморального імунітета. Встановлено, що при 

ревматоїдному артриті в тканинах суглобів продукується надмірна кількість 

прозапальних цитокінів. У більшості робіт було показано, що системний варіант 

захворювання корелює з підвищенням саме рівня ІЛ 6, а суглобовий з підвищенням ФНП 

α, ІЛ 6, ІЛ 1. Двадцять років тому в світі було застосовано новий метод лікування, який 

назвали біологічним. Біологічні препарати (анг.biologies) – це ліки, які виготовляють з 

використанням біотехнологій та направлені на точкове блокування механізмів запалення. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%8D%D0%BD,_%D0%A1%D1%82%D1%8D%D0%BD%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1974
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD
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До базових препаратів належать інгібітори TNFα, ефективність яких була 

продемонстрована у лікування хворих на поліартікулярний ЮІА. В Україні для лікування 

дітей з поліартикулярною формою ЮІА використовуються: адалімумаб – це  людське 

моноклональне анти TNF α антитіло, яке зв'язує TNFα в організмі та запобігає 

зв'язуванню TNF α з його рецептором і виникненню подальшого цитокін-

опосередкованого процесу, та етанерцепт – це зв'язаний білок, що складається з двох 

рецепторів розчинного рецептора TNF α із додаванням Fc-фрагмента людського 

імуноглобуліну G (побудований цілковито з людських складових, але загалом штучно 

створена молекула). 

 Для лікування системної та поліартікулярної форми ЮІА використовується 

тоцилізумаб -інгібітор ІЛ 6 – це гуманізовані антитіла до ІЛ 6 рецептора, які блокують 

утворення комплексу ІЛ 6 з рецептором ІЛ 6. Виробництво імунобіологічних препаратів 

дуже складне, тому препарати ці високовартісні. Але якщо замислитися , то хіба можна 

відповісти на питання скільки коштує здоров'я та щастя дитини, можливість гратися з 

іншими дітьми, відвідувати школу, гуртки.  

З 2013 року діти, хворі на ЮІА, які мають рефрактерний до перебіг до 

традіціоної базисної терапії в нашої області отримують безкоштовне лікування 

біологічними препаратами. Для порівняння: 
 

Таблиця 1 – Результати лікування дітей з ЮІА в Кіровоградській області. 

 2012 рік 2018 рік 

Медикаментозна ремісія 10 дітей 33% 48 дітей 81% 

Низька активність захворювання  6 дітей 10% 

Помірна активність захворювання 12 дітей 35% 4 дітей 6% 

Висока активність захворювання 11 дітей 33% 2 дітей 3% 

 

Клінічний випадок: дівчинка Марина 1999 р.н. Хворіє ЮІА з 2,5 років . Початок 

захворювання: припухлість гомілковоступневих суглобів. Інвалід дитинства з 2002 року. 

В зв’язку з високою активністю захворювання постійно отримувала 

глюкокортикостероїди, метотрексат . Як наслідок мала затримку фізичного розвитку, 

фотодерматит. На березень 2013 року (14 років) мала 6 активних суглобів, зріст 125 см, 

висипку при попаданні сонячних променів на шкіру. Одна з перших почала отримувати 

біологічну терапію. Через 6 місяців мала медикаментозну ремісію. Активних суглобів – 0, 

невелике зниження амплітуди рухів в 2 суглобах. На сонці почала носити відкриті плаття. 

На моє запитання , як вона себе почуває завжди відповідала: добре. Я питала: чим краще? 

Відповідь була така: раніше мама мене возила до школи, а тепер я ходжу сама. Це було 

головне для дитини – відчувати себе разом з іншими дітьми. В березні 2015 року мала 

зріст 146 см. (Зросла на 21 см). В 2016 році перейшла до дорослої служби, де 

продовжувала лікування. Працювала оператором поштового зв’язку. Зараз в 

безмедикаментозній ремісії. Вийшла заміж. Чекає дитину. Побажаємо їй щастя! 

В 2013 році 3 дітей, хворих на ЮІА, які перейшли до дорослої служби 

потребували ендопротезування суглобів. В подальшому і на теперішній час жодна дитина 

не потребує заміни суглобів. Змінилося ставлення спеціалістів і до фізичного 

навантаження. Зараз лікарі не обмежують фізичні вправи, а навпаки, заохочують дітей до 

регулярного відвідування школи, до участі в спортивних заходах, особливо таких, як 

плавання та їзда на велосипеді. Серед наших пацієнтів є дівчинка-призер 

легкоатлетичного забігу в Херсоні, хлопець-призер велосипедної гонки в області, діти, які 

залюбки відвідують танцювальні гуртки.  

Лікарями відділення проведені лекції та семінари серед педіатрів та сімейних 

лікарів. Мета – ознайомити лікарів з даним захворюванням, першими його проявами, так 

як вчасно призначене лікування попереджує виникненню незворотніх змін в суглобах. Як 

наслідок – в 2013 році на обліку з ювенільним ревматоїдним артритом знаходилось 39 
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дітей, в 2018 році 60, покращилась впізнаваність захворювання. В 2015 році в 

Кропивницькому створена громадська організація «Рух без обмежень», мета – 

лобіювання інтересів дітей хворих на ЮІА у суспільстві і державі. 

Висновки: 1. Можливість лікування і наслідки ЮІА змінились після введення в 

клінічну практику біологічних препаратів. 

2. Досягнення ремісії (або низької активності) захворювання стало реальною 

метою терапії. 

3.Лікування дітей хворих на ЮІА згідно уніфікованого клінічного протоколу 

медичної допомоги дітям хворим на ЮІА перешкоджає швидкої інвалідизації хворих, 

покращує якість їх життя, соціальну  та  психологічну адаптацію.  
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У статті розкрито сучасний стан та динаміку захворюваності населення 

Кіровоградської області на злоякісні новоутворення. Проаналізовано структуру за 

окремими локаціями онкозахворюваності населення регіону; розглянуто основні причини 

захворювання та виділено головні напрями профілактики. 

Ключові слова: злоякісні новоутворення, причини захворюваності, профілактика 

онкозахворюваності. 

Актуальність та мета дослідження. Однією з найбільш важливих медико-

біологічних і соціально-економічних проблем на сьогодні є злоякісні новоутворення. У 

зв'язку з несприятливою екологічною ситуацією та значним старінням населення в 

Україні рівень захворюваності та смертності від раку постійно зростає. 
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Так, за даними Міністерства охорони здоров’я України, за останні 20 років 

рівень онкологічних захворювань серед чоловіків зріс на 47%, серед жінок – на 35%. Уже 

сьогодні сукупний ризик захворіти на рак становить 28% для чоловіків і 18% для жінок, 

тобто протягом життя кожен третій-четвертий чоловік і кожна п'ята жінка мають 

імовірність захворіти на злоякісні новоутворення. Онкологічні захворювання посідають 

друге місце у структурі смертності за причинами, поступаючись лише серцево-судинним 

захворюванням, 35% померлих від раку – це люди працездатного віку [3]. За прогнозами 

ВООЗ, до 2020 року кількість тих, хто захворів на рак уперше в Україні перевищить 200 

тис. на рік. 

За даними Інституту раку за останні десять років кількість хворих зросла на 25%, 

загальна чисельність населення скоротилася на 4 млн. чоловік. Онкологічна 

захворюваність стабільно зростає на 2,6 – 3% на рік, і рак продовжує «молодіти» [5]. 

Мета статті – дослідити сучасний стан та динаміку захворюваності населення на 

злоякісні новоутворення у Кіровоградській області. 

Виклад основного матеріалу. Проблема швидких темпів збільшення злоякісних 

новоутворень є актуальною як для України, так і її регіонів.  

Аналізуючи дані про діяльність онкологічної служби Кіровоградської області 

за 2018 рік, варто підкреслити, що показник захворюваності на злоякісні пухлини 

знизився на 0,7% (з 478,2 на 100 тисяч населення у 2017 році до 474,9 у 2018 році) [7], але 

значно перевищив середньоукраїнський показник 2017 року – 354,8 (25,81 %) [3]. 

За статистичними даними у структурі смертності за причинами від злоякісних 

новоутворень у Кіровоградській області щороку помирає близько 13,0 % [2]. 

Особливу занепокоєність у регіоні викликає збільшення числа смертей у 

розрахунку на 100 тисяч населення серед осіб працездатного віку. У порівнянні з 2017 

роком смертність населення на злоякісні новоутворення у працездатному віці зросла на 

1,5% (з 89,21 до 90,58 у розрахунку на 100 тисяч населення). 

У структурі онкозахворюваності серед всіх осіб, що захворіли на рак у 2018 

році посідають: 

І місце - рак шкіри 63,6 на 100 тисяч населення, або 13,4 %; 

ІІ місце - рак трахеї та легені 47,2 на 100 тисяч населення, або 9,9%; 

ІІІ місце - рак молочної залози 45,4 на 100 тисяч населення, або 9,6% [2]. 

 

Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика захворюваності населення  на злоякісні 

новоутворення за окремими локалізаціями  у Кіровоградській область 

Кількість хворих із злоякісними новоутвореннями  

за окремими локалізаціями    (на 100 тис. населення) 

місце 2010 рік 2015 рік 2018 рік 

чоловік

и 

жінки чоловік

и 

жінки чоловіки жінки 

І 

Рак 

легенів 

(81,4) 

Рак 

молочної 

залози 

(73,9) 

Рак 

легенів 

(82,7 ) 

Рак тіла 

матки 

(81,6) 

Рак легенів 

(80,9) 

Рак 

молочної 

залози 

(84,1) 

ІІ  

Рак 

шкіри 

(54,3) 

Рак шкіри 

(69,9) 

Рак 

шкіри 

(57,2) 

Рак 

молочної 

залози 

(78,6) 

Рак 

передміхуро-

вої залози 

(62,9) 

Рак 

шкіри 

(66,6) 

ІІІ  

Рак 

шлунку 

(34,1) 

Рак тіла 

матки 

(35,5) 

Рак 

шлунку 

(32,1) 

Рак шкіри 

(69,4) 

Рак шкіри 

(60,1) 

Рак тіла 

матки 

(44,5) 

[укладено за даними 1, 2, 7] 
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Варто зазначити, що за останнє десятиріччя по області показник 

захворюваності зріс на 12,8% (474,9 у 2018 році проти 421,1 у 2009 році), а по Україні – 

на 5,2% (348,4 у 2017 році проти 331,1 у 2008 році) [2]. 

У Кіровоградській області серед чоловіків найпоширенішими є рак легенів, 

шлунку, шкіри, пухлини лімфатичної та кровотворної тканин; у жінок – рак молочної 

залози, шкіри, шлунку, шийки матки (таблиця 1). Разом з тим, в області продовжує 

зростати рівень захворюваності на рак гортані, прямої кишки, яєчників, передміхурової 

залози, головного мозку. 

Рівень захворюваності на злоякісні пухлини коливається від 605,1 на 100 тисяч 

населення по м. Кропивницький до 288,0 в Онуфріївському районі [2]. Найвищі рівні 

захворюваності зареєстровано у місті Кропивницький 605,1, місті Олександрія 577,6, 

Вільшанському 540,6, Маловисківському 496,9, районах (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Захворюваність населення на злоякісні новоутворення 

 у Кіровоградській області за 2018 рік 

 

Проаналізувавши показники захворюваності населення Кіровоградської області 

на злоякісні новоутворення за останні вісім років нами прослідковано та відображено у 

картосхемі динаміку змін по районах регіону (рис. 2). 

Значне зниження показника захворюваності відбулося в Онуфріївському 

(34,3%), Олександрівському (15,9%), Голованівському (14,3 %) та інших районах. 

Водночас цей показник суттєво зріс у Долинському (29,3 %) та Вільшанському (25,7%) 

районах. 

Високий показник онкозанедбаності, який свідчить про незадовільний стан 

своєчасної діагностики злоякісних пухлин, спостерігається в Устинівському, 

Новомиргородському, Голованівському, Знам’янському, Маловисківському і 

Новгородківському районах. 

Розглядаючи окремі локалізації злоякісних новоутворень спостерігаємо 

високий рівень занедбаності раку глотки (37,3%), шлунка (41,2%), легень (31,6%), нирок 

(26,9%), ободової кишки (21,5%), стравоходу (25%), передміхурової залози (28,1%). 
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Рис. 2. Зміна показників захворюваності населення на злоякісні новоутворення за 

період з 2011 по 2018 роки  

 

Відсоток хворих, які не прожили одного року з моменту встановлення діагнозу 

є інтегральним показником щодо організації і якості проведення профілактичних оглядів, 

своєчасності діагностики і адекватного лікування наданого лікувально-профілактичними 

закладами. Тобто, показник летальності до року використовується як індикатор якості 

медичної допомоги. 

У Кіровоградській області варто вказати на високий показник летальності до 

року у Новомиргородському (45,3%), Устинівському (45,9%), Голованівському (40,7%), 

Вільшанському (37,5%), Маловисківському (39,2%), Новгородківському (36,8%), 

Петрівському (36,8%) районах [1, 2]. 

Серед основних причин захворюваності населення на злоякісні новоутворення 

можемо назвати:  

 радіаційний і радіохвильовий вплив;  

 генетичну схильність до онкологічних патологій спадкового характеру;  

 вплив канцерогенних речовин, які потрапляють з неякісною їжею в організм;  

 куріння та надмірне вживання алкоголю; 

 деякі інфекційні захворювання, що можуть ускладнитися розвитком онкологічного 

процесу;  

 вік населення відіграє важливу роль у розвитку ракових пухлин (чим старша 

людина, тим вище ймовірність онкології);  

 неправильний спосіб життя, ожиріння, нераціональне харчування;  

 УФ-випромінювання може спровокувати деякі онкологічні форми на зразок раку 

шкіри [ 6].  

Проведення профілактичних заходів і вдосконалення методів діагностики й 

лікування онкологічних захворювань дозволяє поліпшити результати лікування та 

знизити рівень захворюваності населення. 

Первина профілактика раку передбачає здійснення програм охорони природи 

від забруднення канцерогенними речовинами і очищення зовнішнього середовища та 

навчання населення правил здорового способу життя (оптимальний режим харчування, 

відпочинку, дотримання особистої гігієни, відмова від куріння, зловживання алкоголем). 
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Вторинна профілактика раку здійснюється переважно медичним персоналом і 

спрямована на виявлення хворих з передраковими станами, доброякісними пухлинами,  

ранніми стадіями раку з наступною їх санацією. З цією метою проводять профілактичні 

огляди населення та використовують сучасні методи діагностики.  

Висновки. Таким чином, Кіровоградська область належить до регіонів, де 

тенденція захворюваності на злоякісні новоутворення зростає і є однією з найскладніших 

в Україні.  

Комплексний підхід до запобігання поширення онкологічних захворювань, 

який полягає в дотриманні профілактичних заходів, своєчасній діагностиці новоутворень 

та впровадженні інноваційних технологій лікування може вплинути на зменшення 

захворюваності та смертності від раку. 
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У статті розкрито питання історії інфекційних захворювань людства, 

виникнення вакцин, необхідності проведення вакцинації, вплив ЗМІ на рівень вакцинації. 

Ключові слова: інфекційні захворювання, вакцинація, вакцини, ускладнення, ЗМІ.  

 

Актуальність та мета дослідження.  

 Вакцинація до сих пір залишається однією з найактуальніших тем не тільки на 

Україні, але і в усьому світі. 

 Віруси та бактерії виникли значно раніше людства. Але внаслідок того, що вони 

викликають хвороби, які приводять до інвалідності, потрібно розробляти методи 

профілактики захворювань. Один з них – вакцинація.  

Протягом останніх років було значно знижене охоплення вакцинованого 

населення, що привело до активації деяких хвороб та збільшення смертності населення 

від колись контрольованих захворювань.  

 ЗМІ мають значну владу. Чим більше уваги засобів масової інформації 

приділяється проблемі, тим важливішою вона стає для населення. Те, як ЗМІ 

представляють проблему, дуже впливає на її сприйняття населенням. 

Головна мета – довести необхідність подачі інформації робітниками ЗМІ з 

проведенням консультації компетентними медичними установами МОЗ, 

щоб уникнути маніпулювання інформацією про неякісні вакцини та розвиток ускладнень, 

які приводять до тяжких хвороб. 

 Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Мета статті – дослідити історію розвитку епідемій у світі, розвиток вакцинації 

як одну із ланок їх профілактики, створення вакцин та вплив ЗМІ на рівень охвату 

вакцинованого населяння. Висвітлити необхідність правильно організованої постійної 

подачі інформації про вакцини, про їхні допустимі побічні явищах, а також про клініку 

захворюваннях та їхні ускладнення. 

Виклад основного матеріалу. 

 Вакцинація досі залишається одною з найактуальніших тем сьогодення. 

Доступність соціальних мереж, в яких представлена різноманітна інформація про 

вакцинацію, нерозуміння імунологічних процесів та велика кількість міфів про 

вакцинацію призводять до побоювання у людей. А невпевненість та незнання призводить 

до сумних результатів. 

 Якщо заглянути у історію людства, саме руйнівна сила епідемій була найбільш 

непереборної, була здатна спустошувати цілі міста. 

 За статистикою, ми можемо говорити за епідемію при захворюваності більш 1% 

населення. 

 Віктор Михайлович Васнецов написав картину на біблійну тему «Воїни 

апокаліпсису», яка несе в собі величезний сенс буття. На ній показані явища, які здатні 

несподівано наздогнати людину та зруйнувати як її саму, так і все навколо. Ці вершники – 

Чума, Війна, Голод та Смерть. 
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 Щоб захиститися від війни, протягом століть люди об'єднувалися у громади, 

формували держави, будували фортеці, розвивали дипломатичні відносини. 

Налагоджували економіку, розвивали промисловість та сільське господарство, щоб 

уникнути Голод. Але третій вершник – мор (Чума) –великий руйнівник, був найбільш не 

контрольованим, один з кращих помічників четвертого вершника. Тільки назви таких 

захворювань як віспа, чума, холера раніше викликали великий жах у людей. Епідемії не 

раз міняли політичну карту світу. 

 Захворювання чумою у середньовіччі означало вірну смерть. Ті, хто захворів, 

через кілька днів неминуче вмирали. Тому жах епідемій чуми – чорної смерті – 

затьмарював жах всіх воєн. Вперше дані про це захворювання у літературі можливо 

знайти після 1100 року. У період з 1100 по 1200 рік епідемії чуми відзначалися у Індії, 

Середній Азії та Китаї, чума проникла також у Сирію та Єгипет. Особливо сильно 

постраждало населення Єгипту, який втратив у епідемію більше мільйона чоловік. 

«Кембриджська енциклопедія палеопатології» наводить оцінку частки померлих в 25% 

світового населення, або понад 60 мільйонів чоловік, включаючи третину населення 

Європи (15-25 мільйонів), 30-50% населення Англії, дві третини загиблих в Норвегії та 

Ісландії, до трьох чвертей у Парижі та Венеції. Під час спалаху бубонної чуми в Англії з 

1665-1666р, померло приблизно 100 000 людей – 20% населення Лондона. 

 Вважається що вірус віспи еволюціонував 16 000 – 48 000 років тому. У Китаї 

епідемія віспи вперше спалахнула у IV столітті. У VI столітті у Японії під час епідемії 

735-737 років померла третина населення. Сліди віспи знайдені у муміфікованому тілі 

фараона Рамзеса V, що може бути одною з причин його смерті. У VIII столітті віспа 

охватила Італію, Іспанію та Францію, забираючи близько 400 000 життів щорічно. Віспа, 

яка була широко поширена у Європі, була невідома в Америці, тому стала союзником 

конкістадорів у справі підпорядкування племен інків та ацтеків. Її використовували у 

якості біологічної зброї як у Європі, закидаючи обложені фортеці тілами жертв хвороби 

за допомогою катапульт, так і у Америці, роздаючи під виглядом благодійності 

непокірним корінним племенам ковдри, якими раніше користувалися хворі. До XIX 

століття натуральна віспа щорічно вражала мільйони людей у всьому світі, вмирали від 

неї від 20 до 30% інфікованих, ті. що одужували, часто залишалися інвалідами. Віспа була 

причиною 8-20% усіх смертей у європейських країнах у XVIII столітті. 

 Холера також внесла свої корективи у хід багатьох політичних процесів, 

знищуючи цілі армії на марші та міста. 
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 Сьогодні люди, на щастя, вже не пам'ятають, як це – жити в ураженому чумою 

місті, де щодня помирають тисячі людей, а ті, що дивом не захворіли, біжать якомога 

далі, якщо зможуть подолати накладений карантин. 

 Мор, яким би страшним він не здавався нашим предкам, практично вигнаним із 

сучасного світу. За п'ять років з 2010 по 2015 рік чумою в світі захворіли трохи більше 

3000 чоловік, а остання смерть від віспи зареєстрована у 1978 році. 

 Це стало можливим завдяки науковим відкриттям, одним з найважливіших 

наслідків яких є вакцинація. 

 А починалося це з давніх часів, коли ще не було фармакологічних компаній, і 

тільки лікарі намагалися виявити та знешкодити причини таких страшних захворювань. 

 Понад 2400 років тому Гіппократ написав свої твори «Сім книг про епідемії», 

«Про повітря, воду та місцевість», які надійшли до наших часів. 

Дослідники часів античності вважали, що причиною хвороб можуть були 

випаровування, які виникають з ґрунту та нечистот, а згодом поширюються хворою 

людиною. Для очищення повітря середньовічні лікарі почали використовувати 

спеціальний захисний одяг та маски з характерними дзьобами, набитими лікарськими 

травами. У фільмах та літературі про ті часи саме такий вигляд мав «чумний» лікар. Тоді 

були основні напрямки у лікуванні: ізоляція хворого, прибирання приміщення та 

накладання карантину на місце. Але лікарі не тільки надавали допомогу, вони вели 

спостереження та робили висновки. 

 Один з них поклав основу вакцинації: людина, яка одного разу перехворіла 

віспою, більше ніколи нею не хворіла. Перші спроби проведення вакцинації виглядали 

так: склад віспяних пухирців у хворих з легкою формою віспи вводився за допомогою 

тонкого ножа під шкіру або його вдували у ніс у вигляді порошку людям, які не хворіли 

на віспу. Хто вперше застосував його, історії невідомо, але цей метод досить тривало 

застосувався у медицині. Він має назву – варіоляція або інокуляція, та був вперше 

використаний у Китаї, за одними даними, у VI столітті, за іншими – X столітті. Першим 

письмовим джерелом, у якому описані способи захисту від цій хвороби, є трактат 

«Правильне лікування віспи», авторство якого, як вважають, належить буддійським 

ченцям XI століття.  Варіоляція широко застосовувалася у Османській імперії. У гаремах 

султанів жінкам вона проводилась на тих частинах тіла, де рубці були найменш помітні. 

У Європу варіоляція прийшла завдяки мандрівникам зі Стамбулу – двом лікарям 

Е.Тимониса та Я. Пілариноса, та англійської аристократки – блискучої письменниці Мері 

Уортлі Монтегю. У 1715 році вона сама перехворіла на віспу. Ця хвороба назавжди 

залишила шрами на її обличчі. У 1718 році у Стамбулі, де її чоловік був послом, наказала 

посольському лікарю Чарльзу Мейтленду зробити інокуляцію своєму п’ятирічному 

синові. А у Лондоні у 1721 році вона переконала Мейтленда в присутності інших лікарів 

зробити варіоляцію своїй чотирирічній дочці. Після чого варіоляція почала 

розповсюджуватися по Англії та всьому континенту. До Росії інокуляція прийшла у 1768 

році. Англійський лікар Димедаль провів її Катерині II та її сину Павлу. Семилітній 

хлопчик Саша Марков, у которого було взято зшкрібок віспяних пухирців, отримав 

дворянство та прізвище Оспений. При всіх її плюсах, варіоляція несла у собі і небезпеку. 

Смертність серед людей, яким прищепили віспу, становила близько 2%. 

 У 1796 році Едвард Дженнер переконливо довів, що коров’яча віспа є дієвим 

захистом від натуральної. Незважаючи на протиріччя у медичних колах та релігійне 

протистояння застосуванню матеріалів від тварин, до 1801 року його доповідь була 

перекладена на шість мов, а вакциновані були більше 100 000 людей. Метод був визнаний 

та почав поширення спочатку у Англії, а потім і за її межами. Цьому сприяла і 

надзвичайна активність автора у просуванні вакцинації. У Росії вакцинація за методом 

Дженнера почалася у жовтні 1801 року. Незважаючи на те що відкриття Е.Дженнера 

досить швидко поширювалось і на інших континентах, знадобилось ще майже 200 років 

щоб перемогти цю смертельну хворобу. Тільки у XX столітті віспа забрала по всьому 
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світу 300 млн людських життів. 

 У 1989 році на сесії Всемірної асамблеї охорони здоров’я було офіційно 

оголошено про «звільнення» світу від цій хвороби та припинена вакцинація. На даний час 

колекція штамів натуральної віспи знаходиться тільки у офіційно дозволених 

лабораторіях двох країн – Росії та США. 

 Друге покоління вакцин було введено у 1880-х роках Луї Пастером, який 

розробив вакцини від сказу та сибірської виразки новим методом – використовуючи 

ослаблені мікроорганізми. 6 липня 1885 у лабораторію Луї Пастера доставили 9-річного 

хлопчика на ім'я Йозеф Майстер, який був сильно покусаний скаженим псом та вважався 

безнадійним. Пастер у той час закінчував розробку вакцини від сказу, і це був шанс як для 

дитини, так і для випробувача. Вакцинація проходила під наглядом публіки та преси. 

Дитина, чия загибель вважалася вирішеним питанням, видужала, а у лабораторію Пастера 

з усієї Європи (в тому числі з Росії) стали приїжджати постраждалі від скажених тварин. 

 Появу противірусних вакцин найнаочніше можливо показати на прикладі 

поліомієліту. Перші згадки про наявність цього захворювання були знайдені у Давньому 

Єгипті та Стародавній Греції. У храмі богині родючості Астарти в Мемфісі знайшли 

стелу епохи XVIII династії (1403-1365 рр. до н. Е.) з зображенням жреця з типовим для 

поліомієліту враженням нижньої кінцівки. Були виявлені мумії з кістковими 

деформаціями, характерними для поліомієліту. Гіппократ залишив опис симптомів 

хвороби, при якій сохнуть ноги, зменшується обсяг м'язів та настає параліч кінцівок. 

Поліомієліт – захворювання, що має вірусну природу; поліовірус уражує клітини нервової 

тканини. Нерви перестають проводити сигнал, і виникає параліч, а в деяких випадках і 

смерть, якщо вірус вражає ділянку мозку, що відповідає за дихання. Інвалідизація після 

цього захворювання дуже висока. Лікування від цього захворювання не має. Тому до 

розробки вакцини від поліомієліту прагнули багато дослідників. Особливо це стало більш 

необхідним після спалаху захворювання у США та Європі у 20-50 роках XX сторіччя. Це 

зробили у 1950-х роках два дослідника – Джонас Солк та Альберт Сейбін. Завдяки ним, 

ми маємо 2 форми вакцини: одну інактивовану, а другу - живу ослаблену. Завдяки чому, 

станом на 2018 рік, поліомієліт залишається ендемічним тільки в трьох країнах: Нігерія, 

Пакистан і Афганістан.  Солк ще за життя став легендою. Після безприкладних, за 

мірками охорони здоров'я того часу, витрат на розробку та тестування вакцини він 

відмовився патентувати результат своєї праці. Коли в одному з інтерв'ю його запитали, 

чому він цього не зробив, він, сміючись, відповів: «А ви б запатентували сонце?» 

 Майже 250 років тому почався рух, завдяки якому люди практично забули про 

третього вершника Апокаліпсису, ім'я якому Мор. З тих пір ми офіційно позбулися віспи, 

зразки якої зберігаються лише в декількох лабораторіях у всьому світі. Поліомієліт не 

переможений, але кількість щорічних випадків вже вимірюється одиницями, а не 

десятками тисяч, як півстоліття тому. Значно понизився рівень захворюваності від інших 

хвороб, але. найголовніше, знизилася кількість ускладнень та розвиток інвалідності від 

інфекційних захворювань, таких як кір, паротит, краснуха.  

 Потім з'явилися рекомбінантні вакцини (коли антиген синтезують 

біотехнологічно) – які більш безпечні та стабільні. Перша в світі рекомбінантний вакцина 

- Енджерікс В (ENGERIX-B), випущена в 1981 р, - спрямована на гепатит В. У ній 

міститься поверхневий білок вірусу гепатиту (HBsAg), штучно розмножений в дріжджах 

за допомогою методів генетичної інженерії. Рекомбінантні вакцини не можуть викликати 

хворобу, проти яких формують імунітет. Це зробило вакцинацію ще менш небезпечною.  

 На сьогоднішній день існує більше 100 різних вакцин, які захищають від сорока 

з гаком інфекцій, викликаних бактеріями і вірусами 

 Природа постійно кидає нам нові виклики, то у вигляді ВІЛ, то лихоманки Зика, 

малярії та інших захворювань. Робота над новими вакцинами проводиться, але це 

потребує часу – для створення однієї вакцини потрібно приблизно 15-20 років, а процес 

виробництва вакцин коливається від 6 місяців до 2,5 років , а це значні фінансові затрати.  
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 Вакцини вже на кінці XIX століття вважалися питанням національної безпеки та 

престижу. З'явилися закони про обов'язкову вакцинацію. 

 На 2018 рік обов’язкова вакцинація у США проводиться від 16 захворювань за 

рахунок держави та страхових компаній. У Германії – від 14 захворювань. На Україні – 

від 10.  

 

 
 

 Всесвітньою організацією здоров’я постійно проводиться моніторинг  

захворюваності, наслідків щеплень у всіх країнах протягом багатьох десятків років, 

реєстрування всіх побічних явищ вакцин. При ліцензуванні вакцини проводиться 

ретельна оцінка та тестування на безпеку та ефективність.  
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Після отримання дозволу на продаж кожна партія вакцин повинна пройти оцінку 

якості перед випуском для використання. Це робиться як виробником, так і офіційної 

європейської контрольної лабораторією. Це дозволяє при необхідності вирішити питання 

про проведення додаткових турів вакцинації, здійснювати контроль за якістю вакцин, 

зняття з виробництва партій, які викликають значні реакції. Якщо людина помирає менш 

ніж за місяць після вакцинації, обов’язково відбувається розслідування цієї події 

спеціально створеною комісією. В середньому 30-70% часу від виробництва вакцини — 

це час контролю якості. 

Зазначимо, що вакцинація стала «заручницею власного успіху». Адже коли 

інфекція часто трапляється, викликає важкі хвороби з високим рівнем смертності, люди 

бояться цього захворювання та активно вакцинуються. Через деякий час випадки 

захворювання перестають траплятися, і страх перед хворобою минає. Люди не бачать 

її наслідків і тоді починають сумніватися в доцільності вакцинації. Натомість випадки по-

бічних реакцій на вакцину будуть траплятися, і увага людей перемикається на ризики від 

вакцини. Це веде до зменшення охоплення вакцинацією, і інфекція знову має шанси 

з’явитися. Не вакцинувати свою дитину — це як їхати у трамваї зайцем, сподіваючись, 

що всі інші заплатять за проїзд. Для попередження спалахів нам потрібно мати вакци-

нованими 95% населення.  

 Для цього потрібно правильно організована постійна подача інформації про 

вакцини, про їхні допустимі побічні явища, а також про клініку захворювань та їхні 

ускладнення. Оскільки, наприклад, при отриманні травми дитиною, батьки якою раніше 

зовсім відмовлялися від вакцинації, батьки готові їхати у інші міста для придбання 

вакцини, коли вони знайшли в Інтернеті опис клініки правця. МОЗ друкує у журналах 

статті та, особливо в останній час, багато статей про вакцинацію. ЗМІ мають значну 

владу. Чим більше уваги засобами масової інформації приділяється проблемі, тим 

важливішою вона стає для населення. Те, як ЗМІ представляють проблему, дуже впливає 

на її сприйняття населенням. Багато журналістів в гонитві за сенсацією здійснювали 

подачу інформації частково, поверхнево, без консультації фахівців в цій області, що 

призводило до формування не завжди правильних висновків, різних міфів, активації 

прихильників не вакцинації.  

 Наприклад, один з найгучніших міфів – розвиток аутизму після введення 

вакцини проти кору, паротиту та краснухи (КПК). У 1998 року британський лікар Ендрю 

Вейкфілд опублікував у журналі Lancet гіпотезу, що ґрунтувалася на спостереженні 

тільки 12 дітей. Цій висновок значно знизив рівень вакцинації проти кору у Англії та 

США. У подальшому у 2010 році Генеральний медичний суд Великої Британії визнав 

Вейкфілда винним — як безвідповідального і нечесного лікаря, його позбавили права за-

йматися медичною практикою. Журнал Lancet відкликав згадану вище статтю з усіх 

бібліотек світу як опубліковану без вагомих доказів. Однак слід залишився і противники 

вакцинації в Україні продовжують використовувати цю тему і сьогодні.  

 Проблеми з закупівлею вакцин державою на Україні почалися з початку 21 

століття. Не можливо було купити їх і у аптеці. Це поклало початок зниженню рівня 

охвату вакцинації. Додало до цього також посилення антивакцинальної компанії на 

просторах інтернету. 

 Після загибелі 16-річного підлітку у Краматорську у 2008 році на 3 добу після 

вакцинації КПК, незважаючи на те, що МОЗ оголосило причиною смерті дитини 

менінгококову інфекцію, у ЗМІ з’явилося дуже багато інформації про різноманітні тяжкі 

ускладненнях після проведення щеплень. Виступали матері, які пов'язували захворювання 

своїх дітей – епілепсію, тяжкі ДЦП та інші – з вакцинами. Подача інформації було 

настільки яскравою, що загальний рівень вакцинації знизився до 48%. Цьому сприяла 

також проблема із закупівлею вакцин державою. Зниження рівня вакцинації – зменшення 

прошарку населення, яке має захист від захворювань. А це наразі приводить до 

збільшення захворюваності, прикладом може бути кір. У 2018 році на кір захворіли понад 
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54 тисячі людей – у 10 разів більше ніж попереднього року, а померли – 16, з яких 12 – 

діти. З 28 грудня 2018 по 22 лютого 2019 року на кір в Україні вже захворіло 24 042 

людини  – 10 588 дорослих та 13 454 дітей. Від ускладнень від кору померло 9 осіб, з них 

2 дітей. 

 У 2018 році зареєстровано 17 випадків правця: захворіли 5 дітей та 12 дорослих. 

До 2000 року, згідно статистики, випадки правця у дітей не були зареєстровані. 

Відсоток дітей, вакцинованих проти правця та дифтерії на 1.01.2019р складає  

72%, проти поліомієліту – 68%, проти туберкульозу – 80%, це при тому, що у 1998 року 

на Україні була оголошена епідемія туберкульозу – захворюваність на це захворювання 

склало більше 1% населення.  

 Також не треба забувати, що зараз, щоб об'їхати світ, не потрібно 80 днів. А це 

сприяє і більше швидкому поширенню хвороб. 

 Недостатня інформація щодо можливих реакцій на введення вакцин та появу у 

ЗМІ таких даних, як неможливість ходити та підвищення температури тіла на введення 

вакцини проти кашлюка, дифтерії, правця (АКДП) індійського виробництва, сприяє тому 

що матері відмовляються від цієї вакцини, хоча вироблення антитіл на неї значне краще, 

особливо проти кашлюка. Наразі в аптечній мережі можливо купити вакцину іншого 

виробника. Але через ціну не всі можуть собі це дозволити. 

 Що треба пам’ятати: вакцини вчать нашу імунну систему реагувати на певні 

антигени. Вони не змінюють її роботу.  

 Чомусь ніхто не замислюється, чи потрібно проводити щеплювання домашнім 

тваринам. Треба – робимо! Напевно, ми про них піклуємося більше, ніж про  себе. 

Висновки 

1. Правильно організована постійна подача інформації про вакцини, про 

їхні допустимі побічні явища, а також про клініку інфекційних захворювань допомагають 

тримати охоплення вакцинації на достатньому рівні. 

2. ЗМІ мають значну владу. Чим більше уваги засобів масової інформації 

приділяється проблемі, тим важливішою вона стає для населення. Те, як ЗМІ 

представляють проблему, дуже впливає на її сприйняття населенням. 

3. Необхідно налагодити більш тісне співробітництво між ЗМІ та МОЗ.  
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У статті розкрито питання впливу реклами медичних препаратів на поведінку 

людини під час захворювання. Відзначається, що така реклама може негативно 

впливати на поведінку людини під час захворювання, так як в даному стані знижується 

стресостійкість, підвищується довірливісь до будь-яких методів, які зможуть 

допомогти при захворюванні 

Ключові слова: Вплив реклами, людина під час захворювання, поведінка людини, 

реклама медичних препаратів, поведінка під час захворювання. 

 

Актуальність та мета дослідження. На сьогодні не треба доводити актуальність 

впливу реклами лікарських засобів на поведінку людини під час захворюваня. Від 30% до 

50% загальної тривалості реклами на українському телебаченні – це ролики про ліки та 

медичні вироби, свідчить статистика МОЗ та Нацради з питань телебачення та 

радіомовлення. На регіональних телерадіокомпаніях «медична» частка реклами сягає 

70%. Більшу частку реклами може сягати тільки політична, та і вона зростає тільки під 

час виборчих перегонів. 

Можна припустити, що реклама існує стільки, скільки існує людина, але 

проявлялась вона в різних формах. На сьогоднішній день важко собі уявити день без 

реклами: радіо, телебачення, банери, листівки, інтернет – все заповнене рекламою. І куди 

б ви не пішли, поїхали, чи сиділи б вдома, обов'язково почуєте або побачите рекламу. 

В 1923 році німецький психолог, професор Психологічного інституту 

Вюрцбургського університету Т. Кеніг (1925) затверджував, що торговельна реклама це 

не що інше, як планомірний вплив на людську психіку з метою викликати в ній вольову 

готовність купити рекламований товар. Наявність у споживача об'єктивної потреби в 

рекламованому товарі (актуальна або потенційної) як головна умова ефективної реклами 

їм практично не розглядалося. Якщо це твердження віднести до побутової реклами, то на 

перший погляд ніякого негативного впливу немає, людина просто може купити 

непотрібну собі річ. Але, якщо йде мова про лікарський засіб, то це може негативно 

вплинути не тільки на гаманець, а й привести непоправний негативний вплив  власне 

здоров'я. 

Різні впливи реклами досліджували: Батра Раджив, Джей Ентоні, А. Кузякін, Ю. 

Палеха, О. Роїн, Є. Ромат, Ф. Панкратов, Р. Мокшанцев, В. Потапенко. Враховуючи, що 

реклама лікарських засобів дійсно має негативний вплив на суспільство, Міністерство 

охорони здоров'я в травні 2018р. ініціювало удосконалення порядку реклами ліків та 

медвиробів. Головна мета – гармонізувати чинне законодавство з нормами ЄС та 

встановити чіткий контроль за змістом реклами, щоби уникнути маніпулювання 

інформацією про препарат та його властивості. 

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Мета статті – дослідити явища впливу реклами лікарських засобів на поведінку 

людини під час захворювання та на здоров'я людини в цілому. Висвітлити реальні 

приклади негативного впливу реклами лікарських засобів на здоров'я людини. 
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Огляд наукових праць з проблемами. В 1923 році німецький психолог, 

професор Психологічного інституту Вюрцбургського університету Т. Кеніг (1925) 

затверджував, що торговельна реклама це не що інше, як планомірний вплив на людську 

психіку з метою викликати в ній вольову готовність купити рекламований товар. 

Наявність у споживача об'єктивної потреби в рекламованому товарі (актуальна або 

потенційної) як головна умова ефективної реклами їм практично не розглядалося. 

У якості основного дослідницького методу з метою збору інформації для 

прийняття організаційних рішень у рекламі психологами був обраний метод 

експерименту. Співробітник науково-виробничого інституту вищої торговельної школи в 

Маннгейме професор И. Лисипський повсюдно доводив, що лише експеримент може дати 

тверду основу для вироблення науково обґрунтованих рішень у рекламі. 

В 1923 році професор Т. Кеніг докладно проаналізував деякі питання 

психологічних впливів у рекламі на прикладі теорії, сформульованої в невеликій статті в 

1905 році німецького вченого Б. Вітієса. У цій публікації Б. Вітієс намагався пояснити, 

"чому реклама продовжує робити на публіку визначальний вплив, незважаючи на те що 

ця ж сама з теоретично прекрасно розуміє своєкорисливі інтереси й мети реклами, і в 

силу цього, як і в силу вже наявного в неї досвіду, ставиться недовірливо й скептично до 

всіх обіцянок і заманювань реклами". Він затверджував, що люди мають якусь 

споконвічну "здатність духу" переймати готові думки й судження інших мислячих істот і 

давати цим судженням можливість робити на них своя інтелектуальна дія. Це явище в 

його роботі одержало назву "інтелектуальної рецепції. 

Щодо реклами лікарських засобів, то на сьогоднішній день в нашій країні це 

питання стоїть гостро і залишається в процесі вирішення на державному рівні шляхом 

змін у законодавстві. 

Виклад основного матеріалу. 

Реклама – двигун торгівлі. Але чи доцільний цей вислів, коли йде мова про 

найцінніше, що є в людини – її здоров'я? Нині фармацевтична реклама – це найбільший 

сегмент рекламного ринку на телебаченні України. За даними Нацради з питань 

телебачення та радіомовлення, від 30% до 50% загальної кількості реклами на 

українському телебаченні – реклама лікарських препаратів та медичних виробів. На 

окремих каналах обсяг реклами медикаментів сягає 70%. 

Найбільшою проблемою реклами лікарських засобів є свідоме маніпулювання 

інформацією про препарат та його властивості. Найвиразнішим показником впливу 

реклами лікарських засобів на пацієнтів є те, що понад 50% від усього ринку спожитих 

ліків у 2017 році становлять симптоматичні препарати чи ліки без доведеної клінічної 

ефективності. При цьому кожен другий пацієнт в Україні відмовляється від лікування або 

відкладає його через брак коштів.   

Варто зазначити, що неконтрольована реклама ліків спонукає українців до 

самолікування та Google-терапії. За останніми даними соціологічних досліджень, в 

Україні майже 69% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до 

лікарів. Це призводить до збільшення випадків ускладнень, особливо у хронічно хворих 

пацієнтів, впливає  на високі показники інвалідності і скорочення тривалості життя.  

Особливу увагу слід звернути на самолікування дитячого населення. Адже часто 

батьки займаються самолікуванням дітей вдома, попередньо ознайомившись з 

позитивною дією лікарського препарату з реклами, забуваючи, що у кожного препарату є 

і побічна дія також. Так, наприклад, неправильне лікування всім відомими 

судинозвужуючими засобами («Нафтизин», «Риназолін», «Нокспрей» та ін.), які 

використовуються при гострих респіраторних інфекціях, гострих риносинуситах, може 

призвести до летального наслідку, що може підтвердити будь-який лікар дитячого 

відділення реанімації. Кожного року, по декілька разів на рік трапляються гострі отруєння 

препаратами цієї групи, які характеризуються в'ялістю дитини, брадикардією (зниження 
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частоти пульсу) та загрожують життю. В більшості випадків це спричинено 

самолікуванням, неуважністю батьків і, звісно нав'язливою рекламою. 

Інші препарати, наприклад, знеболюючі засоби, спазмолітики («Нурофен», 

«Панадол», «Но-шпа»), без попереднього огляду лікаря, можуть знімати симптоми 

хвороби і на деякий час поліпшити самопочуття хворого, але це ускладнює постановку 

діагнозу та ставить під загрозу правильність лікування, що також може призвести до 

фатальних наслідків. 

Слід зазначити, що особливо люди піддаються впливу реклами лікарських 

засобів під час захворювання. Адже в такому стані людина стає більш довірливою, має 

надію на швидше одужання, а враховуючи низький економічний рівень життя в нашій 

країні, все більше і частіше люди займаються самолікуванням, адже завдяки потужній і 

неконтрольованій рекламі лікарських засобів, відповіді на питання щодо лікування 

завжди знаходяться поруч: гугл-терпія, телевізор, радіомовлення, газети, листівки, 

банери, тощо. 

Клінічний випадок: дитина 9ти років протягом півроку скаржилась на спрагу, 

часте сечовипускання великими об'ємами, втрата ваги. За медичною допомогою не 

звертались, лікувались самостійно, симптоматично, керуючись в тому числі 

рекламованими лікарськими засобами. При критичному погіршенні стану дитини 

звернулись за медичною допомогою, діагноз при поступленні: цукровий діабет, 1 тип, 

кетоацидоз. Тобто під час поступлення дитина вже мала захворювання з ускладненням. 

На території України проводиться державне регулювання реклами лікарських 

засобів, товарів медичного призначення та медичних послуг, проте таке регулювання 

потребує уточнення та вдосконалення. Тому в травні 2018 року МОЗ України ініціювало 

законопроект про рекламу лікарських засобів. На жаль до сьогоднішнього дня це питання 

залишилось на рівні законопроекту.  

Висновки. На сьогоднішній день реклама в цілому та реклама лікарських засобів 

відіграє велику роль в житті кожної людини, але, на жаль, в більшості випадків 

негативну, а часом може привести до летальних наслідків.  

Особливу увагу звертає на себе самолікування дітей. Низький економічний 

рівень життя, низька культура лікування, недосконалість медичного законодавства, яке не 

здатне контролювати об'єм і якість реклами лікарських засобів, призводить до збільшення 

випадків ускладнень, особливо у хронічно хворих пацієнтів, впливає  на високі показники 

інвалідності і скорочення тривалості життя.  

Захворювання впливає на сприятливість людини до реклами, яка в свою чергу 

акцентує увагу на лікуванні симптомів, що в кінцевому підсумку може негативно 

відображатися на лікуванні захворювання та на здоров'ї в цілому. 

Залишається відкритим питання: хто ж переможе? Зростаючі і міцніючі 

фармацевтичні компанії чи урядовці, від яких, як виявляється, залежить культура здоров'я 

населення? 
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 У статті розкрито питання надлишкового нагромадження нітратів у 

рослинах.  Наголошено на тому,що основна небезпека надходження нітратів в організм 

людини пов'язується з виникненням метгемоглобінемії, канцерогенних новоутворень 

,імунодепресивної дії,а також зниженням резистенції організму до впливу канцерогенних 

і мутагенних агентів.  

 Ключові слова: нітрати, метгемоглобінемія, гіпоксія, токсини, нітрозо 

сполуки, здоров'я, хімічні сполуки.  

 

 Актуальність та мета дослідження. В останні роки визначилася чітка 

тенденція до збільшення виробництва рослинницької продукції (особливо овочевої) з 

вмістом нітратів, що перевищує можливо допустиму норму.  В цілому в Україні понад 

30% сільськогосподарської продукції мають вміст нітратів, що перевищує допустимий 

рівень.  Основні причини цього такі: використання в господарствах екологічно шкідливих 

технологій вирощування культур; застосування мінеральних, в основному азотних і 

органічних добрив у досить високих нормах; незбалансоване живлення рослин макро- і 

мікроелементами протягом вегетації; внесення азотних добрив без врахування 

біологічних вимог рослин; недосконалість техніки внесення азотних добрив у ґрунт.  

Разом з тим, збільшення чисельності нітратів у рослинницькій продукції не можна 

розглядати як наслідок інтенсифікації застосування азотних добрив, воно визначається 
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сукупністю багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів. Складність проблеми нітратів у 

тому, що нітрати — основне джерело азотного живлення, а надлишок цих сполук 

призводить до важких екологічних наслідків, що впливають на стан здоров’я людини і 

тварин. Основна небезпека надходження нітратів в організм людини пов’язується з 

виникненням метагемоглобінемії, канцерогенних новоутворень, імунодепресивної дії, а 

також зниженням резистенції організму до впливу канцерогенних і мутагенних агентів.  

Суть метагемоглобінемії полягає в тому, що нітрати і нітрити перетворюють гемоглобін 

на метагемоглобін, не здатний переносити кисень, порушує клітинні мембрани і навіть 

генетичний апарат, а інактивуються лише аскорбіновою кислотою.  

Слід мати на увазі, що підвищене нагромадження нітратів у рослинах може 

відбуватися не тільки під впливом високих норм азотних добрив, а й на високогумусних 

ґрунтах, якщо існують сприятливі умови для мінералізації органічної речовини і 

мобілізації ґрунтового азоту, тобто якщо в поживному середовищі його надлишок.  Однак 

ця проблема для людства нова і дуже актуальна, а в перспективі гострота її буде зростати, 

особливо в країнах і окремих хліборобських регіонах з інтенсивним концентрованим 

застосуванням мінеральних (азотних) добрив.  У цьому відношенні особливу небезпеку 

являє надлишкове нагромадження нітратів в овочевих культурах, бо в їжу людина 

використовує в основному вегетативні частини.  Нині для багатьох культур встановлена 

межа допустимої концентрації (МДК), при дотриманні якої не спостерігається 

несприятливого впливу на здоров’я, самопочуття, працездатність і гігієнічні умови життя 

населення тощо. У рослинних продуктах встановлюється максимально допустимий рівень 

залишкових кількостей нітратів і нітритів — МДР.  Наприклад, для картоплі він 

становить — 80 мг/кг, капусти і моркви — 300, столових буряків — 1400, огірків — 150 

мг/кг.  Всесвітня організація охорони здоров’я вважає допустимий вміст нітратів у 

дієтичних продуктах (сюди належить багато різних овочів) до 300 мг/кг сирого продукту.  

Нешкідлива допустима норма споживання нітратів за добу становить 3,6 мг/кг маси 

людини.  Нітрати — природний складовий елемент біосфери, який існував багато 

мільйонів років до появи людини.  Лише в останні десятиріччя вибуховий ріст 

використання азотних добрив, також всезростаюче надходження нітратів у навколишнє 

середовище з інших джерел призвели до того, що навантаження нітратів оцінюється в 

150—350 мг/люд.  На добу і продовжує зростати.  

 Мета статті-дослідити негативний вплив нітратів на організм людини,та шляхи 

його запобігання.  

 Виклад основного матеріалу.  

 У всіх країнах отримало широке застосування різних хімічних та природних 

сполук з метою подовження строку зберігання продуктів, прискорення технології 

виробництва та поліпшення якості продуктів харчування.  Ці сполуки називаються 

харчовими добавками.  Нітрити та нітрати – входять до складу харчових добавок.  

Нітрати і нітрити з погляду різних вчених формулюються по різному Наприклад, 

хіміки кажуть, що це солі нітратної (НNО3) і нітритної (HNO2) кислот, їх дуже важко 

позбутися, так як вони добре розчинні у воді.  Нітратна кислота – безбарвна сильно 

пахуча рідина, температура кипіння – 86º С (екстранольоване значення).  При зберіганні 

на світлі, внаслідок розкладання з утворенням вищих оксидів нітрогену, нітратна кислота 

поступово фарбується в червоно-коричневий (бурий) колір.  Вона cтійка лише у 

розведеному водному розчині, при його концентрації HNO2 на Н2О, NO і NO2.  Солі 

азотистої кислоти – нітрити – отруйні.  З погляду біолога, нітрити та нітрати є формами 

нітрогену.  Нітроген – життєво важливий елемент, так як входить до складу білків і 

нуклеїнових кислот.  Безпосередньо з повітря нітроген засвоюють лиш деякі бактерії, а всі 

інші організми здатні засвоювати лиш сполуки нітрогену.  Рослини виділяють нітроген з 

неорганічними речовинами – нітратами і солями амонію.  

Вплив нітратів на навколишнє середовище зумовлюється щоденним контактам 

населення з ними.  Не має такого побічного чинника, який не пов’язаний так тісно з 
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життям людини, як нітрати.  Останнім часом вплив нітратів і нітритів на організм людини 

зростає, що спричиняє проблему нітритів, їх вплив на здоров’я людини.  Ця проблема 

з’явилася, насамперед, внаслідок систематичного використання високих доз нітрогенних 

добрив при недостатніх органічних дозах, що спричиняє небажані наслідки для родючості 

грунту.  В таких умовах зростає активність бактерій, що розкладають гумус, гумус 

мінералізується, і вміст цієї речовини поступово знижує родючість.  Крім того, нітрати, 

що попадають з грунту, є попередниками N -нітрозосполук.  

Утворення та накопичення нітратів у продуктах харчування.  

Продукти харчування містять велику кількість біологічно-активних речовин, які 

характеризують харчову цінність продуктів (білків, жирів, вуглеводів), а також різних 

хімічних забруднювачів: токсичні елементи, нітрати, нітрити, N-нітрозосполуки, 

мікотоксини, пестициди.  

 Вміст нітратів у рослинних продуктах.  Концентрація цих хімічних 

забруднювачів у продуктах може бути безпечною для людини та небезпечною.  Як вже 

раніше згадувалось, нітрати небезпечні для здоров’я людини.  Однак 80 % їх надходять до 

організму людини з харчовими продуктами, в основному з рослинними.  Нітрати 

асимілюються в різних частинах рослин.  Овочеві культури (зелень: салат, петрушка, кріп, 

шпинат тощо) можуть містити до 200-300 мг % нітратів.  Корнеплоди – менше.  

Наприклад, червоний буряк, містить 140 мг % нітратів, морква – 103 мг %.  Порівняно 

мало накопичують нітратів томати (20 мг %), картопля (25 мг %).  Ранні овочі містять 

нітратів більше, ніж пізні.  Фрукти та ягоди накопичують нітратів дуже мало (меньше 10 

мг %).  В рослинах нітрати розподіляються нерівномірно.  На основі проведених дослідів 

на вміст нітратів у листках, коренеплодах, стеблах складено таблицю вмісту нітратів у 

різних частинах рослини.  

Таблиця 1 

Рослина Розподіл у рослині Вміст NO3‾ мг/кг 

Морква Листок 

Коренеплід 

120 – 1200 

1700 – 2500 

Петрушка Листок 

Черешок 

Коренеплід 

1300 –1900 

1700 – 2600 

1700 – 5000 

Кріп Листок 

Стебель 

40 – 4000 

1300 – 2100 

Картопля Листок 

Бульба 

20 – 400 

40 – 1000 

 

За даними таблиці видно, що вміст нітратів у рослинах залежить також від 

періоду їх розвитку.  Так, у перший період – проростання насіння – нітрати містяться в 

рослинах у мінімальній кількості (до 10 мг %).  У другій період розвитку – цвітіння – 

міститься в рослинах багато нітратів (від 120 – 150 мг %).  У третій період – цвітіння та 

запліднення – рослина потребує великої кількості нітрогену.  Надмірний запас нітритів та 

нітратів у рослині зменшується (до 40 – 45 мг %).  На інтенсивність поглинання нітратів 

рослинами впливають грунтово-екологічний, спадковий чинники, а також чітке 

використання добрив.  Грунтово-екологічні чинники (зволоження, світло, температура 

повітря та грунту) діють в комплексі, можуть підсилювати чи послаблювати один одного.  

Поглинання нітратів рослинами збільшується при сильному освітленні.  При низьких 
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температурах повітря надходження нітратів зменшується.  Інтенсивне зволоження грунту 

збільшується поглинанням нітратів коріням.  Нечітке використання мінеральних добрив, 

насамперед нітрогенних, можуть зумовити накопичення в грунті, а потім і в рослинних 

продуктах, надмірної кількості нітратів. Тому, через ці чинники, у різних регіонах 

показники вмісту нітратів у харчових продуктах різні.  Найбільша кількість нітратів та 

нітратів накопичується в рослинних харчових продуктах, і саме вони є основним 

джерелом надходження нітратів в організм людини.  

Вплив нітратів на здоров’я людини.  Відомо , що нітрати характеризуються 

досить широким спектором токсичної дії, впливаючи на організм на різних біорівнях.  

Забруднення навколишнього середовища фізичними, біологічними і хімічними факторами 

може призвести до негативних змін у стані здоров’я людини.  

Гостре отруєння нітратами та нітритами. Універсальність токсичної дії 

обумовлена дією вільних радикалів NO‾.  Токсична дія нітратів полягає у гіпоксії 

(кисневому голодуванні тканини), що розвивається внаслідок порушення транспорту 

кисню крові, а також у пригніченні активності ферментних систем, що беруть участь у 

процесах тканинного дихання.  Нітратна інтоксикація має механізм: порушення процесів 

окисного фосфорилювання, що обумовлені дією самих нітратів та нітритів.  Результатом є 

високий рівень метгемоглобіну в крові, розвиток ціанозу.  При збільшенні дії нітратів в 

організмі розвивається стан гіпоксії.  Найбільше виражений гіпоксичний стан в таких 

тканинах організму, де відбувається інтенсивний поділ клітин, що зумовлює 

ембріотоксичну, тератогенну дію нітратів (нітритів) .  Окремо слід зупинитися на N-

нітрозосполуках.  N-нітрозосполуки – представники великої групи канцерогенних 

речовин.  Вся група нітрозосполук поділяється на нітрозаміни і нітрозаміди.  Нітрат-іони 

відновлюються в організмі людини до нітрит-іонів, які викликають захворювання 

метилобеанемії (гемоглобін взаємодіє з NO2‾ і втрачає можливість переносити кисень).  

Збільшення навантаження органічних забруднень на грунт, призводить до забруднення 

навколишнього середовища.  Крім того, як вище вже згадувалось, із нітритів у 

присутності амінів можуть утворюватись N-нітрозаміни.  Вони володіють канцерогенною 

активністю (здатністю утворення злоякісних пухлин).  При вживанні високих доз нітратів 

з їжею через 4 – 6 годин з’являється нудота, блювання, синюшність шкіряного та 

слизистого покровів.  Наявність жирів у їжі знижує вміст нітратів.  

Хронічне отруєння нітратами.  З огляду на характер токсичної дії нітратів та 

нітритів можна очікувати, що найбільш чутливим до неї будуть діти перших днів та 

місяців життя.  

Причини цього явища: 

1. ембріональний гемоглобін новонароджених значно легше окиснюється 

нітратами, ніж гемоглобіном; 

2. недостатньо розвинена детоксикуюча метгемоглобінредуктазна система; 

3. у шлунку новонароджених дуже мало кислоти.  

Не тільки діти чутливі до нітратів, але й особи похилого віку, хворі на анемію, з 

захворюванням дихальної системи, хворобами серцево -судинної системи.  У дітей 

перших місяців життя отруєння нітратами можливе через овочевий сік, молочні суміші, 

що готувалися на воді, що містить нітрати.  Особливо небезпечна хронічна дія нітратів 

для дітей.  Нітрати та нітрити негативно впливають на організм вагітної та її плід, 

погіршуючи показники його біофізичного профілю.  Ці сполуки проникають крізь 

плацентарний бар’єр.  Якщо мати вживала багато насичених нітратами продуктів 

харчування, то у новонародженої дитини вміст у крові нітратів і метгемоглобіну 

збільшений (розвиток гемічної гіпоксії).  У крові цих дітей підвищилась концентрація 

білірубіну і спостерігається стійка і яскраво виражена ―жовтяниця новонароджених‖ (Н.  

І.  Опополь, 1986). В період, коли дитина знаходиться на грудному годуванні, стан 

гемічної гепоксії підтримується за рахунок надходження в її організм нітратів з молоком 

матері (За даними Консультативного центру Українського НДІ харчування).  
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Підсумовуючи все вище згадане з питань отруєння нітратами і виявлених наслідків 

токсичної дії їх на організм, слід зауважити, що самі по собі нітрати харчових продуктів 

не завдають великої шкоди здоров’ю людини.  Проте їх дія на організм становить вагомий 

додаток до токсичної дії нітратів питної води.  

Допустимий вміст нітратів та нітритів у харчових продуктах.  У 1996 році 

комплексними токсиколого – гігієнічними дослідженнями було встановлено допустиму 

добову дозу прийому NO3‾ за добу – 320 мг на людину.  Було також регламентовано вміст 

нітратів у харчових продуктів рослинного та тваринного походження.  Гігієнічна 

регламентація допустимих концентрацій нітратів здійснюється з урахуванням 

кліматичних, географічних та екологічних чинників.  При обгрунтуванні гігієнічних 

регламентацій за О.  І.  Циганенко (1985) слід враховувати такі чинники: 

1. допустиму добову дозу нітратів; 

2. середньодушове добове споживання продуктів; 

3. фоновий рівень нітратів у продуктах харчування.  

Фактичне (1998 – 2000 рр. ) середньодушове добове навантаження нітратів на 

організм дорослого в Україні становить близько 45 мг/доба, тобто 40 % від допустимої 

норми для цього набору продуктів (110 мг/доба).  Для дітей віком від 3 до 7 років ці 

величини дорівнюють 29 – 34 мг/доба, що становить 23 – 28 % від норми.  Але якщо 

розрахувати добове навантаження нітратами на 1 кг маси тіла дорослого і дитини, тобто 

їх добову дозу (токсикологи для оцінки небезпечності речовин оперують саме цим 

поняттям), то цифри дещо зміняться.  Так, якщо для дорослої людини масою 60 кг 

фактична добова доза дорівнює 0,76 мг/кг маси тіла, то для дітей віком від 1 до 4 років 

вона становитиме 2,0 – 3,0 мг/кг маси тіла, а для 4 – 6-річних дітей – 1,3 –1,9 мг/кг їхньої 

маси тіла.  Ці цифри вже є більшими за допустиму межу, що дорівнює 1,7 мг/кг маси тіла 

на добу.  

Можна дійти висновку, що доросла людина одержує нітратів разом з харчовими 

продуктами менше за ту кількість, яка може позначитися на її здоров’ї, але страждають 

діти.  Середньодобове надходження нітратів в організм людини з продуктами харчування 

можна переглянути в наступній таблиці.  

Таблиця 2 

Середньодобове надходження нітратів в організм людини з основними 

продуктами харчування 

Продукти Споживання 

за добу, г 

коефіцієнт 

їстивної 

частини 

продуктів, 

г 

коефіцієнт 

зміни 

конц.  

нітратів у 

готовому 

для спож.  

прод.  

вигляді, г 

Допустим

ий вміст 

NO3‾ 

мг/кг 

Картопля 

Морква 

Капуста 

Цибуля 

Буряк 

Томати 

Салати 

Фрукти 

265 

52 

84 

26 

43 

50 

54 

132 

0,72 

0,81 

0,83 

0,83 

0,80 

0,94 

0,80 

0,89 

0,53 

0,72 

0,71 

0,9 

0,70 

0,93 

0,91 

1,0 

180 

300 

400 

400 

1400 

100 

1500 

60 
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Забезпечення допустимого вмісту нітратів у продуктах харчування 

рослинного походження. На досить складний процес засвоєння рослинами нітратного 

нітрогену, а відтак і на концентрацію нітратів у рослині, впливають багато чинників.  Це і 

грунтово-екологічні: зволоження, світло, температура повітря та грунту (наприклад, 

поглинання нітратів рослинами збільшується при сильному освітленні), і нестача або 

надлишок елементів живлення (N, K, P), незбалансоване їх співвідношення, і особливості 

грунту, ураження його хворобами тощо.  Якщо рослина перебуває у вище згаданих 

умовах, за недосконалої агротехніки, нераціонального внесення мінеральних добрив, 

концентрація нітратів у рослині підвищується.  Для запобігання шкідливого впливу N-

нітрозосполук необхідні заходи, що обмежують їх вплив на організм людини.  Треба 

обмежити, наприклад, кількість використання нітрогенних добрив для зрощування плодів.  

Якщо розумно використовувати нітрогенні добрива, то вони еколого-токсично безпечні.  

 Забезпечення допустимого вмісту нітратів у продуктах тваринного 

харчування. Нітрати накопичуються у молоці великої рогатої худоби.  Ми вважаємо, що 

вміст нітратів у молоці є наслідком вживання їх разом з кормами, тому заходом по 

запобіганню цього явища є дотримання всіх дозволених норм вмісту нітратів у кормах.  

На Україні нітрати та нітрити використовуються для одержання кольору м’ясних 

продуктів.  

Переробка та використання рослинних продуктів, які містять нітрати.  

Ситуації, коли вміст нітратів у продуктах перевищує допустимі норми, спричинені не 

відпрацьованістю технологій їх використання.  Ці ситуації дали змогу визначити шляхи 

використання нітратів у рослинах.  

В рослинах нітрати розподіляються нерівномірно (див.  табл.  1.  2).  Ми 

побачимо, що у різних рослинах мінімальний вміст нітратів різний.  Наприклад, в 

картоплі нітрати більше всього накопичуються в бульбах, а менше у листках, в петрушці 

та кропі менше у листках.  

При проведенні дослідів з баночними рослинними консервантами (Соболева Е.  

О. , 1969) доведено, що в маринованому буряку вміст нітратів 990 мг/кг, в п’юре для 

дитячого харчування – 224 мг/кг, в томатному соку для дитячого харчування – 31 мг/кг.  

Вивчено вплив зберігання та термічної обробки на вміст нітратів та нітритів в 

рослинній сировинні та в готовій їжі.  Результати досліджень при довгому зберіганні 

овочів в овочесховищах при температурі 2 – 4 С різні (Зінченко Р.  Ф. , 1980; Опополь Н.  

І. , 1986).  В одних дослідженнях при зберіганні на протязі 8 місяців вміст нітратів в 

овочах падає на 4 – 6 %, а нітритів зростає на 10 – 60 %.  В інших дослідах вміст нітратів 

зменшився на 40 %. Кулінарна обробка продуктів знижує вміст нітратів.  Так, чистка, 

миття продуктів зменшує його на 5 – 15 %.  Зберігання чистих овочів в холодильнику не 

збільшує концентрації нітритів, тоді як при кімнатній температурі воно зростає.  При 

варінні овочів до 80 % нітратів і нітритів вимивається в відвар.  Чим вище відношення 

кількості води та овочів, тим більше нітратів вимивається.  Наприклад, з буряка 

вимивається – 40 %, з капусти – 65 %, з картоплі – 80 % нітратів (Габович Р.  Д. , 1987).  

Отже, нітрати при суворій термічній обробці частково руйнуються з утворенням оксидів 

нітрогену та оксигена.  Таким чином, в готових овочевих стравах нітратів менше, ніж у 

сирих овочах.  

 Висновок.  Проаналізувавши особливості нітратів та нітритів як продуктів 

життєдіяльності рослин і токсикантів, стан із забруднення ними харчових продуктів, 

заходи щодо обмеження їх токсичного впливу на людину та оцінку їх фактичного 

навантаження на організм людини, можна дійти висновку, що ситуацію не треба ані 

драматизувати, ані нехтувати нею.  Для дорослої людини ці сполуки не страшні, але 

проблема існує для вагітних,немовлят, дітей від 3 до 7 років, хворих людей.  

Таким чином, винні токсичні речовини – єдина причина хвороб.  Її слід уникати, 

якщо ми дійсно хочемо бути здоровими.  З огляду на це слід знати, що треба робити, щоб 

не наражатися на небезпеку, пов’язану з отруєнням нітратами та впливом їх на організм.  
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По-перше, необхідно дотримуватись правил агротехніки вирощування 

сільськогосподарських культур та не зловживати використанням мінеральних добрив.  

По-друге, слід заборонити приготування дитячих молочних сумішей на воді з місцевих 

джерел.  По-третє, треба вилучити з вживання тепличні культури.  І коли ми будемо 

дотримуватися цих критеріїв, то може, буде менше отруєнь, пов’язаних з нітратами та 

нітритами.  Це і буде, як я вважаю, фундаментом для покращення нашого з вами здоров’я.  
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Дитячий травматизм є  проблемою  охорони здоров’я в Україні  та за її 

межами.  Рівень дитячого травматизму  зростає в усьому світі. Занепокоєння викликає 

збільшення  дорожньо-транспортного травматизму, культура поведінки, халатність 

батьків у вихованні дітей, сучасне явища « селфі», інтернет-ігри та «челенджі», які 

призводить до зростання дитячої смертності, є  причиною інвалідності. Особливою 

загрозою майбутньому країни є нинішній стан здоров’я та спосіб життя нації в цілому. 

Ключові слова: дитячий травматизм, інвалідність, селфі, нещасні випадки, 

алкоголізм, халатність. 

 

Актуальність. Травматизм залишається  актуальною проблемою сьогодення  не 

лише для  лікарів ай для  суспільства в цілому. Його необхідно розглядати як пріоритетне 

питання у здоров’ї нації. Летальність та інвалідність внаслідок травм в останні роки 

 зростає. У зв’язку з цим виникло бажання оговорити  основні аспекти сучасної проблеми. 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) щодня 2270 дітей гинуть у 

результаті так званих "нещасних випадків", яким  можна було б запобігти. Пояснення 

даним фактам можна шукати як з боку халатної поведінки батьків, так і з боку сучасних 

тенденцій дитячого розвитку [3, с. 417–421] . 
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Згідно з визначенням ВООЗ, здоров’я – це стан повного фізичного, духовного й 

соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і фізичних вад. Дитячий 

травматизм – це сукупність раптових ушкоджень серед дітей різного віку. Одна із 

головних причин каліцтва дитини – інвалідність, що може залишитися на все життя. 

Інвалідність, у наслідок  травм, - обмеження рухової активності,  негативно впливає 

на розвиток дитячого організму, створює несприятливі умови для розвитку психіки. 

Фізичні дефекти ускладнюють контакт  дітей із навколишнім середовищем, обмежують 

їхню участь у соціальному житті, формують комплекс неповноцінності. І  це стає 

проблемою соціальною. Близько 1 мільйон  дітей у віці від 5 до 14 років померли у 2016 

році. Ці показники були включені до звіту ВООЗ, що охоплює інші причини смерті, такі 

як нещасні випадки та травми. В країнах із середнім і низьким доходом економіки  

спостерігається 95% дитячих травм. Але нещасні випадки серед дітей залишаються 

серйозною проблемою і  розвинених країн. Там травматизм у дітей складає 40%. [1] 

За оцінками фахівців 2014 року, побутовий травматизм є основною причиною 

гибелі  дітей в Україні. Серед дітей віком до 14 років, найбільша кількість нещасних 

випадків зі смертельними наслідками сталося внаслідок удушення – 258 дітей (22% 

загальної кількості), транспортних подій - 251 дитина (21%) і утоплення – 217 дітей 

(17%). Зростання травматизму за 2015 рік  склав 11,3% [ 6]. За даними місцевих органів 

виконавчої влади м.Київа, від нещасних випадків невиробничого характеру в Україні за 6 

місяців 2018 року загинула 121 дитина у віці до 14 років. Основними причинами загибелі 

дітей були: транспортні події; утоплення та занурення у воду; удушення; дія диму, вогню, 

жару та гарячих речовин; ушкодження з невизначеними намірами та внаслідок 

неуточнених факторів; випадкові отруєння; падіння; навмисне самоушкодження; 

випадкова дія неживих механічних сил. Найбільше постраждало дітей в 

Дніпропетровській, Львівській областях та м. Київ [ 5].   

У виникненні травм у дітей суттєве значення мають  анатомо-фізіологічні, вікові 

та психологічні особливості дітей. 

 На першому році життя у дітей розвивається нервова система. Малюки з 

великою цікавістю беруть усе в руки та тягнуть до рота. Тому часто потрапляють 

сторонні предмети в дихальні шляхи, шлунково-кишковий  тракт, трапляються  опіки та 

отруєння.  

У дітей 1 - 3 років розвивається опорно-руховий апарат, вони вчаться ходити, 

бігати, стрибати. В цьому віці виникають травми, пов’язані з падінням дитини. У дітей від 

3 до 12 років  формується своє ―я‖. Допитливість, з відсутністю необхідного життєвого 

досвіду(недостатність знань про небезпеку)  і навичок(низький рівень координації рухів; 

невміння володіти своїм тілом  внаслідок втоми, емоційного збудження, ігрового азарту 

та інших психофізіологічних станів), невміння реально оцінити небезпеку, прагнення 

швидко все зробити теж призводить до нещасних випадків.  Діти цієї вікової групи  

найчисленніша  кількість постраждалих, сумарно включає в себе 72,9% травм. Основну 

частину в цій підгрупі становлять травми, отримані в іграх [4, с. 44–45]. 

Підлітки наслідують дорослих, звершують героїчні вчинки. Щоб довести свою 

сміливість і самовпевненість перед іншими, не задумуючись над наслідками, переходять 

вулицю у небезпечних місцях, чіпляються за машини, вилазять на пожежні драбини, дахи 

високих будинків. Завдяки зростанню технічного прогресу та IT – технологій, що 

дозволять будь-де використовувати гаджети  з фотокамерами і з можливістю швидкого 

виходу в Інтернет, сучасним явищем суспільства стало «селфі». Заради гострих відчуттів 

та за ради  отримання найбільшого кількості лайків у віртуальному світі, підлітки, 

ризикуючи життям, видираються на електропотяги, дахи висотних споруд, рухомий 

транспорт та інше. Це дозвілля сьогодення і метод доводу значимості у соціумі, 

отримання морального комфорту самовпевненності.  Розплата за кілька зроблених селфі – 

каліцтво, але іноді фатальні наслідки. Крім того, популярних соціальних мережах, 

частіше зустрічаються випадки Інтернет-насильства, булінгу, тролінгу тощо. Мережею 
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розповсюджуються різні види ―челенджів‖,  ігор, відео  у яких діти із задоволенням 

беруть участь та прагнуть бути подібними. Дітей змушують виконувати завдання, 

спрямовані на заподіяння собі шкоди(незначні  порізи на тулубі, споживання хімічних 

речовин), доведення до самогубства або до психічних розладів. Значна кількість 

травмувань  трапляється у стані алкогольного сп’яніння. Алкоголь є передумовою 

багатьох так званих «нещасних випадків» (дорожньо-транспортних пригод на фоні 

алкогольного сп’яніння, бійка підлітків під час вживання спиртних напоїв). І незважаючи 

на загальносвітове визнання шкідливості алкоголю та тютюну, значна кількість населення 

України продовжує їх споживати. Зловживання наркотичними речовинами та їх 

незаконний обіг давно стали однією з найбільш глобальних проблем . Викликають 

загальну тривогу в усьому світі. Великі масштаби поширення та споживання наркотичних 

речовин об’єктивно виділяють сьогодні наркотизацію як одну з найбільш серйозних 

загроз безпеці особистості, суспільства й держави . [2, с.22]  

Причиною, що призводить до виникнення травмонебезпечних ситуації можуть 

стати і дії дорослих. Ця група включає близько 20% подій . Найбільш поширена помилка 

– звичайний недогляд за дітьми, відсутність контролю за їх поведінкою значний проміжок 

часу. [3, с. 417–421] Сподівання на  дітей більш дорослого віку або літніх людей, які 

потребують  нагляду не менше.  

Відповідальність за життя дітей та дорослих несуть також інші соціальні 

організації: ЖЕО, служба Укравтодор, Нацполіція. 

Узагальнюючи усі фактори в цілому, основними причинами дитячого 

травматизму є: 

1. Недостатній контроль за дітьми. 

2. Незнання правил поведінки на вулиці та приміщеннях, нехтування цими 

правилами. 

3. Ігри у небезпечних  місцях. 

4. Недостатнє охоплення дітей позашкільною навчально-виховною та 

розважальною роботою.  

5. Недостатній контроль за дітьми під час дозвілля.  

6. Низький рівень безпеки для дітей на ігрових майданчиках, відсутність дорожніх 

знаків та розміток на дорогах.  

За даними  щорічних звітів КНП «ДОКЛ»КОР м. Кропивницький , до  

травматологічного пункту звернулися за допомогою у 2016 році - 6740 дітей;  2017році – 

7103 дітей; у 2018році – 7542 дитини.  
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Кількість дітей, що звернулися до травмвтологічного пункту КНП «ДОКЛ» КОР за 

допомогою 2016-2018рр. 

Серед них особи з тілесними ушкодженнями кримінального  характеру: 2016 р – 

112дитини,  2017р – 133дитини, 2018р – 198дитини.  
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Кількість дітей з ушкодженнями кримінального характеру 

Госпіталізовані до травматологічного відділення з різними ураженнями, такі як 

перелом черепа, перелом кісток кінцівок, розтягнення та розрив зв’язок, струс мозку з 

забоєм м’яких тканин голови та тулуба. Ці показники не можуть бути поза увагою, адже 

зростає кримінальність серед дітей теж. 

До відділення АІТ госпіталізовано  2016 р. -283 дитини, 2017р. - 297;  2018 р.-304 дітей. 
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Кількість дітей,  госпіталізованих до відділення АІТ 2016-2018рр. 

Серед них хворі з отруєнням, хімічні опіки стравоходу, ЧМТ, політравма, падіння з 

висоти, термічні опіки. 
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Розподіл хворих за нозологічними формами  ВАІТ 

Серед зазначених показників  основні фактори несприятливих подій були: 

дорожньо- транспортна пригода, падіння важких предметів на дитину, падіння з великих 

споруд та вікон, електропоїздів; термічні опіки, отруєння та хімічні опіки стравоходу. За 
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даними статистичних показників, прослідковується зростання травматизму і у нашому 

регіоні.  

Боротьба з травматизмом складається із профілактики та організації медичної 

допомоги при травмах. Профілактика травматизму  це проведення навчальних заходів в 

дитячих садочках та школах, метою яких є запобігання виникнення травмування. 

Профілактична робота буде ефективною, коли в цьому будуть брати участь батьки та 

громадськість. Велику роль відіграють вчителі, вихователі, працівники житлових 

управлінь,  міських та сільських рад, органи охорони правопорядку. Потрібно 

дотримуватися наступних принципів, аби уникнути травматизму дітей: 

– створювати безпечні середовища, в яких перебувають діти; 

– навчати дітей безпечної поведінки в різних життєвих ситуаціях; 

– здійснювати загартовування,  фізичний і психічний розвиток дітей; 

– здійснювати постійний нагляд за станом території житлових масивів, шкільних 

і дошкільних закладів; 

– дотримуватися правил безпеки при проведенні ремонтних і будівельних робіт; 

– забезпечувати постійну турботу дорослих про безпеку дітей вдома (поводженні 

з вогнем і небезпечними приладами); 

– систематично виховувати в дітях обачливість і обережність; 

– застерігати дітей від пустощів на балконах, драбинах, деревах, але ні в якому 

разі не забороняти дітям гратися в рухливі ігри, сковувати їх заборонами та 

обмеженнями.  

Інакше дитина виросте безініціативною, або зробить все навпаки. Не можна 

залякувати дитину, буде правильніше, розповідати про різні нещасні випадки та можливі 

наслідки і шляхи їх попередження. З малятами треба бути постійно на сторожі, усувати з 

їхнього шляху небезпечні предмети, старшим дітям треба постійно пояснювати 

небезпеку, яку несуть необдумані вчинки, доводити помилковість дитячих уявлень про 

героїзм.  Підвищити контроль за  водіями щодо дотриманнями  правил дорожнього руху, 

контроль за станом доріг (стан світлофорів, дорожні розмітки та знаки).  

Також стратегічно важливим  та пріоритетним завданням держави у галузі 

охорони здоров’я є профілактика та боротьба з наслідками травматизму для збереження 

здоров’я нації. Сучасний стан системи надання медичної допомоги постраждалим 

через травми та їх реабілітація в Україні потребує удосконалення та оновлення 

нормативно-правового забезпечення.  

Аналізуючи літературні дані та оцінюючи статистичні дані роботи КНП «ДОКЛ» 

КОР, хочеться привернути увагу не лише лікарів, педагогів, а також  органів влади 

та суспільства до проблеми травматизму в Україні, особливо дітей. Діти – це наше буття 

сьогодні, надія на завтра та гордість за майбутнє! 

Висновки 

1. Дитячий травматизм зростає в усьому світі. Його необхідно розглядати як пріоритетне 

питання у здоров’ї нації. 

2. У виникненні травм у дітей суттєве значення мають  анатомо-фізіологічні, вікові та 

психологічні особливості дітей й соціальні фактори. 

3. Стратегічно важливим  та пріоритетним завданням держави у галузі охорони здоров’я є 

профілактика та боротьба з наслідками травматизму і потребує удосконалення та 

оновлення нормативно-правового забезпечення системи у  наданні медичної допомоги 

постраждалим через травми та їх реабілітації 
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Проаналізовано показники поширеності хвороб, захворюваності та смертності 

населення Кіровоградської області протягом 2016-2018 років. Здійснено просторовий 

аналіз показників поширеності захворювань засобами геоінформаційних систем. 

Ключові слова: захворюваність, поширеність хвороб, смертність. 

 

Захворюваність населення – це важливий показник, що включає в себе дані, які 

характеризують рівень захворювань всього населення  або окремих його  груп на даній 

території. Показник відображає кількість первинних хворих, які звернулися до медичних 

закладів протягом календарного року. Важливість цього показника полягає у тому, що 

захворювання є провідною причиною тимчасової чи постійної втрати працездатності, 

смерті, що має значне суспільно економічне значення [2,3]. 

Поширеність захворювання є ще одним важливим медико-статистичним 

показником, який показує кількість зареєстрованих захворювань, з приводу яких були 

первинні звернення протягом календарного року. 

Станом на кінець 2018 року чисельність населення Кіровоградської області 

становила 939.1 тисяч осіб. Протягом цього року чисельність населення скоротилася на 

10.7 тисяч осіб, що становить 1.1% . За період з 2008 по 2018 рік кількість осіб, які 

проживають на території Кіровоградської області скоротилася на 81.5 тисячі осіб, або 

приблизно на 8%. Показник загальної смертності в області протягом 2017 і 2018 років 

знаходився на рівні 16.3 на 1000 осіб, при загальному показникові для України – 14.5‰ 

[1]. 
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За даними Головного управління статистики в Кіровоградській області в 

структурі поширеності захворювань серед всіх вікових груп населення на першому місці 

знаходяться захворювання серцево-судинної системи (рис.1). Станом на 2017 рік рівень 

захворюваності на хвороби системи кровообігу в області був більшим у порівнянні з 

середнім по Україні на понад 4%.  

На другому місці знаходяться захворювання органів дихання на які приходиться 

близько 18% загальної захворюваності населення. На третьому місці – захворювання 

органів травлення 9.5%. Далі йдуть захворювання ока та придаткового апарату, хвороби 

опорно-рухового апарату, сечовидільної системи та захворювання ендокринної системи. 

Характерною ознакою є те, що на цукровий діабет припадає 40.33% хворих на ендокринні 

захворювання в Кіровоградській області, в той час як для середніх показників по Україні 

це значення становить 34.53%.  

До захворювань, які перевищують середні показники поширеності по Україні 

належать: хвороби системи кровообігу, розлади психіки і поведінки, вроджені аномалії, 

травми і отруєння, інфекційні та паразитарні захворювання, хвороби ока та придаткового 

апарату. 

 
Рис. 1. Графік поширеності захворювань серед всього населення Кіровоградської області 

у 2016-2018 рр. (на 100 тис. населення) 

 

При аналізі структури захворюваності населення Кіровоградської області 

абсолютно переважають хвороби органів дихання, які більше ніж у 5 разів перевищують 

даний показник для таких звернень як: травми та отруєння, хвороби серцево-судинної 

системи, хвороби шкіри та підшкірної клітковини, хвороби сечовидільної системи, 

хвороби ока та придаткового апарату, хвороби органів травлення та ін. (рис. 2). 

Показник захворюваності населення Кіровоградської області знизився протягом 

2016-2018 рр. за такими групами захворювань як: хвороби ендокринної системи, розлади 
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харчування та порушення обміну речовин, хвороби крові та органів кровотворення, 

новоутворення, захворювання органів дихання, захворювання системи кровообігу, 

хвороби вуха та соскоподібного відростка.  

Важливою проблемою для Кіровоградської області залишається питання 

онкологічних захворювань. Захворюваність в групі новоутворень протягом 2016-2018 

років у розрахунку на 100 тисяч осіб становила, відповідно, 1018.2, 1086.9 та 963.1 і, як 

видно, не має конкретної тенденції. Однак якщо порівняти даний показник із середнім по 

Україні, то спостерігається перевищення на 12.9%.  

В структурі онкозахворювань станом на 2018 рік на першому місці знаходиться 

рак шкіри (13.4%), на другому – рак трахеї та легенів (9.9%) і на третьому місці – рак 

молочної залози (9.6%) [1]. 

 
Рис. 2. Графік захворюваності населення Кіровоградської області  

у 2016-2018 рр. (на 100 тис. населення) 

 

Загальний показник смертності для Кіровоградської області є досить високим, 

причиною чому можуть бути особливості вікової структури населення області, який 

свідчить про старіння . При аналізі структури причин смертності серед населення 

Кіровоградської області можна зауважити дві головні причини, які більше ніж у чотири 

рази перевищують всі інші (рис. 3). На першому місці знаходяться захворювання системи 

кровообігу (9846 померлих у 2017 році), а на другому ішемічна хвороба серця (8357 осіб, 

які померли у 2017 році). На третьому місці серед причин смерті знаходяться 

новоутворення (2015 померлих осіб). Далі йдуть симптоми, ознаки та відхилення, які не 

були класифіковані. На п’ятому місці – судинні ураження мозку, потім старість і зовнішні 

причини смерті, до яких також належать дорожньо-транспортні пригоди. 
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Рис. 3. Показники смертності населення Кіровоградської області  

за причинами у 2018 р. (кількість осіб) 

 

При аналізі поширеності хвороб та захворюваності населення конкретної 

території важливим питанням залишається просторовий аспект розподілу медико-

статистичних показників. З цією метою нами були взяті дані по захворюваності населення 

Кіровоградської області за адміністративними районами [1].  

Статистичні показники були занесені до бази даних ГІС-системи QuantumGIS 

2.6.0. Числові показники були ранжовані за логічним групування у 5 класів, після чого 

були згенеровані тематичні карти Кіровоградської області для 2017 та 2018 років (рис.4-

5).  

Для аналізу були взяті дані в перерахунку на 100 тисяч осіб, оскільки чисельність 

населення різних адміністративних районів області значно варіює.  

При створенні карт був застосованих картографічний метод кількісного 

зафарбовування. 

Таким чином, можемо спостерігати що у 2017 році: 

 на першому місці за поширеністю хвороб знаходяться Благовіщенський та 

Маловисківський райони;  

 до групи з показником вище середнього по Кіровоградській області увійшли 

Голованівський, Добровеличківський, Знам’янський та Онуфріївський райони;  

 середні показники по області мають 8 районів: Гайворонський, Вільшанський, 

Новоукраїнський, Кіровоградський, Олександрівський, Новгородківський, 

Олександрійський та Світловодський;  

 поширеність хвороб нижче середнього по області має Новомиргородський 

район, Бобринецький, Компаніївський та Петрівський райони;  

 останню групю – низький рівень – складають три райони: 

Новоархангельський, Устинівський та Долинський.  
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Рис. 4. Картосхема поширеності захворювань 

в Кіровоградській області у 2017 р. (на 100 тис. населення) 

 

На картосхемі поширеності захворювань у 2018 році спостерігаємо інший 

розподіл: 

 високий рівень – Благовіщенський район;  

 рівень вище середнього – Добровеличківський, Маловисківський, Онуфріївський 

райони;  

 середній рівень – Гайворонський, Голованівський, Олександрівський, 

Знам’янський райони;  

 нижче середнього – Вільшанський, Новомиргородський, Новоукраїнський, 

Компаніївський, Бобринецький, Новгородківський, Петрівський, Олександрійський 

та Світловодський райони;  

 низький рівень поширеності хвороб спостерігається в Кіровоградському, 

Новоархангельському, Устинівському та Долинському районах.  

 
Рис. 5. Картосхема поширеності захворювань 

в Кіровоградській області у 2018 р. (на 100 тис. населення) 
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Таким чином, можна зробити висновок, що в структурі поширеності хвороб у 

Кіровоградській області перші місця належать хворобам системи кровообігу, хворобам 

органів дихання та захворюванням травної системи. Занепокоєння викликає поширення 

онкологічних захворювань, показник яких для Кіровоградської області перевищує 

середній показник для України. За показником захворюваності на першому місці 

знаходяться хвороби ендокринної системи. Серед причин смертності виділяються 

захворювання системи кровообігу та ішемічна хвороба серця і, зокрема, інфаркт міокарда. 

Просторовий аналіз поширеності захворювань в Кіровоградській області у 2017-

2018 роках висвітлює позитивну тенденцію, до зниження рівня поширеності хвороб. Так у 

2017 році показники середній і вище мали 14 районів області, а в 2018 році – лише 8. 

Стабільно високий рівень зберігає Благовіщенський район. Добровеличківський та 

Онуфріївський райони зберігають за собою положення в групі вище середнього, в 10 

районах цей показник покращився. В цілому ж можна прослідкувати тяжіння крайніх 

значень до периферії, що може свідчити про неналежне медичне забезпечення населення 

периферійних районів. 
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У статті авторами розглядається історія розвитку української медицини в 

давнині. Проаналізовані медицина Скіфії, медицина Київської Русі. Окремо приділено 

увагу аналізу і вивченню монастирської медицини та видатним монахам-цілителям, 

знахарям, травникам того часу, розкрито високий рівень знань нашими предками 
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лікарських рослин та ліків тваринного походження, проаналізовано медичні твори 

згаданого періоду. 

Ключові слова: медицина Скіфії, медицина Київської Русі, монастирська 

медицина, лікарські рослини, ліки тваринного походження, методи лікування, медичні 

тексти. 

 

Постановка проблеми. З огляду на відсутність в розпорядженні історичної і 

медичної науки достатньої кількості джерел, які б допомогли точно і до кінця встановити 

стан давньоруської (української) медицини, доцільним є вивчення та аналіз становлення і 

розвитку медицини на території України, починаючи з другої половини VII століття і 

закінчуючи кінцем XV століття. 

Мета статті. Аналіз розвитку стародавньої медицини на території України та її 

вплив на подальший розвиток у Європі. Популяризація української медицини в світі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Незважаючи на велику кількість 

досліджень, ця проблема залишається відкритою. Причина тому – відсутність достатньої 

кількості джерел, які б точно і повністю розкрили б нам досягнення української медицини  

VII–XІ століть, велику кількість джерел втрачено. Цією проблематикою займаються С.А. 

Верхратський, Т.С. Сорокіна, О.С. Пушина, Ф.Я. Ступак. 

Виклад основного матеріалу.  

Відкриття трипільської цивілізації, яка досягла процвітання в ІІІ тисячолітті до 

н.е. підтверджує, що наші предки знали про медичні властивості деяких рослин і 

використовували їх для лікування багатьох захворювань. Подальша розробка порятунку 

людей досягається під час скіфської і Черняєвської культур. Слов'яни мали поселення 

біля річок Дніпро та Дністер з давніх часів. Скіфи в VII ст. населяють Крим і територію 

між Дніпром і Дунаєм. Скіфи, як і будь-які народи, мали певні знання щодо лікування 

різних захворювань і пошкоджень. Були знайдені золоті вази із зображенням скіфів, які 

надають медичну допомогу (перев'язка кінцівок, екструзія зубів під час розкопок 

Чертомлінського кургану (біля Нікополя) [1]. 

«Батько ботаніки» Теофраст (Феофраст) в своїх текстах (370-285 рр. до н.е.) 

згадує про «солодкий скіфський корінь», абсент (полинова горілка) і  отруйну речовину – 

аконіт. Пліній і Діоскорид також згадували «солодкий корінь». Ця загадкова рослина – 

сучасна локриця (або солодка гола – багаторічна лікарська рослина). Вже в ті часи люди 

знали про його протикашльові властивості, застосовуючи при кашлі, при застудних 

захворюваннях; сік змішували з медом і поміщали на абсцеси. Загалом, солодкі корені 

скіфів були дуже цінні. Воїни втамовували спрагу цією рослиною. Засоби тваринного 

походження широко застосовувалися в скіфській медицині (секрет бобрової залози, жир, 

мозок). Також важливим методом лікування була парова «скіфська лазня», яку 

застосовували щодо санаторно-гігієнічних заходів скіфського населення. 

Відомий грецький письменник Плутарх (46-120 рр.) згадує, що в потоці річки 

Танаїс (Дон) є рослина алінда (очток, або заяча капуста, родина Товстолисті), яке листям 

нагадує капусту. Скіфи використовували сік цієї рослини для протирання поверхні тіла, 

це захищало їх від холоду. Для скіфів сік конопель, екстракт кореня мандрагори, опіум 

служив анестезією при хірургічному втручанні. Скіфські жінки, за свідченням Геродота, 

могли зробити косметичні мазі для шкіри. Вони «розмелюють грубим каменем кипарис, 

кедрове і лавандове дерево і додають до них воду». 

Особливий вплив на розвиток медицини в стародавній Україні зробив трактат 

Євпраксії «Мазі». Історія Євпраксії така. З дитинства вона цікавилася секретами народної 

медицини, вивчала властивості цілющих рослин і мазей. Потім вона стала лікувати бідних 

людей. Стан медицини Київської Русі добре показано в роботі Євпраксії Київської (друге 

ім’я Зоя) «Мазі» – онучки Володимира Мономаха, який написаний нею у Візантії. Тепер 

примірник зберігається у флорентійській бібліотеці Лоренцо Медичі [2]. 
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Цей трактат складається з 5 частин. У першій частині – загальний огляд поглядів 

на гігієну. У другій - поради щодо дотримання гігієни шлюбу, під час вагітності та 

догляду за дитиною. У третій частині йдеться про гігієну харчування. У четвертій – 

інформація про зовнішні захворювання і рецепти лікування стоматологічних і шкірних 

захворювань. П'ята частина присвячена захворюванням серця та шлунка і порадам щодо 

їх профілактики. 

З історії відомо, що в XI столітті серед ченців Києво-Печерського монастиря 

(Лаври) були лікарі. У лікарні, яка була відкрита в монастирі, була хірургічна та 

терапевтична допомога. Ченці Києво-Печерського монастиря з досвідом лікування 

просувалися на довколишні землі, засновували нові монастирі, що допомагало в 

розповсюдженні медичних знань. Отже, в Київській Русі була дуже добре розвинута 

монастирська медицина. Основними конкурентами монастирських лікарів в той час були 

перукарі (барбери), які належали до міської знаті. Їхні послуги були дуже дорогими. 

Національна медицина отримала широке поширення, але цих знань було явно 

недостатньо, щоб протистояти інфекційним хворобам того часу [3]. 

Серйозна монастирська медицина не розвивалася на заході, до тих пір, поки 

монастир Монтекассіно (Італія) не був заснований святим Бенедиктом з Нурсії в 529 році. 

Бенедиктинці поширили медичні тексти і навчання по інших монастирях, в першу чергу 

Фульде в Німеччині. Ірландські місіонери-монахи заснували центри в Швейцарії (Сент-

Галл і Райхенау) і в Італії (Боббі). У той же час, на сході, навпаки, монастирський рух вже 

став менше ізольованим в ІV столітті, і з приходом святого Василя Великого він став 

більше бути присвяченим християнській благодійності і, таким чином, більш тісно 

пов'язаний з громадою. Зрозуміло, ця інформаційно-пропагандистська діяльність 

включала турботу про хворих і старих людей, і тому монастирська медицина на сході 

розвивалася більше, ніж на заході. Вже в 375 році святий Василь Великий включав 

лікарню і лепрозорій (лікувальний заклад для прокажених) в установи, які він заснував в 

Кейсарії і Сирії. 

Під час закріплення в Київській Русі християнства з XI по XIII ст. було 

засновано близько 70 монастирів, як правило, за моделлю Афона - Святої Гори, (висота 

2033 м) на півострові півночі Східної Греції, на якій знаходиться 20 православних 

монастирів. Їх рання історія переривчаста. У «Первинній хроніці» ясно сказано, що до 

1051 року існували монастирі, але більш докладних відомостей про цей ранній етап 

немає. За даними «Первинної хроніки» Києво-Печерський монастир заснований в 1051 

році. Про його створення свідчать і інші численні записи в дуже цінному Києво-

Печерському патерику - збірці письмових та усних творів трьох печерських ченців: 

Нестора, Симона і Полікарпа. Це найважливіше джерело монастирської медицини в  

Київській Русі [4]. 

Як і у Візантійській культурі, догляд за хворим був важливою чеснотою в 

Київській Русі. У Церкви були особливі захисні заходи для хворих і тих, хто дбав про 

них. Єфрем, єпископ Переяславський, заснував ряд лікарень в 1091 році для 

безкоштовного догляду за своєю паствою, створеної за візантійським зразком. Таким 

чином, турбота про хворого була важливим завданням для Печерського монастиря з 

самого початку. 

На початку опис Печерського монастиря робить його схожим на хоспіс-лікарні, 

поширені на Заході. Як і на Заході, для хворих ченців існувала також окремі будівлі. У 

ХII столітті ці будівлі були розширені. Князь Святополк Давидович Чернігівський давав 

обітниці там в 1106 році, а потім заснував лікарню, яка стала ядром Больницького 

монастиря, частиною Печерського комплексу, з власним абатом до ХVIIІ століття. Більш 

детальна інформація не відома. 

«Печерський патерик» вказує на величезну конкуренцію між лікарями, 

монахами-лікарями і народними цілителями (волхвами). «Печерський патерик» згадує 

лікування прокази, кілька не уточнених хвороб, лихоманку при епілепсії, обструкцію 
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сечового міхура і дисфункцію нирок. Терапія, переважно, була трав'яною, яка 

супроводжувалася молитвою. Також була поширена гідротерапія, парова лазня, особливо 

при подагрі і артритах. Немає посилань на кровопускання або хірургічні операції . 

Медичні тексти, які були доступні Печерським монахам, включають в себе 

«Ізборник Святослава» (1073 р.), енциклопедичну роботу, присвячену гігієні, дієті і 

медичній ботаніці. Інше джерело – «Теологія Святого Іоанна Дамаскіна», яке набуло 

популярності з Х століття і включло астрономію. Іоанн, Екзарх Болгарії, який перевів 

«Богослов'я», також написав «Шестоднев» з розділами з анатомії, фізіології і медичних 

питань на додаток до його перш за все богословського змісту. Він спирався у своїй роботі 

на вчення Арістотеля, Діоскорида, Теофраста, Гіппократа і Галена.  Четверте візантійське 

джерело з фізіології, було популярне з початку 11 століття, яке містило фантастичні 

історії тварин з великою кількістю медико-біологічної інформації [5]. 

Слід згадати Святого Агапіта (Агапітуса), який був канонізований 1 червня 1095 

року. Цей святий Лікар народився в Києві, він був послушником і учнем Святого Антонія 

Печерського і жив в одинадцятому столітті. Якщо хто-небудь з ченців хворів, святий 

Агапітус безкорисливо лікував хворого. Він годував і напував людину травами, які сам 

готував і молився за його одужання. Багато мирян також зверталися до монастирського 

лікаря за зціленням. Одна з легенд нам розповідає, що у Києві також в той час жив 

досвідчений вірменський лікар, який міг діагностувати характер хвороби і навіть точно 

визначати день смерті, просто глянувши на пацієнта. Коли один з приречених пацієнтів 

звернувся до святого Агапітуса, цілитель дав йому трохи їжі з монастирської трапези і 

пацієнт став здоровим. Відчуваючи велику заздрість, лікар-вірмен хотів отруїти святого 

Агапітуса, але Господь зберіг його, і отрута не мала ніякого ефекту. 

Святий Агапіт також зцілив князя Володимира Мономаха з Чернігова, 

майбутнього Великого Князя Києва (1114-1125), відправивши йому власноруч 

приготований відвар трав. Вдячний князь пішов у монастир і хотів побачити свого 

зцілителя, але скромний аскет сховався і не прийняв подарунки. Коли сам святий цілитель 

захворів, до нього підійшов той самий вірменський лікар і, дослідивши його, сказав, що 

він помре через три дні. Він поклявся стати православним ченцем, якщо його прогноз не 

буде виконано. Святий Агапіт сказав, що Господь повідомив йому, що Він викличе його 

тільки через три місяці. Агапіт помер через три місяці (1 червня, не пізніше 1095 року), і 

вірменин відправився в ігумен Печерського монастиря і отримав чернечий постриг. «Без 

сумніву, Агапіт був Божим святим», – сказав він. «Я добре знав, що йому неможливо було 

протриматися більше, ніж три дні в його хворобі, але Господь дав йому три місяці» [6]. 

Протягом Монгольського періоду, коли сили змістилися на північ, медицина 

«належала» ченцям (народним цілителям). Ніяких світських лікарів не називають в 

сучасних джерелах. Якщо вірити хронікам, королівською владою монгольської Золотої 

Орди, монастирська медицина високо цінувалася за її високий рівень медичних знань [7]. 

Оскільки багато ченців проводили значні періоди часу в Константинополі, 

розумно припустити, що багато хто з них вивчав медицину  в монастирі Пантократора. 

У монгольський період було створено багато нових монастирів, які служили 

духовними та інтелектуальними центрами. Найбільш відомими були Троїце-Сергієвський 

монастир і Кирило-Білозерський, які активно практикували медицину і служили 

сховищами медичних знань. 

Інформація про фактичну медичну діяльність в Троїце-Сергієвському монастирі 

відсутня. Передбачалося, що цей монастир був заснований самим Сергієм в середині ХІV 

століття. Він став найбільш значним в ХVІ столітті,  багато текстів прийшло з гори Афон, 

де вони були переведені. Найстаріший медичний твір – пізній збірник ХІІ – початку ХІІІ 

століття, який містить частину про ранню трав’яну медицину. Твір «Палей» (1406), який є 

біблійною історією, який також включає незвичайне пояснення природи, ембріології 

людини, анатомії та інформації про різні трави. «Шестоднев», згаданий раніше, був 

широко представлений. Була також копія «Бджоли», в якій 4 з 70 глав присвячені гігієні 
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та медицині, включаючи главу «Про лікарів». Є й інші важливі збірники з трактатами. 

Один з них – Антологія ХV століття вибраних творів Джона Дамаскіна, включає короткі 

есе про кровопускання, знаки зодіаку, фази Місяця, хвороби і астрологія. «Гален про 

Гіппократа» – короткий огляд фізіології Галена і класична гуморальна теорія хвороби. 

Інший збірник ХV століття містить медичну і астрологічну інформацію. У збірнику  ХVІ 

століття обговорюються грім і блискавка, метеорити, океани і тварини. Неможливо 

визначити, в якій мірі ці тексти використовувалися в реальній медичній практиці, але той 

факт, що було кілька екземплярів текстів про кровопускання, теорії хвороби і критичні 

дні, вказує на деякий попит на них [8]. 

У XV столітті підготовка лікарів з України відбувалася в Польщі в Краківському 

університеті. Деякі випускники академії стали знаменитими. Серед них Георгій 

Дрогобич-Котермак (1450-1494), який отримав ступінь бакалавра, потім магістра. У 1478 

році він отримав звання доктора філософії, у 1482 році – доктора медицини. Незабаром 

він був обраний ректором Болонського університету. 

Перші лікарі були одночасно і хіміками. Адже виготовлення ліків було дуже 

складною справою, що вимагало спеціальних знань. Лише через деякий час медицина і 

сільське господарство були розділені. Перші згадки про фармацевтів відносяться до XV 

століття. Вже у 1337 році в місті Львові була створена перша лікарня для пацієнтів і 

бідних людей. Перший запис про аптеку датовано 1445 роком [9]. 

Досвід догляду за пацієнтами, інформація про медичні трави, лікарські речовини 

природного походження, передавалися з покоління в покоління з часів Київської Русі. У 

ті давні часи на ринках, в «зелених рядах» чаклуни продавали лікарські трави, екстракти, 

амулети, видавали медикаменти, давали поради і передбачали майбутнє. 

Широко вже були відомі порошки, мазі, екстракти і відвари, напої, зілля. Лікарі 

готували драже – пігулки, яке нагадували горох, призначали ванни з лікарських трав. 

Лікарські препарати зберігалися в спеціальних будівлях, які вважаються прототипом 

аптек. Було рекомендовано приймати більшість ліків «на серце порожнього шлунку» – 

натщесерце 2-3 рази на день – «ранок», «день», «вечеря» [10]. 

У 1490 році у Львові відкрилася одна з перших офіційних загальнодоступних 

аптек. Ранні аптеки задовольняли вимоги монастирів в медикаментах. Для приготування 

ліків використовувалися примітивні пристосування і посуд: бляшані глечики, котли для 

плавки бджолиного воску, мідні ступки, сковорідки, шпателі тощо. Хіміки також 

виготовляли торти, марципани, лікер. Аптека того часу більше нагадувала кондитерську, 

ніж медичну установу [11]. 

Висновки. Таким чином, починаючи з VІІ століття, стародавні Скіфи мали дуже 

високий рівень медичних знань В добу Київської Русі дуже добре була розвинена 

монастирська медицина. Давньоруські монастирські лікарні працювали за візантійською 

моделлю благодійності, будували свої лікарні за візантійською моделлю і читали грецькі 

медичні тексти в перекладі, але також покладалися на свою медицину і використання 

лазні в лікуванні хвороб, щоб створити загальну медичну традицію ХVІІ століття. 

Монастирська медична традиція, що датується періодом Київської Русі, добре 

документована, і хоча вона була не такою складною або «науковою», як візантійська 

традиція, вона вигідно відрізняється від тієї, яка була доступна на Заході. Крім того, 

цілком очевидно, що монастирське інтелектуальне життя не була таким стерильним або 

одновимірним, як це часто передбачалося, монахи прагнули розвиватися та набували 

знань в Константинополі. В XV столітті лікарі були одночасно і хіміками, відбувається 

бурхливий розвиток фармацевтики, відкриваються перші аптеки, активно виготовляються 

порошки, мазі, екстракти і відвари, напої, зілля, драже. Проаналізувавши данні, наведені в 

статті, ми із впевненістю можемо сказати, що рівень розвитку медицини на території 

України був не гіршим, ніж у Європі, а якщо ми візьмемо монастирську медицину, то і 

набагато кращим. 
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У статті розкриті питання сутності пластичної  хірургії  та її можливих 
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Актуальність дослідження. Людство ХХІ століття стрімко розвивається в 

різноманітних напрямках життєдіяльності. У зв’язку з цим стали надзвичайно помітними 

http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970407158.html


 

 - 125 - 

вимоги, норми, шаблони, параметри, які створюють уявлення людей про ідеали краси. 

Одночасно з цим існують і параметри здорового тіла.  

Всі ми добре знаємо і розуміємо, що однакових людей не існує, але визнавати 

свою унікальність під силу незначній кількості людей.  

Суспільство дедалі більше вимагає від людей бути молодими і привабливими. 

Особливо це стосується жінок, яких частіше сприймають і оцінюють за зовнішністю. 

Свідомо і підсвідомо жінки починають вірити, що будуть більш успішними і 

щасливішими, коли відповідатимуть суспільним вимогам щодо своєї зовнішності. Такі 

переконання сучасних жінок спонукають користуватись послугами пластичної хірургії. 

Мета статті полягає у визначенні та аналізі основних медичних і психологічних 

причин застосування пластичної хірургії сучасними жінками та її наслідків для здоров’я.  

Огляд наукових праць з проблеми. Пластична (від грецького ріаєєо – ліплю) 

хірургія – це галузь медицини, яка використовуючи оперативні методи, забезпечує 

фізичну, функціональну і естетичну реабілітацію людей з вродженими і набутими 

дефектами та недоліками зовнішності [6]. 

Так звана «лінія Гіппократа» (ІV ст. до н.е.) вказує на те, що обличчя повинно 

мати три рівні частини: відстань між лінією волосся і перенісся, між переніссям та 

кінчиком носа та між кінчиком носа та підборіддям. Відстань між очима повинна бути 

рівна розміру однієї очної щілини або розміру крайніх меж підборіддя. 

Цікавим є той факт, що ще в ХV столітті Леонардо-да-Вінчі описав формули 

краси, що актуальні і в ХХІ столітті. Відомий художник зазначав, що  відстань від носа до 

підборіддя має дорівнювати відстані від брів до лінії волосся; відстань між очима - 

довжині ока;  лінії від країв рота мають не виходити за краї райдужки; довжина кисті має 

дорівнювати висоті обличчя [3]. 

Індійський лікар Сушать Самгіта, який практикував близько 600 р. до н.е., 

ймовірно, був першим пластичним хірургом у світі, на що вказують історичні джерела. 

«Операції краси» проводили у Стародавньому Єгипті: корегували «заячу губу», 

ампутовані носи (тоді нечемно поводилися з носами полонених – їх відрубували). Як 

сповіщає жарт, обличчя – все, що виростає навколо носа. Італієць Гаспар Тальякоцці – 

засновник сучасної пластичної хірургії. У 1597 році він опублікував трактат про 

відновлення носів за допомогою фрагментів тканин з руки. «Що за злочин проти 

природи?», – засудили його колеги. Минув час, і 23 жовтня 1814 року в Лондоні Джозеф 

Карпю вперше в Європі виконав успішну ринопластику за «індійським» методом. З цього 

моменту пластична хірургія стала швидко розвиватися. 

Питаннями особливостей основних причин і наслідків використання пластичної 

хірургії жінками займались такі зарубіжні і вітчизняні дослідники як П. Хеден, Д. Хкейл 

С. Фішер, Р. Шонц, Д. Бенет, О. Реан,  М. Боньєр, О. Соколова, С. Валіхновський, 

О. Кочарян, В. Крилов, О. Богомолець, Л. Шестопалова та ін. [1, с. 12-13]. 

Дослідник П. Хеден стверджує , що жінки з привабливою зовнішністю можуть 

досягати більших успіхів у житті, краще налагоджувати соціальні стосунки, ніж 

непривабливі. Недоліки зовнішності, вади (реальні або надумані) можна долати різними 

шляхами. Допомогти в цьому людині можна не лише медичними втручаннями а й 

психологічними методами [2, с.21-23 ]. 

Д. Хкейл повідомляє, що люди аналізують селфі і з їх допомогою приймають 

рішення про необхідність пластичної операції тому що в такий спосіб знаходять купу 

недоліків. В наші дні селфі стало більш значущим, ніж думка друзів. Сьогодні ми 

оцінюємо свою зовнішність за допомогою смартфона, а не дзеркала [2]. 

Заслужений лікар України, кандидат медичних наук, віце-президент 

Всеукраїнської асоціації пластичних реконструктивних естетичних хірургів, директор і 

засновник медичного центру Р. Валіхновський глибоко і всебічно аналізує особливості 

стану пластичної хірургії в Україні загалом та її використання українськими жінками. 

Так, відомий пластичний хірург дає цікаву і пізнавальну інформацію щодо означеного 
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питання.  Навколо пластичної хірургії, стверджує Р. Валіхновський, існують сім основних 

міфів. Перший – людина може стати подібною на будь-яку відому особистість. Міф 

другий  полягає в тому, що пластична хірургія дуже дорога. Насправді, вона доступна. 

95% людей, які звертаються (це пацієнти середнього класу).  Причому такі відсоткові 

показники не тільки в Україні, а й в усьому світі. Дійсно, раніше пластичні операції могли 

собі дозволити пацієнти з високим рівнем достатку. Для прикладу наведемо середні 

цифри вартості пластичних послуг: мамопластика – 50 тис. грн, ринопластика – 75 тис., 

абдомінопластика – 40 тис., ліпосакція – 20 тис. грн., «підтяжка» обличчя – 40 тис. 

Вартість операції залежить від клініки, складності втручання, ціни імплантатів, 

обладнання та рівня кваліфікації хірурга. Анестезія (місцева чи загальна), а також 

подальше відновлення у вартість операції не входить. 

Міф третій – пластична хірургія може зробити все. Четверте неправильне 

переконання засноване на твердженні, що пластична хірургія безпечна. Це не так. 

Насправді, вона має дуже багато ризиків ускладнень та протипоказань. П’ятий міф – 

другий бік хитання маятника, що вона шалено небезпечна. Є клініки, які дотримуються 

всіх протоколів, алгоритмів, стандартів лікування та ведення хворого, щоб уникнути 

ускладнень. В середньому світова статистика дає показники від 0,5% до 20%  ускладнень 

при проведенні пластичних операцій. Ще один міф полягає в судженні, що людина може 

стати «наркоманом» щодо пластичних операцій. І сьомий -  пластичні операції – це лише 

для відомих, публічних людей, а «простим людям» вона не потрібна. 

Вище наведені переконання та статистичні дані потребують певного аналізу. 

Щодо так званої «пластичної наркоманії», тобто звикання, то пацієнтці необхідно 

розуміти, що операція – це серйозне втручання у процес діяльності організму з тривалим 

терміном реабілітації. Чому людина прагне знову і знову лягати під ніж? Цим 

психологічним процесом може керувати любов жінки до так званої  пігулки, «кнопки», 

натиснувши яку, стаєш на 20 років молодшим, на 20 кг легшим. Як правило, у більшості 

випадків так не буває. Чи стане людина «наркоманом» після першої операції - точно 

сказати не можна.  

Р. Валіхновський говорить про те, що найчастіше до нього звертаються жінки 

після омолоджувальних операцій. За останні три роки було багато звернень через 

ятрогенні ушкодження, які є результатом дій лікаря і призвели до погіршення стану 

пацієнтки внаслідок пластичної хірургії [1]. 

Дослідники впливу пластичної хірургії на здоровя жінки зазначають, що крім 

звичайних ризиків хірургії, пов’язаних з анестезією, інфекціями і лікарськими 

помилками, існують певні фізичні і психологічні ефекти. Зокрема, більшість косметичних 

операцій (підтяжка обличчя, ліпосакція, підтяжка) починають втрачати свою дію 

приблизно через десять років. Часто потрібні додаткові операції для підтримки 

косметичної процедури в зв’язку з старінням пацієнта. Крім того, на довготривалість 

позитивного ефекту після пластики значною мірою впливають: спосіб життя пацієнта 

(шкідливі звички), неправильне харчування, відсутність достатньої кількості сну і т. п. 

Більшість пластичних хірургів докладають професійних зусиль, щоб приховати і 

мінімізувати шрами, які залишаються після пластичної хірургії. Дійсно, через кілька 

місяців вони стають майже непомітними за умови дотримання пацієнткою чітких вказівок 

хірурга. 

В процесі проведення пластичної хірургії можливі розриви кровоносних судин, 

що залишають на все життя чорні невеличкі крапки навколо розрізів. 

Складовою означеної проблеми є так звані «психологічні ефекти». Пацієнтки, у 

яких завищені очікування від результатів пластичної хірургії, а саме: зміна особистого 

життя, нормалізація самооцінки, визнання суспільства, покращення стосунків з колегами 

по роботі і т.д., можуть переживати депресії, занепокоєння і як наслідок – прояви 

схильності до саморуйнування. 

Ще тридцять років тому в колах психологів була поширена думка, що люди, які 
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вдаються до послуг естетичної хірургії, мають психічні проблеми. Сучасні дослідження 

встановили, що люди звертаються до пластичного хірурга з причин, що часто зовсім не 

пов’язані з психічними відхиленнями. Однак, в ході опитувань виявлено, що до 12% 

пацієнтів страждають на серйозний психічний розлад – дісморфоманію – «патологічну 

переконаність у необхідності хірургічної корекції будь-якої частини тіла з активним 

прагненням до виправлення уявного дефекту». 

Такі пацієнти завжди будуть незадоволені результатом пластики, бо причина 

дискомфорту криється не у фізичному тілі. Звісно, вони потребують психологічної, а то й 

психіатричної допомоги. Історія знає безліч ситуацій, коли повні або жінки з великими 

носами і не дуже гарні (згідно із загальноприйнятою думкою) мали навколо себе безліч 

шанувальників. І навпаки – вродливі дівчата були самотні. Це дуже примітивний приклад, 

але навіть він показує, що щастя – всередині нас, а не зовні, і воно починається з віри у 

себе. 

Таким чином, проаналізувавши основні наукові доробки і статистику  впливу 

пластичної хірургії на здоров’я жінок, хочемо закріпити теоретичний матеріал 

конкретними прикладами наслідків зазначеної процедури.  В рідній Америці Джоселін 

Вільденштейн, саму знамениту жертву пластичної хірургії, називають «нареченою 

Вільденштейна» - за аналогією з «нареченою Франкенштейна». За кілька років Джоселін 

витратила на різноманітні пластичні операції майже чотири мільйони доларів, 

перетворившись, в кінцевому підсумку на «монстра». В кінці сімдесятих Джоселін 

Вільденштейн була пересічною домогосподаркою, матір'ю двох дітей і дружиною 

заможного торговця творами мистецтва. Дізнавшись про зраду чоловіка, Джоселін 

зробила спробу повернути чоловіка в сім'ю і поліпшити власну зовнішність за допомогою 

пластичних операцій. До нещастя, пластична хірургія не повернула Вільденштейн ні 

чоловіка, ні красу – більше того, сьогодні Джоселін з повним правом можна називати 

найвідомішою жертвою пластичної хірургії в світі. 

Донателла Версаче відома не тільки як успішний дизайнер, після смерті брата, 

Джанні Версаче, яка очолила італійський модний будинок Versace, але і як велика 

прихильниця пластичної хірургії. Численні пластичні операції, перенесені Донателлою, 

не принесли їй, втім, бажаної краси: з роками спадкоємиця імперії Версаче все більше 

стає схожою на карикатуру самої себе в молодості. Щоб домогтися ідеальної зовнішності, 

свого часу Донателла зловживала пластичними операціями – за допомогою ін'єкцій 

біогелями вона збільшила губи, зробила кілька пластичних операцій по зміні форми носа, 

збільшила груди за допомогою імплантатів. Крім того, і по сьогоднішній день Донателла 

регулярно робить підтяжку обличчя, ін'єкції ботокса і інших гелів-філлерів. 

Ще одним яскравим прикладом негативного впливу пластичної хірургії є 

Мікаела Романіні – італійська світська левиця, найбільше відома як пристрасна 

прихильниця ін'єкцій колагену (біогелю для збільшення губ, усунення зморшок і корекції 

форми обличчя). Після кількох пластичних операцій і регулярних ін'єкцій колагену в губи 

в свої сорок років Мікаела Романіні виглядає як п'ятдесятирічний чоловік [1].  

З метою більш об’єктивного аналізу проблеми впливу пластичної хірургії на 

здоров’я жінок, нами було проведено емпіричне дослідження на базі Кропивницького 

інституту розвитку людини, що грунтувалось на авторському опитувальнику. В 

дослідженні прийняли участь 20 респонденток віком від 17 до 67 років. Опитувальник 

містив 6 запитань. Так, на запитання «Як ви ставитесь до пластичної хірургії загалом?», 

60% опитаних жінок ставляться нейтрально, 25% - позитивно, 10% - негативно і 5% - 

ніколи не замислювались над цим питанням. Цінним для нашого дослідження виявився 

результат, який продемонстрував, що 50% жінок особисто не готові скористатись 

послугами пластичної хірургії, тоді як 40% дали позитивну відповідь на користь 

«пластики». Поміркованість і розсудливість проявили респонденти, даючи відповідь на 

запитання «Коли дійсно жінці варто скористатись послугами пластичної хірургії». Так, 

65% опитаних жінок вважають необхідною таку процедуру, коли є помітними недоліки в 
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пропорції тіла та косметологічні дефекти, а 10% - коли зовнішність жінки зазнала вікових 

змін; 25% мають власний варіант відповіді. 

Поширення, різноманітність і доступність пластичної хірургії в Україні вплинули 

на те, що 80% опитаних нами жінок все-таки замислювались про її наслідки.  

П’яте запитання опитувальника було присвячено позитивним аспектам впливу 

пластичної хірургії на здоров’я жінки. Лише 15% опитаних не знайшли позитивного 

впливу, а 85%  до таких віднесли: 

- можливість ліквідувати вроджені та набуті дефекти зовнішності жінки; 

- реконструкція обличчя і тіла; 

- подолати внутрішні психологічні страждання від неправильних 

пропорцій тіла; 

- емоційне задоволення; 

- зміна самооцінки в сторону зростання. 

Щодо останнього запитання, яке стосувалось негативних наслідків «пластики» 

на здоров’я жінки, то 100% респонденток зазначали такі впливи. Основними недоліками 

пластичної хірургії опитані жінки вважають: 

- ускладнення, порушення функціонування організму; 

- страх щодо професійної компетенції пластичного хірурга, який може 

припуститись до помилок; 

- погіршення здоров’я в результаті використання неякісних або сумнівних 

медичних матеріалів; 

- залежність від пластичної хірургії, бажання постійно покращувати свою 

зовнішність до вимог ідеалів суспільства; 

- рак і летальні наслідки. 

Висновок і перспективи подальших досліджень. Таким чином, аналіз наукової 

літератури, статистичних даних та власне дослідження окресленої проблеми, дають 

можливість констатувати, що основні причини використання пластичної хірургії 

українськими жінками можна розділити на фізіологічні та психологічні. Щодо наслідків 

впливу пластичної хірургії на здоров’я жінки, то вони можуть мати як позитивні, так і 

негативні наслідки. Вважаємо, що психологічно здорова жінка не буде ризикувати 

власним здоров’ям заради нав’язливих, часто безглуздих вимог суспільства. 

Дане дослідження не вичерпує можливостей подальшого вивчення проблеми, 

оскільки пластична хірургія в Україні є доволі молодим напрямком медицини та поза 

нашою увагою залишились чоловіки, які також активно користуються зазначеними 

послугами. 
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У статті представлені сучасні підходи до вирішення актуальних проблем 

стосовно хвороб ендокринної системи в Україні, розкривається важливість ролі 

гормонів у житті людини, виявлення причин і природи виникнення та розвитку найбільш 

актуальних хвороб, пов’язаних з ендокринною системою та запропоновані перспективи 

шляху їх лікування.  
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Актуальність та мета дослідження Одним з найважливіших механізмів впливу 

як на окремі ділянки так і на увесь організм людини в цілому це гормони, з'ясування ролі 

цих речовин в життєдіяльності організму, розпочате лише кілька десятиліть тому, але вже 

сьогодні дає відчутні результати. Деякі фахівці вважають, що завтрашній день медицини 

– це час гормонів. Адже синтез нових гормональних препаратів допоміг у лікуванні 

великої кількості захворювань. Вирішення багатьох проблемних аспектів захворювань  

ендокринної системи в наші дні стало загальнобіологічною проблемою і для успішного її 

вирішення потрібні спільні зусилля вчених не лише в галузі медицини а й у галузі 

біохімії, хімії та інших наук. 

У зв'язку з цим особливу увагу привертають фактори, які провокують 

виникнення ендокринних порушень в організмі, оскільки для усунення проблеми перш за 

все потрібно усунути саму першопричину, а вже потім наслідки. 

Метою статті є визначити важливість ролі ендокринної системи у житті людини 

і виявити та проаналізувати фактори впливу на розвиток порушень ендокринної системи.  

Огляд наукових праць із проблеми. Аналітичний огляд наукових статей з даної 

проблеми  підкреслив важливість та цінність дії ендокринної системи на організм 

людини. Ендокринна система стала важливим предметом наукових досліджень у різних 

галузях науки таких як біохімія, хімія, фізіологія, ендокринологія та інші. Актуальними 

темами є біохімія гормонів і гормональної регуляції над якою працював Юдаєв Н.А, 

хімічна природа гормонів, механізм дії гормонів, ендокринні порушення над якими 

працював Розен В.Б. 

Виклад основного матеріалу. Зважаючи на анатомію, морфологію і фізіологію 

гормонів ми знаємо, що гормони відіграють дуже велику роль в організмі людей і тварин. 

Представлений матеріал дає змогу більш докладно дізнатися про їхній хімічний склад і 

будову, про хімічні процеси, які протікають за участю гормонів в живих організмах і, 

таким чином, наблизитися до розгляду головної теми, а саме теми ендокринних 

захворювань в Україні. Гормони – це те, що робить нас особливими і несхожими на 

інших. Вони зумовлюють наші фізичні та психічні особливості. Виростемо ми високим 

або не дуже, повним або худим. 
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Гормони (від грец. Hormao – приводжу в рух, спонукаю) – біологічно активні 

речовини, які виробляються залозами внутрішньої секреції і виділяються безпосередньо в 

кров або лімфу. Вони мають специфічну дію на різні організми, здатні підвищувати або 

знижувати рівень життєдіяльності організму [1, с.384]. 

Наші гормони впливають на всі аспекти нашого життя – з моменту зачаття і до 

самої смерті. Вони будуть впливати на наш ріст, статевий розвиток, формування наших 

бажань, на обмін речовин в організмі, на міцність м'язів, на гостроту розуму, поведінку, 

навіть на наш сон. 

Ця дивовижна керуюча система виникла в ході еволюції, ймовірно, трохи пізніше 

багатоклітинності і одночасно з кровоносною системою. Насправді, навіть одноклітинні 

істоти небайдужі до хімічних сигналів, що приходять ззовні, в тому числі від інших 

клітин. Але тільки у багатоклітинних могла з'явитися витончена багаторівнева регуляція, 

відома під назвою ендокринної системи.  

Вона керує саме тими функціями організму, які найчастіше бувають непідвладні 

волі і свідомості, від переробки поживних речовин до закоханості, від зростання рук, ніг і 

тулуба до коливань настрою. А можливо і навпаки: ці функції непідвладні волі, тому що 

керовані не нервовою, а ендокринною системою.  

Спеціальні клітини в залозах і тканинах виробляють гормони. Ці речовини 

виділяються в позаклітинний простір, в кров та лімфу, а з їх струмами потрапляють в 

органи і клітини і виробляють потрібні ефекти. Примітно, що вони працюють в дуже 

низьких концентраціях – до 10-11 моль/л. [2, с.372] 

За принципом гормони поділяються на ліпофільні та гідрофільні. До ліпофільних 

гормонів належать: стероїдні гормони, тероксин та ретиноєва кислота. Гормони, які 

входять до цієї групи, можуть вільно проникати у клітину і виконувати там свої 

регуляторні функції. Отже, гормон проникає у клітину і контактує там зі своїм 

рецептором, далі цей комплекс гормона та рецептора ініціює транскрипцію.  

Гідрофільні гормони – це гормони-похідні кислот, пептидні гормони чи білкові 

гормони, в цілому, це ті гормони, які мають білкову природу. На відміну від ліпофільних 

гормонів, ці гормони не можуть проникати у клітину, тому вони діють на зовнішню 

частину мембрани, де з’єднуються з рецептором, який розташований на поверхні. Коли 

гормон з'єднується з рецептором, це ініціює синтез компонентів (попередників). 

Синтезуються ці попередники вже всередині частини мембрани. В цитоплазмі, вони 

посилають інформацію всередину клітини і отримують відповідь, таким чином діють 

гідрофільні гормони [2, с.372] 

Ліпофільні гормони, до яких належать йодтеранін, ретиноєва кислота та 

стероїдні гормони, – це  речовини відносно низькомолекулярні та погано розчинні у воді, 

потрапляючи у кров, вони зв’язуються зі своїм транспортним білком, транспортуючись до 

органів цілей, де потрапляють у середину клітини і викликають транскрипцію генів. 

Ось таким чином гормони поділяються на ліпофільні та гідрофільні.  

Щоб зрозуміти їх вплив, необхідно зрозуміти механізм дії гормонів, який є дуже 

різноманітним. Однак, можна виокремити 3 головних механізми, які належать багатьом 

гормонам. 

Перший механізм – гормони можуть пришвидшувати або сповільнювати синтез 

ферментів, в результаті чого реакція або сповільнюється, або прискорюється. Отже, 

гормон потрапляючи до клітини, може збільшити і прискорити синтез ферментів, і 

кількість ферментів в клітині стає більшою або меншою.  

Другий механізм – гормони можуть впливати на активність цих ферментів, тобто 

вони можуть бути або активаторами, або інгібіторами, що також буде або сповільнювати, 

або прискорювати швидкість реакції. [3, с.336] 

Третій механізм – гомони можуть як збільшувати так і зменшувати проникну 

властивість мембран для субстратів необхідних для ферментативної реакції, таким чином, 

гормони можуть впливати на проникну властивість мембрани і в клітину буде потрапляти 
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менша або більша кількість субстратів, що також буде впливати на ферментативну 

реакцію.  

Ці три механізми є головними для більшості гормонів.  

За хімічною будовою гормони поділяються на: 

1) Гормони білкового походження (пептиди, білки). Наприклад, це гормони 

гіпоталамуса та майже всі гормони гіпофізу та гомони підшлункової залози. 

2) Гормони похідні амінокислоти та тирозину. В більшості це водовмісні гомони 

щитоподібної залози і гормони мозкового шару наднирників. 

3) Стероїдні гормони, тобто гормони кори наднирників та гормони статевих 

залоз.  

І тут потрібно тимчасово відволіктись від гормонів і нагадати, що межа між 

гормонами та іншими сигнальними речовинами, такими як: медіатори, нейромедіатори, 

нейрогормони, тканинні гормони, дуже розпливчасті. Вони мають однакові закони 

біосинтезу та механізми дії  [4, с.300] 

Тканинні гормони, на відміну від звичайних, діють на тісно розташовані 

тканини, тобто вони синтезуються і починають діяти на тканини, які знаходяться поруч і, 

на відміну від звичайних гормонів, вони не потрапляють до крові і не транспортуються до 

місця дії, а діють шляхом дифузії. Такі гормони головним чином присутні в шлунково-

кишковому тракті, тим самим збільшуючи або прискорюючи реакції травлення. 

Медіатори – це речовини, які синтезуються не ендокринними клітинами, а 

іншими різноманітними типами клітин і також впливають на роботу будь-яких органів. 

Говними медіаторами організму є гістамін та простогландини [3, с.336]. 

Нейрогормони та нейромедіатори – це також сигнальні речовини, які 

синтезуються вже у нервовій системі, наприклад, гістамін та серотонін. Синтез гормонів 

та їх контроль знаходяться під контролем центральної нервової системи, яка при 

отриманні даних виділяє необхідні гормони і так відбувається нейроно-гуморальна 

регуляція. 

Сигнальних речовин в організмі дуже багато, і на це слід звернути увагу. 

Часткове ознайомлення з типами та механізмами дії гормонів знадобиться для розуміння 

захворювань ендокринної систем та їх проблемних аспектів. Захворювань ендокринної 

системи багато, та зупинімося на найбільш розповсюджених з них, а саме хворобах 

щитоподібної залози. 

Щитоподібна залоза впливає на людину протягом усього життя. Тиреоїдині 

гормони (ТГ) пiдтримують нормальний рiвень обмiнних процесiв, розумової та фiзичної 

активностi, регулюють функцiональний стан рiзних органiв i систем, у першу чергу 

серцево-судинної, кровотворної (активують еритропоез), iмунної та iн. На 

внутрiшньоутробному етапi розвитку ТГ забезпечують процеси ембрiогенезу, розвиток 

внутрiшнiх органiв i систем, формування та дозрiвання ЦНС; у дитячому i пiдлiтковому 

вiцi — сприяють подальшому нормальному дозрiванню органiв та систем (у тому числi 

ЦНС), росту i фiзичному розвитку, становленню репродуктивної системи [3, с.336]; 

впливають на синтез i секрецiю гормону росту, посилюючи транскрипцiю генiв, що є 

визначальним у ранньому вiцi пiд час швидкого росту як плоду так i немовлят, а також 

беруть участь у фiзичному розвитку дитини, диференцiюючи тканини, у зв’язку з чим 

дефiцит тиреоїдиних гормонiв характеризується диспропорцiйним розвитком [5, с.52-58]. 

Гормони щитоподiбної залози залученi у розвиток мозку: вони впливають на мiграцiю 

нейронiв, дозрiвання аксонiв i беруть учать у ростi дендритiв [12, с.55-62].  

Стан щитоподiбної залози фактично вiдображає стан здоров’я дитини i дозволяє 

робити деякий прогноз на майбутнє [8, с.33-38]. Тиреоїднi гормони мають широкий 

спектр дiї, але найбiльший вплив мають на клiтинне ядро. Можуть безпосередньо 

впливати на процеси, що перебiгають в мiтохондрiях, а також у клiтиннiй мембранi [11 

с.24]. Вiдома стимулююча дiя тиреоїдних гормонiв засвоєння кисню всiм органiзмом, а 

також окремими тканинами i субклiтинними структурами. ТГ в поєднаннi з адреналiном 
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та iнсулiном здатнi безпосередньо пiдвищувати захоплення кальцiю клiтинами i 

збiльшувати концентрацiю в них циклiчної аденозинмонофосфатної кислоти (цАМФ), а 

також транспорт амiнокислот i цукрiв через клiтинну мембрану [9]. У клiтинах печiнки 

метаболiзм вуглеводiв, а також лiтогенез зумовленi змiнами iндукованими гормонами 

щитоподiбної залози (ЩЗ) [6, с.189-199]. 

Гормони щитоподiбної залози сприяють продукуванню компонента тканин 

м’язiв серця та скелета — мiозину, впливають на скорочення м’язiв шляхом генетичної 

перебудови поглинання кальцiю клiтиною [10, с.123-127]. Особливу роль вони вiдiграють 

у регуляцiї серцево-судинної системи як залози симпатоадреналового спрямування, 

реалiзуючи свої ефекти на рiвнi кардiомiоцитiв, змiнюючи активнiсть ренiн-ангiнотензин-

альдостеронової системи. [11, с.24].  

Вiдомо, що навiть незначнi порушення тиреоїдної функцiї можуть 

супроводжуватися зростанням кардiометаболiчного ризику, спричиняють порушення 

серцевого ритму [12, с.55-62].  

Вiдома можливiсть розвитку як гiпертрофiчної, так i дилатацiйної кардiопатiї на 

фонi захворювань щитоподiбної залози, що супроводжуються змiнами її функцiй 

(гiпотиреоз, тиреотоксикоз) [14, с.89-91]. Вiдомостi про участь гормонiв щитоподiбної 

залози в процесах канцерогенезу вiдомi ще з єгипетських папiрусiв: жiнкам, котрi мали 

пухлини грудної залози, для покращання функцiї залози додавали в їжу морськi водоростi 

як джерело йоду. Iснують данi, що злоякiснi пухлини рiзної локалiзацiї у пацiєнтiв з 

гiперфункцiєю щитоподiбної залози зустрiчаються тiльки в 0,5% випадкiв, у той час як у 

осiб зi зниженою гормональною дiяльнiстю — у 7%, тобто в 14 разiв частiше.  

Статистичний аналiз клiнiчного матерiалу щодо зв’язку функцiонального стану 

щитоподiбної залози та онкологiчного процесу також надає пiдстави для висновку, що 

рак i гiпертиреоз майже виключають одне одного [15, с.435-441]. Описаний феномен 

тканинної недостатностi трийодтиронiну, яка спостерiгається в онкологiчних хворих [15, 

с.435-441].  

Данi наукової лiтератури свiдчать, що тиреоїднi гормони завдяки впливу на 

клiтинну диференцiацiю можуть навiть викликати зворотний процес у 

недиференцiйованих клiтинах пухлин, повертаючи їх до нормального стану [15, с.435-

441].  

Вiдомо, що перебiг цукрового дiабету супроводжується порушенням, у першу 

чергу, вуглеводного обмiну, але страждають всi ланки обмiнних процесiв в органiзмi [11, 

с.24].  

За результатами дослiджень встановлено, що при експериментальному 

цукровому дiабетi структурна перебудова щитоподiбної залози вiдображає гiпофункцiю 

органа; у хворих на цукровий дiабет II типу встановлено бiльшi об’єми щитоподiбної 

залози; рiвень тиреотропного гормону у хворих на цукровий дiабет II типу бiльший, а 

рiвень вiльного тетрайодтиронiну, навпаки, менший, нiж у здорових юнакiв i дiвчат [11, 

с.24]. 

Також доволі розповсюдженими захворюванями щитоподібної залози є 

гіпотиреоїдизм і гіпертиреоз. 

Гіпотереоїдизм – це синдром, що виникає у людини при недостатності гормонів 

щитоподібної залози внаслідок зниження або повного випадіння функції щитоподібної 

залози, недостатній дозі тироксину при замісній терапії. Цей стан організму протилежний 

гіпотиреозу. Гіпотиреоїдизм діагностують переважно у жінок 30-60 років. 

Гіпотереоїдизм поділяють на форми:  

1) вроджений (первинний), причинами розвитку якого є аплазія або гіпоплазія 

щитовидної залози; генетично детерміноване порушення біосинтезу тиреоїдних гормонів 

2) набутий (вторинний), який в сою чергу поділяють на : 

1. Первиний, що спостерігається при: 

– оперативних втручаннях (тиреоїдектомія); 
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– рентгентерапії шиї (щитовидної, паращитовидних залоз, гортані),  

– лікуванні радіоактивним йодом; 

– прийомі лікарських препаратів (зокрема, похідних імідазола, препаратів літія, 

йодидів, бетаблокаторів, інтерферону, інтерлейкіну-2); 

– тиреоїдитах, 

– деяких інфекційних ураженнях та інфільтративних захворюваннях 

щитоподібної залози (туберкульоз, актиномікоз, рідше амілоїдоз, саркоїдоз, склеродермія, 

цистіноз, гемохроматоз); 

– травмах щитовидної залози, крововиливах, новоутвореннях; 

– йододефіцитних станах. 

2. Вториний; 

3. Третиний. 

Причинами вторинного і третинного гіпотиреоїдизму є: 

– черепно-мозкові травми з ураженням гіпофізу чи гіпоталамусу відповідно; 

– пухлини і метастази; 

–  процеси (крововиливи, тромбоемболії, атеросклероз); 

– запальні процеси (аутоімунні та мікробні); 

– хімічні інтоксикації, в тому числі й медикаментозні (резерпін, парлодел, 

апоморфін мають переважний вплив на гіпофіз) [14, с.89-91]. 

4. Периферійний, 

Причини периферійного гіпотиреоїдизму вивчені найменше, але вважають, що: 

– це зумовлено нездатністю тканин використовувати тиреоїдні гормони 

внаслідок сімейної периферійної резистентності до них, яка передається по спадковості за 

аутосомно-домінантним типом (при цьому відбувається мутація гена, який відповідає за 

синтез рецептора до тиреоїдних гормонів) [7, с.220]; 

– зниженням периферійного перетворення Т4 в Т3 в печінці і нирках;  

– виробленням антитіл до тиреоїдних гормонів.  

Інколи причину гіпотиреоїдизму виявити не вдається. 

Крім вищеперерахованих форм гіпотиреоїдизму розрізняють також: 

– субклінічний (лабораторний) гіпотиреоїдизм; 

– клінічний гіпотиреоїдизм, який поділяється на ступені тяжкості: легку, 

середню і тяжку, які розрізняють за клінічними проявами, ступенем втрати 

працездатності, величиною основного обміну, дозою тиреоїдних гормонів. 

Якщо не лікуватися, може виникнути ряд ускладнень найбільш важливим, і 

нерідко смертельним ускладненням гіпотиреоїдизму є гіпотиреоїдна кома. Вона виникає, 

як правило, у людей похилого віку, з не діагностованим, або не лікованим 

гіпотиреоїдизмом. Провокуючими факторами є: переохолодження, інфекції, операції 

тощо. Клінічні прояви: блідо-жовта, холодна шкіра інколи з, брадикардія, гіпотонія, 

зниження температури тіла до 34-24 С, виражені порушення в діяльності серцево-

судинної системи. У крові: гіпоглікемія, гіпонатріємія, гіперліпідемія. 

Гіпертиреоз – це синдром зумовлений гіперфункцією щитовидної залози, що 

виявляється підвищенням вмісту гормонів: трийодтиронін (Т3), тироксин (Т4).  

Залежно від рівня виникнення порушення, розрізняють наступні типи 

гіпертиреозу: 

– первинний – щитоподіна залоза, 

– вторинний – гіпофіз, 

– третинний – гіпоталамус . 

Симптомами даного захворювання є наступні показники:  

– зміни метаболізму: підвищення основного обміну і зниження ваги, незважаючи 

на хороший апетит і достатній прийом їжі; 

– пітливість і непереносимість тепла відображають наявність підвищеного 

теплоутворення; 
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– збільшення щитовидної залози; 

– серцево-судинні ефекти: ЧСС збільшується, виникає стійка синусова тахікардія 

з частотою 120 уд/хв і бiльше (не зникає під час сну і погано піддається лікуванню 

серцевими глікозидами), хворий відчуває серцебиття в області шиї, голови та живота; 

– інші аритмії внаслідок збільшення збудливості міокарда, наприклад, 

мерехтіння і тріпотіння передсердь; 

– тенденція до підвищення систолічного артеріального тиску і зниження 

діастолічного АТ (велике пульсовий тиск); 

– симптоми хронічної серцевої недостатності; 

– симптоми з боку шлунково-кишкового тракту: підвищений апетит, діарея, 

напади болю в животі, можлива блювота, у важких випадках – оборотне ураження 

печінки (збільшення розмірів, хворобливість, можлива жовтяниця) 

– зміни шкіри і волосся: шкіра тепла і волога внаслідок вазодилатації 

периферичних судин і підвищеного потовиділення, волосся тонке, шовковисте, можлива 

рання сивина; 

– вплив на ЦНС: занепокоєння, дратівливість, патологічне відволікання, легкі 

порушення пам'яті, тремор; психічні прояви гіпертиреозу можуть бути настільки 

вираженими, що нагадують клінічну картину тривожного розладу [7, с.220]; 

– розлади статевої сфери: у чоловіків – зниження потенції, можлива гінекомастія; 

– м'язова слабкість і стомлюваність.  

Слід зазначити, що тема є дуже актуальною, особливо, якщо брати до уваги той 

факт, що кількість хворих, які страждають на захворювання щитоподібної залози в 

Україні, на жаль, в останні роки не зменшується.  

Окрім вищеописаних і зазначених факторів, захворюваності також сприяють такі 

фактори як стресовий стан, неправильний спосіб життя та раціон харчування, 

незадовільний стан навколишнього середовища, проживання в екологічно несприятливих 

зонах, тощо.   

Висновки. Таким чином, проаналiзувавши сучасні наукові джерела щодо ролi 

тиреоїдних гормонів та вiдносного впливу гормонiв щитоподiбної залози на органiзм 

людини в нормi та пiд час стресу, а також щодо ролi тиреоїдного статусу в процесах 

адаптацiї та пiдтримцi гомеостазу органiзму, можна зробити висновок про надзвичайну 

актуальнiсть та важливість дослiджень ролi гормонів загалом та гормонів щитоподiбної 

залози зокрема в пiдтримцi нормального функціонування органiзму. Ця тема потребує 

бiльшої уваги дослiдникiв, адже сучасне оснащення дослiдницьких лабораторiй та рiвень 

медичних технологiй дають можливiсть встановити патоморфологiчнi змiни на рiвнi 

клiтинної та субклiтинної будови, краще зрозумiти перебiг та розвиток хвороби та 

попередити її подальше ускладнення.  
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У статті розглядаються можливості і переваги застосування методів 

ароматерапії для гармонізації внутрішнього стану людини та боротьби зі стресом, 

проаналізовано основні властивості найбільш широко використовуваних ефірних масел.  

Ключові слова: ароматерапія, аромадіагностика, ефірні масла, стрес, 

аромаванни, інгаляції. 

 

Актуальність та мета дослідження. У сучасному світі стресові стани досить 

часто супроводжують людей. Вони несуть в собі як корисні, так і небезпечні впливи для 

людського організму. Переваги стресу в тому, що такий стан спонукає людину до дій. 
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Однак зайва кількість стресових ситуацій здатна знизити ефективність роботи систем 

людського організму, що, в свою чергу, може викликати розвиток серйозних 

захворювань. Щодня люди стикаються з різними проблемами, які в підсумку можуть 

викликати стрес. Одним із найбільш дієвих методів боротьби зі стресом вважається 

використання ефірних масел, саме вони здатні поліпшити стан виснажених систем 

організму, попередити захворювання, поліпшити настрій і додати сил. 

Ще в Давньому Єгипті ефірні масла використовували при церемоніях в храмах, в 

косметології, при похованні. Єгипетські майстри першими винайшли парфуми. У 

кожного фараона було багато різних парфуми, створені саме для нього. Вони були 

створені для підйому настрою, загострення розуму, розслаблення, посилення статевої 

активності і навіть для підвищення агресивності. Досвід єгиптян перейняли стародавні 

греки і римляни. Греки першими стали змішувати ароматичні масла з основою 

(оливковою олією) і готувати різні мазі. Римські легіонери не йшли в похід без мірри. Це 

масло добре заліковує рани. Великий медик Авіценна в XI столітті нашої ери удосконалив 

процес дистиляції, підвищивши при цьому ефективність ефірних масел. Авіценна 

залишив після себе величезну спадщину для медичної науки, у своїх працях він описував 

властивості багатьох ефірних масел. 

У XIX столітті вчені визначили деякі хімічні елементи, що входять до складу 

ефірних масел, і дали їм назви. У цей же час інтерес до ароматерапії різко впав через 

стрибок у розвитку синтетичної фармацевтики. У XX столітті вченими з різних куточків 

Європи вивчалася дія ефірних масел. Так, в Австралії доктор Пенфолд з групою 

однодумців вивчав склад і властивості олії чайного дерева. В Італії доктори Джованні 

Гатті і Ренато Кайола відкрили психотерапевтичний ефект від дії ефірних масел жасмину 

і лимона. В Англії Маргарита Морі поклала початок поширення ароматерапії в 

косметології [10, c. 98]. 

На даний час майже кожна клініка в Європі має у своєму складі центр 

ароматерапії. Але треба зазначити, що європейська медицина довго захоплювалася 

наукою, відкинувши методи народний медицини. Багато сил і засобів витрачалось на 

створення штучних препаратів, тому багато знань про цілющу природу ефірних масел 

були забуті і зараз відновлюються. 

З кожним роком ароматерапія стає все більш популярною, особливо в міжсезонні 

періоди, у морозну погоду. Це можна пояснити тим, що цілющі і лікувальні властивості 

ефірних мазей та масел значно покращують настрій та поліпшують самопочуття, не 

маючи негативних ефектів. Аромаванни, інгаляції, втирання аромамасел в шкіру, 

ароматизація повітря є найбільш розповсюдженими методами та процедурами боротьби з 

депресивним станом, та безсонням. Ароматерапія ефективно усуває відчуття тривоги, 

стресу, втоми і покращує роботу систем органів.  

Таким чином, метою нашої статті є розгляд можливостей використання засобів 

ароматерапії для гармонізації внутрішнього стану людини і боротьби зі стресом. 

Огляд наукових праць з проблеми. Вивченню впливу аромотерапії на організм 

людини присвячено багато праць як зарубіжних, так і вітчизняних дослідників. Зокрема, 

особливості та переваги застосування ароматерапії для лікування і профілактики різних 

захворювань та станів організму розкривають у своїх роботах О. Ф. Авдєєва, 

Л. М. Бодалева, М. Івенсе, В. В. Луцюк, К. Мак-Гілвері, Д. Рід, Н. В. Нагорна, 

А. В. Прохоров, С. С. Солдатченко, Г. Ф. Кащенко, В. А. Головкін, П. Ширлі [1, 2, 5, 7-9, 

11, 13, 14]. 

Встановлено, що ароматерапія – це метод лікування із застосуванням 

натуральних ефірних масел, що вводяться в організм через дихальні шляхи (нюхом, 

вдиханням, інгаляцією) і через шкіру (масаж, ванна, компрес і т.п.) [2, с. 46]. Таке 

визначення обумовлено тим, що під час ароматерапії ефірні масла потрапляють в 

організм людини через два шляхи: при проведенні інгаляцій, шкіра вбирає масло з 

повітря; під час масажу пари масла потрапляють в організм разом з повітрям. 
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У будь-якому випадку компоненти масел надходять в організм в незмінній 

формі, не втрачаючи своїх природних властивостей. 

Численні дослідження властивостей ефірних масел дозволяють говорити, що 

діапазон їх дії широкий і різноманітний. Ефірні масла здатні пригнічувати розвиток 

різних груп мікроорганізмів, багатьох видів грибів, найпростіших і т.д. Вони так само 

мають високу антивірусну активність.Так, для поліпшення мікрофлори в приміщенні 

найкраще використовувати суміш ефірних масел сосни, чебрецю, м'яти, лаванди, 

розмарину, тому що при розпилюванні ці масла вбивають стафілококи, цвіль, що 

забезпечує лікувально-профілактичний ефект [5, с. 64; 14, с. 34]. Варто зазначити, що 

ефірні масла, будучи сильним ворогом для мікробів, практично повністю нешкідливі для 

організму людини. 

Однією з корисних властивостей ефірних масел є їх здатність посилювати 

проникнення антибіотиків через клітинні мембрани організму людини, тим самим 

дозволяючи знизити дозу використовуваних препаратів. Ефірні масла легко проникають 

через шкірні покриви і швидко включаються в системний кровообіг. Це дозволяє їм 

виконувати функцію транспортного засобу для різних лікарських речовин, забезпечуючи 

направлений терапевтичний ефект [3, c. 241]. 

Ефірні масла здатні надавати виражену антиоксидантну дію, порівнянну за 

активністю з такими антиоксидантами як іонол і токоферол, а так само досить активно 

впливають на ендокринну систему. Для ефірних масел властиво послаблювати дію на 

організм шкідливих факторів, тобто блокувати взаємодію канцерогенних речовин з 

критичними клітинами-мішенями; сприяти виведенню з організму деяких пестицидів [6, 

c. 315-318]. 

Ароматичні масла здатні чинити протизапальну дію, стимулювати процеси 

регенерації при загоєнні ран і порізів, знижувати рівень сенсибілізації організму, 

сприятливо впливають на церебральну гемодинаміку, зменшують ризик розвитку 

атеросклеротичних уражень судин за рахунок зниження рівня беталіпопротеїдів, 

загального і пов'язаного з білками холестерину та ін. 

Багато ефірних масел мають жовчогінні, сечогінні і спазмолітичні властивості, 

що обумовлює їх широке застосування для лікування захворювань сечостатевої системи, 

печінки і жовчовивідних шляхів, шлунково-кишкового тракту [5, с. 21; 7, с. 154]. 

У даний час продовжуються дослідження протиракової дії ефірних масел. Так, 

С. С. Солдатченко стверджує, що ефірні масла родовика, часнику, чистотілу, барвінку 

тропічного, омели, шабельника болотного і календули можуть ефективно застосовуватися 

в якості додаткових засобів при лікуванні онкологічних захворювань [12, 13]. 

Виклад основного матеріалу.  

Ефірні масла широко використовуються в психології. Аромадіагностіка – 

методика, що дозволяє визначити психологічний стан людини і підібрати групи ефірних 

масел для поліпшення психологічного стану конкретно для неї, грунтуючись на 

інтуїтивному виборі пропонованих ефірних масел за ступенем значущості [9, с. 167]. 

Всі ефірні масла мають біорегуляторний вплив на людський організм. У 

психологічної корекції основа ароматерапії – це її регулююча дія на свідомість. По суті, 

вся ароматерапія зводиться до оптимізації нервово-психічного стану і поповнення 

внутрішніх ресурсів організму. 

Основне завдання аромадіагностики – визначити стан пацієнта або клієнта і 

запропонувати йому засоби для впливу на нервово-психічний стан з метою більш повно 

адаптуватися до поточних умов життя. Суміш ефірних масел, складена в залежності від 

результатів психоаромадіагностики, відновлює ресурси нервової системи, регулює 

процеси збудження/гальмування і стимулює або оптимізує стан нервової системи, 

впливає на структури свідомого і несвідомого.  

Всі ефірні масла впливають на нервово-психічну сферу шляхом трьох основних 

ефектів: стимуляція, адаптація, розслаблення. Де стимуляція і розслаблення – це вплив на 
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психіку і емоції, а адаптація – це залучення адаптаційних ресурсів всієї нервової системи. 

У результаті терапії відбувається стабілізація емоцій і гармонізація психічної діяльності. 

Різні масла мають різний ступінь вираженості всіх трьох ефектів. Їх поділяють на 

легкий, середній і високий рівень. Є також групи ефірних масел, що гармонізують 

психофізичний стан і стабілізують емоції. 

1. Стимулюючий ефект ефірних масел – це тонізація нервової системи, 

психічних процесів, дають відчуття «підйому енергії», підвищення розумової і фізичної 

працездатності, концентрації уваги. Ефірні масла з ефектом стимуляції дають відчуття 

емоційного підйому. Більшість ефірних масел несе ефект стимуляції, але в різному 

ступені. Стимулюючий ефект розділяється на три ступені: високий, середній і легкий. 

Ефірні масла з високим стимулюючим ефектом називаються сильними стимуляторами. 

При високому рівні втоми можна навпаки використовувати стимулятори 

слабкого ступеня для того, щоб м'яко скорегувати стан. 

2. Розслаблюючий вплив ефірних масел – це релаксація, зняття нервового 

напруження, розвиток гальмівних процесів в нервовій системі, зменшення м'язової 

напруги. Ефірні масла з ефектом розслаблення дають відчуття світу, спокою, відпочинку і 

гармонії. 

Іноді розслабляючий ефект може проявлятися у вигляді седативного, снодійного 

впливу, наприклад при масажі. Дуже корисний цей метод релаксації для пацієнтів, що 

страждають на безсоння. Самомасаж в поєднанні з ароматерапією допоможе 

розслабитись і краще відчувати своє тіло. 

Якщо необхідний швидше легкий збалансовуючий ефект, то можна 

використовувати релаксанти із середнім ступенем впливу. 

3. Адаптогенна дія ефірних масел – дає відмінний результат при стресових, 

післястресових розладах, акліматизації, панічних станах, метеопатичних реакціях. 

Ефірні масла з ефектом адаптації викликають поліпшення загального 

самопочуття, здійснюють нормалізацію психічного тонусу, регуляцію роботи 

вегетативної нервової системи (її симпатичного і парасимпатичного відділів).  

Адаптогенний ефект ефірних масел розділяється на ті ж три групи: сильний, 

середній і слабкий. В окрему групу можна виділити масла, які чинять всі три дії в рівній 

мірі. Їх завдання – це загальна гармонізація всіх психічних процесів. 

4. Гармонізуючий вплив ефірних олій – ефект цих масел проявляється в 

гармонізації нервово-психічного стану. Ефірні масла цієї групи є одночасно 

адпатогенами, стимуляторами і релаксантами середнього ступеня. Саме це і має сильно 

виражений ефект гармонізації психічних процесів. 

5. Стабілізуючий ефект ефірних масел – виявляється в стабілізуючому впливі 

на психо-емоційний стан, здійснюючи стимулюючу і розслаблюючу дію у стані 

середнього ступеня одночасно. Застосовується в разі емоційної нестабільності і при 

лабільною психіці та т.п. [4; 6]. 

Показник летючості ефірного масла характеризує силу і тривалість впливу на 

організм. Виділяють 3 ступеня летючості: 

1) висока летючість – масла з високим ступенем летючості діють сильно, 

швидко, але не тривалий час. З їх допомогою можна змінити стан дуже сильно, але стан 

протримається не більше півгодини. 

2) середня летючість – ефірні масла із середнім ступенем летючості дають більш 

повільний ефект, але дія по силі помітно сильніше, тривалість збільшується до 90 хвилин. 

3) низька летючість – ефірні масла з низькою летючість змінюють стан психіки 

дуже м'яко, ефект настає майже непомітно. Стан може триматися до декількох годин (від 

2 до 4). 

Проаналізуємо особливості впливу на організм людини найбільш поширених 

ефірних масел (табл. 1). 
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Таблиця 1 – Вплив найбільш поширених ефірних масел на фізичне здоров’я та 

психоемоційний стан людини 

Ароматичне масло 
Вплив на фізичне здоров’я 

людини 

Вплив на 

психоемоційний стан 

Азалієве ароматичне 

масло 

Допомагає при запальних 

захворюваннях верхніх 

дихальних шляхів, ефективно 

лікує ураження зовнішніх 

шкірних покривів 

Здатне усунути тривогу і 

симптоми депресії 

Бергамотове ароматичне 

масло 

Має потужні антисептичні 

властивості, налагоджує 

роботу серцево-судинної 

системи 

Піднімає настрій і додає 

впевненості в своїх 

силах 

Грейпфрутове 

ароматичне масло  

Нормалізує роботу шлунково-

кишкового тракту і травної 

системи в цілому, а також 

підвищує імунітет 

Додає відчуття 

бадьорості, допомагає 

позбутися негативних 

почуттів і емоцій, усуває 

безсоння 

Імбирне ароматичне 

масло 

Ефективно знімає больові 

відчуття, здатне протистояти 

поширенню вірусних 

захворювань 

Підвищує сексуальне 

бажання і позбавляє від 

негативних проявів 

передменструального 

синдрому 

Кедрове ароматичне 

масло 

Чинить лікувальний вплив при 

захворюваннях і подразненні 

зовнішніх шкірних покривів: 

дерматиті, грибку, себореї та 

ін. 

Активізує енергетичні 

ресурси людини і 

збалансовує душевний 

стан 

Лавандове ароматичне 

масло  

Позитивно впливає на стан 

шкіри тіла і голови 

Чинить заспокійливу 

дію, знімає емоційне 

перезбудження та 

істерику 

Лимонне ефірне масло  Очищує від шлаків, відбілює 

шкіру 

Здатне усунути головний 

біль, знімає прояви 

депресії, запаморочення 

Мелісове ароматичне 

масло 

Тонізує м’язи, сприяє 

нормалізації роботи травної 

системи і жовчного міхура.  

Стимулює роботу 

інтелекту 

Розмаринове ароматичне 

масло 

Здатне чинити знеболюючу 

дію і запобігати запальним 

процесам 

Усуває головний біль і 

безсоння, здатне 

заспокоювати дітей 

маленького віку 

 

Висновки. Ароматерапією називають науку і мистецтво лікування хвороб 

рослинними есенціями. Цей вид терапії називають також терапією гармонії, тому що вона 

звернена не тільки на фізіологічний, а й на психологічний стан людини. Всі форми 

процедур – масаж, ванни, інгаляція – засновані на введенні в організм людини 

високоякісних, чистих, що не містять хімічних носіїв або добавок, ефірних масел. Ефірні 

масла вводяться в організм через шкіру або інгаляції. 

Оскільки, людина в наш час знаходиться в стані постійної напруги, у неї часто 

бувають нервові зриви, нездужання, головний біль. Навколишнє середовище насичене 
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запахами, хімічними, штучних парфумерних композицій, ароматизованих харчових 

продуктів.  

Всі ці шкідливі фактори призводять до того, що ми все частіше використовуємо 

хімічні ліки.  

Як показують дослідження, ароматерапія – найбільш ефективний на сьогодні 

спосіб боротьби зі стресом і пов'язаних з ним захворювань, а також захворювань 

хронічного характеру. Вона не може замінити класичну медицину при серйозних 

захворюваннях, але використання ефірних масел дозволяє спростити лікування 

медикаментами. 

Таким чином, ароматерапія нормалізує психічний стан людини, покращує 

циркуляцію крові і лімфатичної рідини, врівноважує процеси, що протікають в організмі, 

і тим самим підвищує його опір до шкідливих зовнішніх впливів. 
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У статті аналізуються методи фізичної реабілітації дітей з дитячим 

церебральним паралічем (ДЦП). Підкреслюється, що центральний параліч – одне із 

найбільш розповсюджених за останні роки захворювання нервової системи у дітей. 

Частота проявів сягає в середньому до 6 випадків на 1000 новонароджених. У зв’язку з 

цим розглядаються шкідливі впливи, що призводять до даного захворювання. 

Ключові слова: методи фізичної реабілітації, рухові, мовні та психічні розлади, 

дитячий церебральний параліч, методи контролю. 

 

Актуальність та мета дослідження. Термін «дитячий церебральний параліч» 

описує групу порушень розвитку рухів і положення тіла, що зумовлюють обмеження 

активності й спричинені непрогресуючим ураженням мозку плода або дитини в період 

розвитку. Моторні порушення часто поєднуються з порушеннями чутливості, 

когнітивних, комунікативних функцій, поведінковими порушеннями, судомними 

розладами [13, c.5]. 

На сьогодні серед не вирішених питань у медичній сфері України однією з 

найголовніших проблем є лікування та реабілітація дітей з ураженням центральної 

нервової системи. 

Рівень таких захворювань зростає у всьому світі і наша країна не є винятком. 

Роль в цьому відіграє як соціально-економічна ситуація в Україні так і екологічна. Все це 

не могло не позначитись на здоров’ї  самих матерів, так і на здоров’я їхніх дітей. 

Останнім часом дитяча інвалідність 60-70% представлена саме патологією нервової 

системи. Най головнішою патологією нервової системи є дитячий церебральний параліч 

(ДЦП). До цих захворювань належить також епілепсія та розумова відсталість. Легкими 

формами дитячого церебрального паралічу (ДЦП) страждають до 10% населення, а в 2-

5% спостерігаються більш тяжкі форми захворювання. У 70% таких пацієнтів є 

представники чоловічої статі [9, c.10]. 

Фахівці класифікують три основні типи дитячого церебрального паралічу (ДЦП): 

спастичний (парез, параліч); гіперкінетичний (додаткові, надмірні рухи, тик); атактичний 

(атопсія – порушення ходи) [6, c.15]. Але, як правило зустрічаються змішані форми 

захворювання. 

За даними експертів Всеукраїнської організації охорони здоров’я (ВООЗ), 

кількість дітей з обмеженням життєвих та соціальних функцій становить 10% населення 

земної кулі. В Україні показник дітей-інвалідів в середньому 2-3% від загальної кількості 

дітей. Також відомо, що 18-19% серед всіх причин інвалідності дитячого населення 
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обумовлюють хвороби нервової системи. Ці дані засвідчують масштабність та 

глобальність проблеми інвалідності дитячого віку [9, c.11]. 

Дані щодо захворюваності на дитячий церебральний параліч (ДЦП) є вкрай 

суперечливими, однак у всьому світі та й в Україні, спостерігається зростання цього 

захворювання. У державах, які відносяться до цивілізованих, показник захворюваності на 

церебральний параліч має 2-2,5 випадків на 1000 дитячого населення. У різних регіонах 

України показник становить від 2,3 до 4,5 випадків на 1000 дитячого населення. В Україні 

проживає понад 30 тисяч осіб, які страждають на центральний параліч, з них – 18836 діти 

до 16 років. Важкі форми розладів мають 30% хворих. Вони потребують індивідуального 

підходу до реабілітації [6, c.20]. 

Актуальність теми зумовлена тим, що наразі підхід до процесу реабілітації в 

Україні практично відсутній, не скоординована система державної реабілітації хворих які 

мають поставлений діагноз дитячий церебральний параліч (ДЦП). Під єдиною системою 

реабілітації мається на увазі єдиний комплекс методик та заходів, схвалених системою 

охорони здоров’я, які дадуть позитивний результат у реабілітації дітей-інвалідів і 

полегшить життя хворого на дитячий церебральний параліч (ДЦП) та його сім’ї. Такі 

комплекси мають бути вироблені і в сфері освіти, соціальних інститутах при обов’язковій 

їх взаємодії. 

Не можна стверджувати, що держава зовсім  відсторонилась від дітей-інвалідів, 

так і від їхніх родин, де перебувають ці діти. У 1995-1997 роках Міністерство охорони 

здоров’я (МОЗ), розробило Концепцію вдосконалення неврологічної допомоги дітям. 

Більшу увагу в цій Концепції приділяють профілактиці, наданню спеціальної допомоги, 

створенню центрів медико-соціальної реабілітації з ураженнями нервової системи [11]. 

У 1998 році Міністерство охорони ухвалило модель реабілітації, що перенесена з 

Європи. Її прообразом є Мюнхенський дитячий реабілітаційний центр. Модель цієї 

реабілітації пройшла апробацію в Києві, згодом цей досвід перенесли до різних регіонів 

України [3]. 

На разі в Україні існує Всеукраїнський центр професійної реабілітації інвалідів в 

Лютіжі. Різноманітні школи-інтернати для хворих на дитячий церебральний параліч 

(ДЦП), перетворюють на центри адаптації, і вже зафіксовано 61 регіональний центр. 

Існує чимала кількість методів лікування дитячого церебрального паралічу 

(ДЦП), зокрема Бобата-терапія, метод Пете, метод Мюнстессорі, метод професора 

Козявкіна, які наразі використовується і в Україні [13, c.30]. 

У науковій періодиці описують різні  форми захворюваності дитячого 

церебрального паралічу (ДЦП): спастична диплегія, подвійна гемиплегія, гіперкінетична, 

геміпаретична і атонічно-астатична форми, а також методи реабілітації захворювання. 

Відомо, що реабілітація дітей з церебральним паралічем має комплексний характер. До 

неї належать соціальний, психологічний, педагогічний, медичний та інші аспекти. 

Фізичне виховання при цьому – найважливіша частина. Порушення рухової діяльності, 

що перешкоджає чи обмежує нормальну фізичну активність, несприятливо впливає на 

розвиток особистості. Реабілітація повинна відбуватися системно, розроблятися 

фахівцями, а застосовуватися педагогами, вихователями, батьками та фізіотерапевтами. 

 Недостатня кількість методичних матеріалів змушує фахівців фізичної 

реабілітації пристосовувати програми, використовувані в роботі із здоровими дітьми, або 

розробляти власні, при цьому застосовують уміння орієнтуватися в медичних аспектах 

патології і володіти відповідними методами та знати їхню ефективність. 

Існує потреба розробки ефективних методів комплексної фізичної реабілітації 

хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП), що й визначає актуальність вивчення 

досить складної та важливої в науковому і практичному плані проблеми та визначає 

актуальність розробки комплексної програми реабілітації, терапії для дітей хворих на 

церебральний параліч, яка сприятиме більш повному відновленню функцій серцево-
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судинної, дихальної та інших систем організму, а також підвищенню якості життя дітей 

хворих на дитячий церебральний параліч (ДЦП). 

Мета статті – проаналізувати методи, що використовуються у фізичній 

реабілітації дітей із церебральним паралічем. 

Огляд наукових праць з проблеми. Дитячий церебральний параліч (ДЦП) 

описаний ще в працях Гіппократа і K. Галена. Проте основоположником вивчення даної 

проблеми є англійський хірург-ортопед Д. Літль (1862). Надалі детально описану ним 

спастичну диплегію стали називати хворобою Літля. Класифікації ДЦП були 

запропоновані також З. Фрейдом (1897), K. Бобат і Б. Бобат (1964), Е. Фелпс (1970). У 

нашій країні використовується класифікація К. А. Семенової (1978), згідно з якою 

виділяють наступні форми захворювання: спастична диплегія; подвійна геміплегія; 

гіперкінетична, геміпаретична, атонічно-астатична форми. 

За останні роки досить багато дослідників приділяло увагу проблемам 

реабілітації церебрального паралічу: С. Афанасьєв, С. Вознюк, Д. Воронін, О. Гузій, Ю. 

Долинний, Г. Дремова, В. Козявкін, О. Луковська, І. Машаду, О. Мерзликіна, Т. 

Проскуріна. та інші. 

Виклад основного матеріалу. 

У 1958 р. на засіданні ВОЗ в Оксфорді затверджено термін «дитячий 

церебральний параліч» – це прогресуюче захворювання головного мозку, яке уражає його 

відділи, котрі відповідають за контроль над рухами й положенням тіла, захворювання 

розвивається на ранніх етапах розвитку головного мозку: під час вагітності, пологів та в 

післяродовий період [10]. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) є захворювання бактеріальної природи 

інфекційного, інтоксикаційного, токсичного, радіаційного, запального, екологічного, 

травматичного та іншого походження. Існує 400 чинників здатні спричинити 

пошкоджуючий вплив на центральну нервову систему, та особливо небезпечно цей вплив 

до 3-4 місяців вагітності. Під час пологів причиною ушкодження центральної нервової 

системи (ЦНС) є асфіксія та порушення мозкового кровообігу. Після пологів  причиною 

ушкодження центральної нервової системи (ЦНС) є нейроінфекція (енцефаліт, менінгіт) 

та травми голови. 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) – органічне ураження мозку, що 

формується в період внутрішньоутробного розвитку, під час пологів або в фазу 

новонародження і супроводжується руховими та психічними порушеннями. Мовні 

розлади спостерігаються – у 75%, рухові – у 100%, психічні – у 50% дітей [16]. Рухові 

порушення проявляються у вигляді паралічів, парезів. Найскладніші порушення регуляції 

тонусу, які можуть відбуватися за типом спастичності, ригідності, гіпотонії, дистонії. Такі 

порушення тісно пов’язані з затримкою патологічних тонічних рефлексів і слабкою 

сформованістю ланцюгових настановних випрямних рефлексів. На основі всіх цих 

порушень формуються вторинні зміни в м’язах, кістках і суглобах (деформація та 

контрактура). Мовні розлади характеризуються граматичними, лексичними та фонетико-

фонетичними порушеннями. Психологічні розлади проявляються як затримка психічного 

розвитку або розумова відсталість. Крім того, нерідко спостерігається зміни слуху, зору 

та вегетативно-судинні розлади тощо. Рухові, мовні та психічні порушення можуть бути 

різного характеру і ступеня прояву – від мінімального до максимального. 

Спастична хвороба – найрозповсюдженіша форма дитячого церебрального 

паралічу (ДЦП). Зазвичай це тетрапарез, але ноги вражаються більше, а ніж руки. Це 

прогностично сприятлива форма щодо подолання мовних та психологічних порушень і 

менш сприятлива щодо рухів, 20% – дітей при цьому пересуваються самостійно, 50% – з 

допомогою, але в змозі себе обслуговувати, маніпулювати рухами, писати [6, c.60]. 

Подвійна геміплегія – найважча форма дитячого церебрального паралічу (ДЦП) з 

тотальним ураженням великих півкуль. Це також тетрапарез із значними розладами 

функцій верхніх та нижніх кінцівок. Ланцюгові настановні випрямні рефлекси можуть не 
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розвинутися взагалі. Довільна моторика різко порушена, хворі діти, як правило, не 

ходять, не сидять. Мовні порушення грубі; 90% – дітей розумово відсталі, 60% – судоми. 

Руховий, мовний та психічний розвиток несприятливий [6, c.70]. 

Гіперкінетична форма – пов’язана з ураженням підкіркових відділів мозку. 

Причиною є білірубінова енцифалопатія (несумісність крові матері та плоду «резус-

фактор»). Рухові порушення проявляються у вигляді гіперкінезів (насильницьких рухів), 

які виникають мимоволі, посилюючись від втоми чи хвилювання. Довільні рухи 

розмашисті, дискоординовані, порушене мовлення, у 20%-25% – дітей уражений слух, у 

10% – дітей можливі судоми [6, c.80]. 

Геміпаретична форма – уражені руки та ноги з одного боку. Пов’язано з 

ураженням однієї з півкуль мозку (при правосторонньому геміпарезі порушується 

функція лівої півкулі, при лівобічному – правої). 

Прогнози щодо покращення моторики при адекватному лікуванні сприятливі. 

Діти ходять самі, навчання залежить від психічних та мовних розладів [6, c.85]. 

Атонічно-атактивна форма – виникає при порушені функції мозочка. 

Відзначається низький м’язовий тонус, порушення рівноваги у спокої чи під час ходьби, 

розлади координації рухів. Рухи неритмічні, знижені можливості до самообслуговування 

[6, c.88]. 

У 50% відзначаються мовні і психічні порушення різної важкості. Особливості 

моторики дітей із церебральним паралічем вимагають розробки особливих методів і 

прийомів їх фізичного виховання [1, c.40]. Розвиток рухів спричиняє великі складнощі у 

дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП), особливо в ранньому і 

дошкільному віці, коли дитина ще не усвідомлює свого дефекту і не прагне до його 

активного подолання. 

Нині для реабілітації осіб із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) 

використовують різні методики лікувальної фізичної культури (ЛФК). 

Однією з ефективних є методика, яка базується на знанні закономірностей 

рухового розвитку здорової дитини і механізмів формування рухової патології у дітей з 

дитячим церебральним паралічем (ДЦП) і розрахована для дітей перших двох років життя 

і старше, але з важкими формами захворювання. 

С. Бортфельд і Д.Рогачев (1986) рекомендують поєднувати лікувальну 

гімнастику з педагогічними заходами. Згідно з методикою, запропонованою K. Бобат і Б. 

Бобат (1956), перш ніж навчати інваліда нормальному руху, необхідно змінити 

патологічний руховий стереотип [13, c.98]. 

О. Штеренгерц (1986) розробив методику лікувальної фізичної культури (ЛФК) 

для дітей шкільного віку, в якій з урахуванням анатомо-фізіологічних механізмів 

дитячого організму при проведенні занять і навчанні трудовим навикам особлива увага 

приділяється емоційному фону. Основним прийомом є укладання паралізованої дитини в 

позу «ембріона». 

Для інвалідів, що страждають атонічною формою дитячого церебрального 

паралічу (ДЦП), застосовують методику Кабат (1953), яка забезпечує вироблення рухів за 

допомогою певних прийомів активізації мотонейронів спинного мозку, здійснюючих 

скорочення м’язових волокон. При цьому інвалідам зі збереженим нормальним рівнем 

психічного розвитку рекомендується ідеомоторне тренування. Для осіб з обмеженими 

руховими можливостями, з якими під час заняття не вдається встановити контакт, а також 

для інвалідів із затримкою психомоторного розвитку рекомендується методика Війта 

(1981). Для усунення контрактур нижніх кінцівок з дитячим церебральним паралічем 

(ДЦП) Х. Умханов (1985) запропонував використовувати компресійно-дистракційні 

апарати. При цьому, на його думку, відбувається пригнічення високої рефлекторної 

активності мотонейронів, що іннервують спастичні м'язи і як результат – збільшується 

об'єм рухів у суглобах. Для отримання сприятливих результатів у комплексі 

реабілітаційних заходів інвалідів із дитячим церебральним паралічем (ДЦП) важливе 
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значення має застосування масажу, який покращує кровообіг, збільшує тонус і силу 

уражених скелетних м'язів, знижує їх спастичність. Допоміжним засобом для зниження 

спастичного тонусу м'язів використовують локальну дію холодом (кріотерапію) [13, 

c.100]. 

Застосування холоду знижує швидкість проведення імпульсів по нервових 

волокнах і зменшує чутливість пропріорецепторів (нервово-м’язових веретен), внаслідок 

чого збільшуються сила і об'єм довільних рухів Для лікування хворих з усіма формами 

дитячого церебрального паралічу (ДЦП) широко використовується метод динамічної 

пропріорецептивної корекції носінням гравітаційного костюма. Після застосування цього 

нового методу відбувається поліпшення у хворих ходи і стояння, зменшення спастики, 

гіперкінезії. Загальне навантаження при використанні гравітаційних взаємодій дозується 

в залежності від міри патології, віку пацієнта, стадії реабілітації і етапу рухового 

розвитку. Останнім часом у загальному комплексі заходів щодо реабілітації інвалідів із 

дитячим церебральним паралічем все більшу увагу приділяють іпотерапії як елементам 

соціальної адаптації і рекреації. 

Більшість сучасних робіт присвячені неускладненим спастичним формам 

церебрального паралічу, подвійну геміплегію у своїх роботах розглядають лише В. 

Козявкін, Г. Дремова. та Д. Воронін. 

Більшість дослідників пропонує для відновної терапії осіб з церебральним 

паралічем методи лікувальної фізичної культури, масажу та фізіотерапії, але існують 

суттєві відмінності у застосуванні даних методів, зокрема у визначенні та комбінуванні 

форм вище наведених методів. 

О. Луковська та С. Афанасьєв пропонують програму фізичної реабілітації дітей 

молодшого шкільного віку тривалістю 8 місяців, яка складається з застосування 

лікувальної фізичної культури (ЛФК), масажу, механотерапії та фізіотерапії [10]. При 

застосуванні лікувальної фізичної культури (ЛФК) особливістю є застосування 

профілактора В.Євмінова. Масаж використовувався у вигляді сегментарного та точкового 

масажу. Фізіотерапія використовувалася у наступних формах: вовняні вкутування, 

магнітотерапія, парафінолікування, ампліпульс та УВЧ. 

В. Козявкін пропонує систему інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації, 

відому також за іменем її автора, як метод Козявкіна. Шляхом стимуляції компенсаторних 

можливостей дитячого організму та активування пластичності мозку ця система створює 

в організмі дитини новий функціональний стан, який відкриває можливості для швидкого 

моторного та психічного розвитку дитини. Система інтенсивної нейрофізіологічної 

реабілітації є багатокомпонентною методикою реабілітації, що складається з двох 

підсистем. Перша підсистема – інтенсивної корекції триває – два тижні в умовах 

стаціонару, друга підсистема (стабілізації та потенціювання ефекту) – підтримуюча, що 

триває від 6 до 12 місяців, в залежності від стану пацієнта, після чого хворий 

запрошується на повторний курс інтенсивної корекції. У цій методиці використовується 

полімодальний підхід із застосуванням різнобічних методів впливу на пацієнта, де дія 

одних методик доповнює та потенціює інші. Комплекс лікувальних заходів включає 

біомеханічну корекцію хребта, мобілізацію суглобів, рефлексотерапію, мобілізуючу 

гімнастику, апітерапію та механотерапію [8]. 

Г. Дремова в своїх роботах пропонує застосування модифікованої спартіанської 

методики. Ця методика є найбільш поширеною схемою відновної терапії на теренах 

колишнього СРСР із застосуванням методу іпотерапії. Ця методика базується на 

наступних методах фізичної реабілітації: іпотерапії, фізіотерапії, масажу, лікувальної 

фізичної культури (ЛФК). За цією методикою передбачено застосування фізіотерапії у 

вигляді парафіно-, озокерито- та водолікування, масажу у вигляді класичного 

лікувального масажу, іпотерапії та лікувальної фізичної культури (ЛФК)[7]. 

Основною новинкою в застосуванні методики фізичної реабілітації осіб з 

церебральним паралічем за Ю. Долинним – використання тендотерапії, що на думку 
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автора дає вагомі результати в процесі відновлення правильної структури рухів в певних 

суглобах [5]. 

Д. Воронін пропонує систему фізичної реабілітації, що складається з лікувальної 

фізичної культури (ЛФК), масажу, фізіотерапії та іпотерапії. Масаж використовується у 

вигляді загального та точкового масажу. Фізіотерапія використовується у наступних 

формах: парафінолікування, озокеритолікування, Шубоші-терапії. Автором розроблена 

структура заняття з іпотерапії та схеми накладання електродів для застосування Шубоші-

терапії. В його роботах розглядається схема відновлення дітей віком 6-10 років з 

подвійною геміплегією [2]. 

О. Вінтезон пропонує схему фізичної реабілітації, яка базується на використанні 

цільової електроміостимуляції в поєднанні з виконанням активних рухів [1, c.110]. Ця 

система базується на використанні фазо-тонічного механізму. Стимуляція спастичних 

м'язів стимулює їхню фізичну активність та забезпечує зниження їхнього тонусу, що в 

поєднанні із стимуляцією м'язів-антагоністів і корекцією пози кінцівок сприяє 

відновленню рухових функцій хворої дитини. Нейрофізіологічна сутність методу 

корекційної електроміостимуляції полягає в точному часовому співвідношенні програм 

штучного (засобом електростимуляції) і природного (при спробі довільного зусилля) 

збудження м’язи в рухових актах людини. Електростимуляція м’яза під час виконання 

локомоції проходить у точній відповідності до природного збудження та скороченням 

м’язів протягом рухового акту. 

О. Гузій в своїх роботах розглядає фізичну реабілітацію дітей віком 13-15 років з 

церебральним паралічем. Методика базується на класичних методах фізичної реабілітації: 

лікувальна фізична культура (ЛФК), фізіотерапія, масаж [4]. 

Переходячи до аналізу методів, що використовуються для контролю за процесом 

фізичної реабілітації, зазначимо, що тут так само не має узгодженості між науковцями з 

приводу використання певних методів контролю. 

Так, О. Гузій, Т. Проскуріна та Д. Воронін в основі методики котролю 

використовують метод оцінки основних рухових функцій. Оцінка основних рухових 

функцій – це стандартизований засіб спостереження, розроблений і призначений для 

оцінки змін основних рухових функцій, які відбулися на протязі певного часу в дітей з 

церебральним паралічем. Ця система оцінки була розроблена в госпіталі Чедокі – 

МакМастер, міста Хамілтон, штат Онтаріо, Канада. До карти обстеження заносяться 

паспортні дані пацієнта та його діагноз, встановлений лікарем, визначається ступінь 

ураження, зазначаються умови обстеження. Обстеження складається з п’яти груп оцінки: 

лежання і перевертання; сидіння, повзання і рачкування; стояння; ходьба; біг і стрибки. 

Кожний пункт тесту оцінюється за 4-х бальною шкалою, від 0 балів до 3 балів. Оцінка 0 

означає, що дитина навіть не починає виконувати запропоноване їй завдання. Оцінка 1 

бал вказує на те, що дитина починає виконувати завдання ( тобто виконує менше 10% 

завдання). Оцінка 2 бали говорить нам про те, що дитина частково виконує завдання 

(виконує більше, ніж на 10%, але менше, ніж на 100%). Оцінка в 3 бали свідчить про 

повністю виконане завдання. Група оцінки «лежання і перевертання» складається з 17 

пунктів оцінки, група оцінки «сидіння» – з 19, група оцінки «повзання і рачкування» – з 

14, група оцінки «стояння» – з 13 і група оцінки «ходьба, біг і стрибки» складається з 24 

пунктів оцінки. Наприкінці тесту ми визначаємо сумарний бал пацієнта. Цей тест 

найбільш ефективно дозволяє визначити функціональність рухових можливостей дитини 

з церебральним паралічем [2,4,15]. 

Щодо використання гоніометрії, як методу контролю поєднується думки 

багатьох дослідників. Цей метод нам дозволяє визначити рухливість окремих ланок тіла 

та визначити її відхилення від норми. Цей метод за думкою науковців, є одним з найбільш 

інформативних методів перевірки ефективності застосування процесу фізичної 

реабілітації дітей з церебральним паралічем. Вимірювання проводиться в трьох суглобах 
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на верхній кінцівці: плечовому, ліктьовому, променево-зап'ястковому і в трьох суглобах 

на нижній кінцівці: кульшовому, колінному і гомілковостопному. 

Наступні методи, які дозволяють за думкою науковців, визначити фізичний 

прогрес пацієнтів є кистьова динамометрія, відеоспостереження за побутовими рухами, 

відеоаналіз ходьби, а також життєва ємність легенів. Деякі науковці вважають доцільним 

використання міографії і міотонометрії, але інші вважають, що ці методи дають великий 

ступінь похибки. 

Висновки. Реабілітація з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) є 

комплексною та включає в себе психологічний, медичний, соціальний та інші аспекти. 

Фізичне виховання є найважливішою частиною процесу. Порушення, що обмежують та 

перешкоджають нормальній фізичній активності, негативно впливають на розвиток 

особистості. 

Останні дослідження дозволяють стверджувати, що більшість сучасних методик 

фізичної реабілітації дітей з діагнозом дитячий церебральний параліч (ДЦП) ґрунтується 

на використанні масажу, лікувальної фізичної культури (ЛФК) та фізіотерапії, проте є 

чималі розбіжності у використані форм названих методів. 

Отже, на сьогодні не існує єдиної думки фахівців, щодо використання даних 

методів для визначення процесу ефективності фізичної реабілітації дітей з ураженням 

центральної нервової системи. 

Тож це питання ставить за необхідність подальшу розробку системи об’єктивної 

діагностики, особливостей патогенетичних змін в організмі, що дозволяють 

використовувати оптимальні комбінації засобів та методів фізичної реабілітації з 

урахуванням індивідуальних особливостей окремо взятого пацієнта. 
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У статті розкрито питання Інтернет-залежності підлітків та рівня їхньої 

агресивності. Наголошено на тому, що Інтернет-залежність негативно впливає на 

психічне здоров’я підлітків та великою мірою визначає рівень агресивності,  яка 

проявляється як в реальному житті,  так і у спілкуванні в мережі. 

Ключові слова: Інтернет-залежність,  адитивна поведінка, комп'ютерна 

адикція,  рівень агресивності,  особистісні риси,  формування поведінки,  психічне 

здоров’я.  

 

Актуальність та мета дослідження. Потенційне психічне здоров’я нації 

визначається психічним станом дітей, підлітків та осіб молодого віку. Вони є  найбільш 

чутливою групою щодо впливу різноманітних чинників, які призводять до деформації 

психічного розвитку, соціальної орієнтації особистості та порушень адаптації в мікро- і 

макрооточенні  

Серед зазначених факторів значне місце посідають комп’ютерна та Інтернет-

адикції. Вказані форми залежності в першу чергу поширюються серед підлітків та молоді: 

за останні п’ять років кількість осіб молодого віку, які мають доступ до комп’ютера, 

зросла в 20,9 разів та є пропорційною числу пацієнтів з комп’ютероманією.   

Психопатологічні прояви Інтернет-залежності знаходяться у межах як 

непсихотичного, так і психотичного регістрів (у тому числі розлади особистості), що 

призводить до підвищення агресії,  девіантної поведінки та значної соціальної 

дезадаптації. 

Різні види адиктивної поведінки молоді, особливості її прояву  досліджувалися 

А. Айвазовою, В. Ананьєвим, Н. Бочкаревою, Г. Золотовою,  Ц. Короленко, 

А. Котляровим, Н. Максимовою, В. Менделевич, В.Оржеховською, Г. Старшенбаум, 

С. Толстоуховою, І. Шишовою, В.Шабашною, А. Шайдуліною  та ін.  

Однак, проблема профілактики комп'ютерної адикції у підлітків в контексті 

зниження рівня їхньої агресивності поки що  не стала предметом спеціального наукового 

дослідження. Потреба в ньому  визначається також постійним збільшенням користувачів 

комп'ютером серед  дітей, неконтрольованим часом користування ним як у домашніх 

умовах, так і в комп'ютерних клубах, а також особливим репертуаром ігор, 

встановленими   фактами жорстокої поведінки підлітків після комп'ютерних ігор, сюжети 

яких  побудовані на основі силового протистояння і різних переслідувань, битв, втечі від 

ворогів або їх знищення.  

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Мета статті – дослідити явище комп’ютерної залежності підлітків та рівня їх 

агресивності. 
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Огляд наукових праць з проблеми. Різні види адиктивної поведінки молоді, 

особливості її прояву  досліджувалися А. Айвазовою, В. Ананьєвим, Н. Бочкаревою, 

Г. Золотовою,  Ц. Короленко, А. Котляровим, Н. Максимовою, В. Менделевич, 

В.Оржеховською, Г. Старшенбаум, С. Толстоуховою, І. Шишовою, В.Шабашною, 

А. Шайдуліною  та ін. 

Поняття залежності запозичене психологами з медицини та відносно новим. За 

словами В. Д. Менделевича, наприклад,  залежність – це прагнення за рахунок когось 

(чогось) задовольняти свої потреби і таким чином адаптуватися до постійно мінливих 

умов [5, c.189]. 

З одного боку, залежність розглядається як норма і є життєво важливою 

потребою індивіда, з іншого боку, вона має на увазі яскраво виражену, непомірну потребу 

в будь-кому (в будь-чому) [1, с.100]. 

В. В. Шабаліна під залежною поведінкою має на увазі дії індивіда, які 

визначаються сильним бажанням здобути який-небудь об'єкт. Це бажання в основі має 

психологічну залежність від об'єкта, який є як засобом задоволення потреби, так і 

мотивом, що створює діяльності. Отже, залежна поведінка в своєму формуванні 

відштовхується від непереборного бажання мати будь-який об'єкт, який має особливу 

значущість для конкретного індивіда [7]. 

У психолого-педагогічній літературі часто використовується ще одна назва 

досліджуваного нами феномена – адиктивна поведінка. О. В. Змановська пропонує 

звернутися до історичного коріння цього поняття і стверждує, що термін походить від 

латинського addictus – це людина, яка обтяжена боргами. Можна сказати, що вона 

знаходиться в рабській залежності від могутньої сили [2, c.36]. 

Примітно, що термін «адиктивна поведінка» вживається як вітчизняними, так і 

зарубіжними авторами, крім того з'являється можливість ототожнювати особистість з 

подібними звичками як адикта (особистість з адиктивною поведінкою) [2, c.38]. 

Виклад основного матеріалу.  

Залежна поведінка особистості є масштабною соціально-психологічною 

проблемою, оскільки вона може мати негативні наслідки в різних сферах життєдіяльності, 

які, наприклад, полягають у відсутності інтересів, втраті працездатності, конфліктах з 

оточуючими, вчиненням злочинів [1, c.91]. Агресія  ж може проявлятися в різних формах, 

проте всі ці форми об'єднуються однією загальною рисою – вони є спробою суб'єктів 

контролювати, впливати на себе та на оточення.  

Агресивна поведінка характерна для підліткового віку, який є одним із 

найскладніших періодів в онтогенезі людини. У цей період не тільки відбувається корінна 

перебудова раніше сформованих психологічних структур, але виникають нові утворення, 

зіставляються основи свідомої поведінки, вимальовується загальна спрямованість у 

формуванні моральних подань і соціальних установок.  

Нерідко агресивність у відкритій або замаскованій формі культивується в 

суспільстві як знаряддя в боротьбі за успіх. Проявам агресивності сприяє неправильний 

підхід до виховання, здійснюваного різними інститутами соціалізації, у тому числі не 

тільки родиною, школою, але й засобами масової інформації.  

Агресивність в особистісних характеристиках підлітків формується в основному 

як форма протесту проти нерозуміння дорослих, через незадоволення своїм положенням у 

суспільстві, що проявляється у відповідній поведінці. Разом з тим на розвиток 

агресивності підлітка можуть впливати природні особливості його темпераменту, 

наприклад збудливість і сила емоцій, що сприяють формуванню таких рис характеру, як 

запальність, дратівливість, невміння стримувати себе.  

Природно, що в стані фрустрації підліток шукає вихід у бійці, лайці. Сучасний 

підліток живе у світі, складному по своєму сенсу й тенденціям соціалізації. Це пов'язане з 

типом і ритмом техніко-технологічних перетворень, що пред'являють до зростаючих 

людей нові вимоги.  
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Підлітки найбільше страждають від нестабільності соціальної, економічної й 

моральної ситуації в країні, втративши сьогодні необхідну орієнтацію в цінностях і 

ідеалах, – старі зруйновані, нові – не створені.  

В результаті для багатьох підлітків характерна нерозвиненість моральних 

подань, споживча орієнтація, емоційна брутальність, агресивний спосіб самоствердження, 

що пов'язано, зокрема, з підвищеною роздратованістю. 

Виникнення Інтернет-адикції тісно пов'язано з інтенсивним розвитком нових 

комп'ютерних технологій, які є відносно сильними сучасними засобами зміни емоційного 

стану, реалізації різних форм адиктивної поведінки осіб, які патологічно використовують 

комп'ютер. 

Інтернет – це комфортний простір для підлітків. Він для них і засіб розваг, і засіб 

доступу до світу інформації. Переваги Інтернету полягають у тому, що мережа пропонує 

освітній і корисний досвід, правильне використання якого може поліпшити успішність у 

школі. У розумних межах користування мережею Інтернет дають підлітку можливість для 

активної емоційної розрядки.  

Негативною стороною глобальної комп’ютерної мережі є широке поширення 

різної інформації сумнівного змісту. Існують сайти, присвячені порнографії, піротехніці, 

суїциду, обговоренню дії тих чи інших наркотиків. Звідси можуть з’явитися захоплення 

усіма цими загрозливими здоров’ю речами. Підлітки можуть увійти в такі компанії, як 

сатанинські культи, бути залученими в азартні ігри. На думку психологів, анонімність і 

відсутність заборон у віртуальному світі звільняють приховані комплекси, стимулюють 

людей змінювати свій стиль поведінки, поводитися більш розкуто і навіть переходити 

деякі моральні межі. 

Інтернет-залежність – нав’язливе бажання користуватися Інтернетом. Для 

віртуально залежних дітей комп’ютерні ігри або використання Інтернету перетворюються 

в реальне життя, замінюючи активну соціальну діяльність, хобі та творчість, спілкування 

з однолітками.  

Останнім часом серед фахівців з’явилося поняття «патологічне використання 

комп’ютера», коли комп’ютер є джерелом для отримання інформації, яка не пов’язана з 

навчальними інтересами, а також для залучення у взаємодію з людьми. 

Експерти ухвалили рішення надати Інтернет-залежності статус психічного 

захворювання. Вперше Інтернет-залежність буде внесена до офіційного діагностичного та 

класифікаційного довідника Американської психіатричної асоціації Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders, який вийде в травні 2013 року [4]. 

Інтернет для сучасного підлітка – це не тільки і не стільки спосіб отримання і 

передачі інформації, спосіб спілкування, а можливість розповісти про себе всьому світу, 

заявити про себе. В першу чергу, це пов'язано з віковими особливостями даного періоду. 

Підлітковий вік – період кризи. Одна з особливостей цього періоду – бурхливий фізичний 

і статевий розвиток, який усвідомлюється і переживається підлітками по-різному, що 

багато в чому визначається тим, як дорослі враховують вплив цих змін на його психіку і 

поведінку. 

 Інтернет-простір дає можливість підлітку реалізувати більшу частину своїх 

потреб, які, в першу чергу, пов'язаних із самореалізацією, з можливістю заявити про себе 

на весь світ. І який спосіб для цього вибрати, він вирішує сам.  

Прагнення «зануритися в Інтернет» замість реального життя властиве тим 

підліткам і молоді, яким складно знайти своє місце в реальності, що зазнає труднощі в 

спілкуванні і в саморегуляції (зниженні волі), зниження енергії (відчуття порожнечі, туги, 

пригніченості), складнощі у виразі емоцій і розпізнаванні своїх потреб, що випробовують 

«голод» за відчуттями (на біохімічному рівні інтернетаддикція схожа з гемблінгом і є 

«дофаміновим голодом» – постійною необхідністю стимулювати рецептори дофаміна). 

Спалахи агресії викликає також неконтрольоване використання підлітками 

соціальних мереж. Основна небезпека залежності від соціальних мереж полягає в тому, 
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що особистість надає перевагу віртуальному спілкуванню, обмежуючи при цьому 

взаємодію з оточуючими у реальному житті. Задовольняючи потребу комунікації в 

мережі людина не відчуває необхідності підтримувати стосунки з оточуючими, оскільки 

спілкування в реальному житті пов’язане з рядом труднощів та перешкод. Натомість 

віртуальна взаємодія є легкою, не вимагає зусиль, оскільки завжди можна знайти нового 

партнера по спілкуванню.  

Таким чином особистість втрачає навики долати конфлікти та перешкоди на 

шляху до побудови гармонійних стосунків та перериває контакти при виникненні перших 

труднощів, що в свою чергу призводить до соціальної ізоляції особистості та зведення її 

контактів лише до віртуальних. 

Формування адикції може початися з моменту реєстрації в соціальній мережі, 

коли перед людиною відкриваються нові можливості. Вона отримує можливість знайти 

старих друзів, однокласників, однокурсників та колег, отримати інформацію про їх життя, 

відновити втрачені зв’язки.  

Особистість може заводити нові знайомства, стаючи членом віртуальної групи, 

спілкуватися з людьми, що мають спільні з нею інтереси, може підтримувати візуальний 

контакт використовуючи скайп тощо. Однак таке спілкування є епізодичним та 

поверхневим, не дозволяє людям встановити глибокі дружні зв’язки, краще пізнати один 

одного, оскільки часто особистість презентує вигаданий образ, що в значній мірі 

відрізняється від справжнього «Я» людини.  

Прагнучи виглядати краще на фоні знайомих, з якими людина давно не 

спілкувалася, особистість може приписувати собі більшу успішність, фінансову 

забезпеченість тощо. Ще простіше демонструвати віртуальний образ «Я» при спілкуванні 

з незнайомими людьми в мережі, оскільки в цьому випадку можна обрати інші риси 

зовнішності та навіть іншу стать.  

Обираючи альтернативний образ особистість прагне задовольнити в мережі ті 

потреби та бажання,  які не дозволяє собі проявляти в реальному житті, демонструючи 

приховані риси, або ж ті властивості, які їй не притаманні, але які вона вважає бажаними 

та хотіла б мати. Отже, інтернет надає людині широкі можливості для самопрезентації та 

спілкування, що формує потребу в перебуванні в соціальних мережах, які стають 

джерелом отримання задоволення та реалізації прихованих бажань, що сприяє 

виникненню залежності. 

Наступний етап формування залежності полягає в тому, що особистість 

проводить все більше часу в соціальній мережі, намагається знайти старих знайомих, 

зацікавлена в отриманні інформації про них, очікує відповіді на повідомлення. На цьому 

етапі відбувається закріплення такого виду діяльності оскільки він приносить 

задоволення, дозволяє розвіятись та приємно провести час. 

Після того, як особистості вдалося знайти знайомих якими вона цікавилась, 

провідним видом діяльності в мережі може стати епізодична переписка з ними, зміна 

статусів, що вказують на певні події в житті індивіда, ігрова діяльність, знайомство з 

новими людьми, включення до різних груп за інтересами.  

Отже, відбувається розширення тих видів діяльності, якими особистість 

займається в соціальній мережі та все більше заглиблення в неї. Людина починає все 

більше часу проводити в мережі, при чому інші захоплення та інтереси відходять на 

другий план. 

Про наявність адиктивної поведінки свідчить те, що людина вже не уявляє свого 

життя без соціальних мереж, відчуває роздратування, злість та відчай коли не може зайти 

на улюблений сайт. Особистість проводить в мережі весь вільний час, повністю втрачає 

цікавість до всіх інших видів діяльності, приділяє все менше уваги родині, навчанню чи 

роботі, що провокує появу конфліктів як в особистому, так і в професійному житті. Часто 

людина обирає перебування в соціальній мережі замість відпочинку, що призводить до 
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виснаження, ще більшого зниження можливості виконувати свої обов’язки та загострення 

конфліктів з оточуючими.  

Така особистість втрачає здатність до підтримання стосунків в реальному житті, 

не хоче докладати зусиль для встановлення контактів з оточуючими, оскільки в мережі 

взаємодіяти з іншими людьми набагато легше та простіше. Це, в свою чергу, призводить 

до руйнування існуючих стосунків та до ізоляції особистості. 

На наступному етапі відбуваються значні поведінкові та особистісні зміни 

викликані залежністю.  

Адикт проявляє конфліктність та агресивність, або ж замкнутість та надмірну 

тривожність, характеризується низьким комунікативним потенціалом та нездатністю 

будувати гармонійні стосунки. В деяких випадках людина стає нездатною відділити 

реальність від віртуального світу та відмежувати своє альтернативне «Я» від «Я» 

реального, що зумовлює неадекватну поведінку та зрушення в структурі особистості. 

Висновки. Поняття «агресія» можна розуміти як психічний стан, що на певний 

час обумовлює ставлення до самої людини та до інших об'єктів та характеризується 

пізнавальним, емоційним та вольовим компонентами; властивість особистості, що 

відображає відносно стабільну готовність до агресивних дій в різноманітних ситуаціях; 

об'єкт потреби, що виступає метою і мотивом поведінки, як самостійна цінність; 

поведінку, що виявляється специфічним чином та має на меті завдання шкоди живим і 

неживим об'єктам нападу; спричиняє страждання чи психологічний дискомфорт. 

Агресивна поведінка характерна для підліткового віку. Їй притаманна висока 

афективна зарядженість поведінкових реакцій, імпульсивний характер реагування на 

ситуацію фрустрації, короткочасність реакцій з критичним виходом, низький рівень 

стимуляції, недиференційований напрям реагування, високий рівень готовності до агресії.  

Можна прослідкувати прямий зв'язок між агресивністю підлітків та їхньою 

Інтернет-залежністю,  оскільки під час перебування в мережі Інтернет підлітки втрачають 

зв’язок з реальністю, відчувають відсутність відповідальності за свої вчинки. Особливу 

загрозу становлять соціальні мережі та комп’ютерні ігри он-лайн. 

Отже, агресивність підлітків може бути обумовлена неконтрольованим 

перебуванням у мережі Інтернет. Інтернет-залежність підлітків  викликана,  в першу 

чергу, можливістю свободи спілкування в мережі, що спричинює руйнування існуючих 

стосунків та стереотипів поведінки поза мережею. 

 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Войскунский А.Е. Актуальные проблемы психологии зависимости от Интернета 

/ А.Е. Войскунский // Психологический журнал. – 2004. – Т. 25. – № 1. – С. 90-100. 

2. Змановская Е.В. Девиантное поведение личности и группы: учебное пособие / 

Е.В. Змановская, В.Ю. Рыбников. – СПб.: Питер, 2011. – 352 с. 

3. Іванова В.В. Причини та форми агресивної поведінки підлітків / В.В. Іванова // 

Практична психологія та соціальна робота. – 2017. – №5. – С.14-16. 

4. Интернет-зависимость включили в список психических расстройств 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://top.rbc.ru/health/05/10/2012/.shtml 

5. Менделевич, В.Д. Психология зависимой личности, или Подросток в окружении 

соблазнов / В.Д. Менделевич, Р.Г. Садыкова. – Йошкар-Ола: Марево, 2002. – 239 с. 

6. Ткач О.А. Психологічні особливості агресивної поведінки молоді в ситуації 

міжособистісного конфлікту // Вісник Чернігівського державного педагогічного 

університету ім. Т.Г. Шевченка / О.А. Ткач – Чернігів, 2015, Випуск 31, серія: 

Психологічні науки. – Т. II. – С. 112-117. 

7. Шабалина В.В. Аддиктивное поведение в подростковом и юношеском возрасте 

[Електронний ресурс] / В.В. Шабалина / Психология подростка. – 2001. – Режим доступу : 

http://www.narcom.ru/parents/ parents/29.html. 

 

http://www.narcom.ru/parents/%20parents/29.html


 

 - 154 - 

УДК 343.6; 343.347.5 

 

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОВЕДЕННЯ МЕДИЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ 
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старший викладач кафедри права та 

соціально-економічних відносин, 

Кіровоградський інститут розвитку 

людини 

 

Норми чинного законодавства України передбачають заборону піддавати особу 

без її згоди медичним, науковим чи іншим дослідам. При проведені медико-біологічних 

експериментів виникають певні правові проблеми, які стосуються права на життя, 

права на недоторканість життя, розпорядженням життям, недоторканість людини 

та її гідності. 

Ключові слова: медичне право, медико-біологічний експеримент, клінічні 

дослідження, медичний аналіз, біоетика. 

 

 Актуальність теми. На сьогоднішній час без застосування медико-біологічного 

експерименту не можливо вибрати правильні шляхи лікування і діагностики як при 

відмих вже хворобах так і при нових.. У тих випадках, коли виникає неспівпадіння 

інтересів між суб'єктами й об'єктом досліджень, зазвичай виникає юридичний конфлікт. У 

зв'язку з цим перед медичним правом постає завдання повноцінного правового 

регулювання всіх аспектів проведення медичних експериментів. 

Предметом дослідження є основні доктринальні, законодавчі та правозастосовні 

положення що визначають правові підстави проведення медико-біологічного 

експерименту. 

Об’єктом дослідження є суспільно-небезпечні і протиправні дії, які вчиняються 

під час проведення медико-біологічного експерименту, що порушує конституційні права 

людини. 

Мета дослідження полягає у визначенні правових підстав проведені медичних 

досліджень над людиною в межах норм чинного законодавства України. 

Методи дослідження обрані з урахуванням поставленої в роботі мети та завдань 

дослідження, його об'єкта й предмета. Діалектичний метод було використано при 

визначенні сутності, змісту й структури правопорядку в сфері медичної діяльності, 

формулюванні поняття злочинів у сфері медичної діяльності, підстав кримінальної 

відповідальності за них. 

Проаналізувати зміст елементів й ознак складів злочинів, що виникають під час 

проведення медико-біологічних експериментів у сфері медичної діяльності дозволив 

системний підхід. 

Нормативну базу дослідження складає Конституція України, КК України, 

нормативні акти інших галузей права, що стосуються сфери охорони здоров'я й медичної 

діяльності (адміністративного, цивільного, міжнародного права), нормативні акти МОЗ 

України та інших органів влади, міжнародно-правові документи, кримінальні закони ряду 

іноземних держав. 

Теоретичним підґрунтям роботи послужили праці з кримінального права, 

кримінології, загальної теорії держави і права, адміністративного, цивільного, трудового, 

медичного права, філософії, медицини. 

Порівняльно-правовий метод – дозволив виявити спільні та відмінні положення 

щодо забезпечення правопорядку у сфері медичної діяльності кримінально-правовими 

засобами в України та зарубіжних країн, історичний та історико-порівняльний – 

прослідкувати формування правопорядку у сфері медичної діяльності. 
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В 70-х pp. XX ст., особливо посилився інтерес до правового регулювання 

проведення медичного експерименту 

Багато науковців з урахуванням певних досліджень та в деяких ситуаціях за 

участю людини, що склалися на практиці у своїх працях прийшли до ряду пропозицій 

щодо вироблення критеріїв правомірності проведення медичних експериментів. 

Дотримання таких критеріїв здатне реально вплинути на профілактику юридичних 

конфліктів у цій галузі медицини. Так, згідно з нормами чиного законодавства про 

охорону здоров’я проведення медико-біологічних експериментів на людях допускається 

за наявності наступних вимог [1, ст. 45]: 

1. Суспільно корисна мета; 

2. Наукова обґрунтованість; 

3. Переваги можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для 

здоров'я або життя; 

4. Гласність застосування експерименту; 

5. Повна інформованість; 

6. Добровільна згода особи, яка підлягає експерименту, щодо вимог їх 

застосування; 

7. Збереження лікарської таємниці у необхідних випадках; 

8. Заборона проведення експериментів щодо законодавчо визначених категорій 

осіб. 

Але при цьому деякі науковці та вчені вважають, для того щою людина стала 

об’єктом таких досліджень необхідно щоб їй були забезпечені наступні умови: 

1. Добровільна інформована згода піддослідного на проведення експерименту; 

2. Дотримання прав і законних інтересів об'єкта дослідження; 

3. Наукова обґрунтованість дослідження; 

4. Достатність клінічної (лабораторної) бази; 

5. кваліфікація лікарів-дослідників; 

6. Пріоритет інтересів учасника експерименту над метою роботи (мінімізація 

ризику); 

7. Висновок етичного комітету; 

8. Адекватна компенсація учасникам медичного експерименту. 

З конституційної норми випливають такі вимоги до медико-біологічного 

експерименту: 

1. Добровільність згоди людини на проведення щодо неї експерименту; 

2.  Він у жодному випадку не повинен мати характеру катувань чи бути 

пов’язаним з жорстоким, нелюдським або таким, що принижує гідність особи, 

поводженням. 

Вказана норма знайшла своє відображення і в Цивільному кодексі України [2, ст. 

281], додатково встановлюючи умови у вигляді вимог до суб’єкта дослідження — 

повнолітня дієздатна фізична особа. 

До речі, Конституція України щодо цього положення відтворила норму 

Міжнародного пакту про громадянські і політичні права, у якій передбачено, що жодну 

особу не може бути без її вільної згоди піддано медичним чи науковим дослідам. 

Норми Кримінального кодексу України визначає міру покарання за незаконне 

проведення різних дослідів над людиною [3, ст. 142]. 

Також норми чинного законодавства визначають кримінальну відповідальність 

за порушення прав пацієнтів, забороняється проводити будь-які клінічні випробування 

лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або його законного представника, або 

стосовно неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі 

наслідки. 

В даній категорії злочинів безпосереднім об’єктом посягання є життя і здоров’я 

особи, а обов’язковим додатковим об’єктом є порядок проведення дослідів над людиною. 
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Об'єктивна сторона злочину характеризується:  

1. Діями у вигляді незаконного проведення медико-біологічних, психологічних 

або інших дослідів над людиною; 

2. Наслідками у вигляді створення небезпеки для її життя чи здоров'я; 3. 

Причинним зв'язком між вказаними діями і наслідками. 

Дослід - це експеримент, спроба відтворити що-небудь нове, таке, чого раніше не 

існувало, з метою його випробування. 

Відповідно до Конституції та інших законів України незаконними, зокрема, є:  

1. Медичні, наукові та інші досліди над хворими, ув'язненими, 

військовополоненими, а терапевтичні експерименти - над людьми, захворювання яких не 

має безпосереднього зв'язку з метою досліду;  

2. Будь-які досліди, які провадяться без вільної згоди людини та повної і 

об'єктивної поінформованості дієздатного пацієнта про стан його здоров'я, мету 

запропонованих дослідів, прогноз можливого розвитку захворювання, наявність ризику 

для життя і здоров'я.  

Якщо пацієнт не досяг 15-річного віку, визнаний судом недієздатним або за 

фізичним станом не може повідомити про своє рішення, досліди можливі лише за згодою 

його законних представників, а щодо особи віком від 15 до 18 років чи визнаної обмежено 

дієздатною - також і за її згодою;  

3. Медико-біологічні досліди над людиною, які не відповідають сукупності таких 

умов: наявність суспільне корисної мети; наукова обґрунтованість; переваги Їх 

можливого успіху над ризиком спричинення тяжких наслідків для здоров'я або життя; 

гласність; проведення їх тільки в акредитованих закладах охорони здоров'я. 

Суб'єкт злочину спеціальний. Ним є лікар або службова особа закладу охорони 

здоров'я чи наукового закладу. 

З суб'єктивної сторони злочин характеризується умисною формою вини. 

Ставлення винного до наслідків у вигляді тривалого розладу здоров'я потерпілого може 

характеризуватися непрямим умислом або необережністю. 

Міжнародне право також засуджує проведення незаконних медико-біологічних 

дослідів над людиною. 

Так у Нюрнберзькому кодексі визначається, що на проведення медичного 

експерименту необхідна добровільна згода досліджуваного. 

Гельсінська декларація визначає, визначає критерії правомірності проведення 

медичних експериментів 

Документ містить три розділи: 1) базові принципи; 2) медичні дослідження, які 

поєднуються з професійною допомогою; 3) неклінічні біомедичні дослідження із 

залученням людини. 

Ще одним із міжнародних актів, які регламентують окреслену проблематику, 

зокрема у контексті згоди особи на експеримент, є Загальна декларація про біоетику і 

права людини, яка визначає етичні питання, що стосуються медицини, наук про життя і 

пов’язаних з цим технологій щодо людини з урахуванням їх соціальних, правових та 

екологічних аспектів.  

Однією з цілей документу є забезпечення поваги до людського життя й основних 

свобод відповідно до міжнародних норм у галузі захисту прав людини. Одним з ключових 

принципів, визначених у цій декларації, є положення, згідно з яким наукові досліди треба 

проводити тільки за попередньої, добровільної, чітко вираженої й інформованої згоди 

особи. Інформація має бути адекватною, надаватися у зрозумілій формі та включати 

можливі способи відкликання згоди. Така згода може бути відкликана особою у будь-

який час і за будь-якої причини без негативних наслідків і шкоди. Аналіз українського 

законодавства дає підстави стверджувати, що вітчизняна база України у цій царині, у 

тому числі конституційний припис, максимально повно відображають норми міжнародно-

правових стандартів[4]. 
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Слід зазначити, що в законодавстві не має точного визначення медичного або 

медико-біологічного експерименту. Деякі науковці зарубіжних країн під медичним 

експериментом визначають втручання в  особисті права людини, яке здійснюється у 

зв’язку з дослідженнями у сфері медицини, не застосовувалося раніше на практиці та не 

оформлене в установленому законом порядку, яке допускає підвищений ризик для сторін-

учасників, передбачає добровільну й усвідомлену згоду досліджуваного на проведення 

експерименту та має соціальне значення для суспільства і розвитку медичної науки і 

практики [5,  с.215]. 

Відомо безліч випадків проведення незаконних медичних дослідів або 

експериментів над людьми, які порушували не лише етичну сторону але норми права. 

Так,  сумнозвісний медичний експеримент, який тривав цілих сорок років, з 1932 року по 

1972, метою якого було спостереження за хворими на сифіліс, ось тільки етична сторона 

цієї справи була більш, ніж спірна.  

Біля чотирьох сотень афроамериканців з міста Таскігі, Алабама, нібито 

проходили процедуру лікування від якоїсь хвороби, хоча діагноз їм не говорили. Велика 

частина піддослідних хворіли на сифіліс і до експерименту, але кілька десятків заразили в 

процесі. Замість того, щоб давати ліки, їм водили плацебо, і спостерігали за розвитком 

хвороби. 

В результаті пережило цей жахливий експеримент тільки 74 людини. 

Розслідування обставин справи тривало довго, і тільки в 1997 році президент Білл 

Клінтон офіційно вибачився за це неподобство. Дослідження в Таскігі досі змушує 

багатьох чорношкірих громадян США з недовірою ставитися до офіційної медицини [6]. 

Таким чином, у контексті вивчення медичного права необхідно визначити, що 

медичний експеримент - це напрям медичної діяльності, який з найбільшою гостротою 

демонструє необхідність адекватного захисту прав і законних інтересів піддослідних. Від 

того, наскільки якісними будуть знання, отримані і медиками, і юристами, що 

спеціалізуються на питаннях медичного права, багато в чому залежить стан справ у 

конкретних лікувально-профілактичних установах при проведенні нових досліджень із 

участю людини. 
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У статті розкрито питання психофізіологічного здоров’я учнів молодшої школи. 

Розкрито проблему фізичного здоров’я та його впливу на розвиток учнів молодшого 

шкільного віку. Накреслені основні проблеми та шляхи їх вирішення щодо здоров’я учнів 

молодшого шкільного віку. 

Ключові слова: молодший шкільний вік, психофізіологічне здоров’я, психічне 

здоров’я, фізіологічне здоров’я, фізичне здоров’я. 

 

Актуальність та мета дослідження. 

У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демократичних 

засадах, здоров'я людини є найвищою цінністю, найважливішим надбанням держави. 

Насамперед це стосується здоров'я дитини. 

В Україні основні підходи до збереження і зміцнення здоров'я дітей і молоді 

визначені у Законі України «Про охорону дитинства», у Державних національних 

програмах «Діти України» та «Освіта» (Україна ХХІ століття), національній доктрині 

розвитку освіти України ХХІ століття. Таке соціальне замовлення суспільства вимагає 

системного і комплексного підходу до виховання здорового способу життя школярів, 

зокрема до особливостей дослідження психофізіологічного здоров’я учнів молодшої 

школи, оскільки від цього залежить і здоров’я нації. 

Прийняття Закону України «Про вищу освіту» висуває принципово нові вимоги 

до рівня підготовки майбутніх вчителів молодшої школи, до їхньої професійної 

компетентності, знання психофізіологічних характеристик учнів певного шкільного віку. 

Сучасний вчитель молодшої школи повинен знати особливості сприймання дітьми 

навчального матеріалу, стимулювати індивідуальність мислення кожного учня, сприяти 

збагаченню інтелектуальних здібностей, пам’яті та уяви, розвивати почуття і 

стимулювати відчуття учнів, намагатися концентрувати увагу на навчанні. За такого 

підходу опанування знанням психофізіологічних характеристик учнів молодших класів є 

актуальним і своєчасним. 

Усі нормативні та правові документи передбачають вимоги до знань, умінь та 

навичок як вчителів, так і студентів, проте, на сьогоднішній день не має єдиної думки 

щодо втілення усього зазначеного у навчанні. Крім того, з появою НУШ з’являються і 

нові трактування психологічного здоров’я учнів молодшої школи. 

 Саме тому психологічне та фізіологічне здоров’я учнів початкової школи – тема, 

яка визначила актуальність дослідження.  

Мета статті – дослідити особливості психофізіологічного здоров’я учнів 

молодшої школи та шляхи його покращення. 

Огляд наукових праць з проблеми. 

Для сучасних досліджень проблем формування здорового способу життя в 

Україні характерний різноаспектний підхід. Філософський та соціальний аспект 

формування здорового способу життя дітей та молоді відображено у працях А.Ф. Бойко, 

Н.А. Гундарова, В.А. Крюкова, Ю.П. Лисицина, О.В. Сахно, Л.П. Сущенко; медико-

біологічний аспект розроблено у дослідженнях М.М. Амосова, Н.Б. Борисенко, 
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В.А. Єренкова, А.В. Мартиненко, А.Г. Хрипкової. У наукових працях В.М. Оржиховської, 

Є.І. Буліча, Т.Є. Бойченко, С.О. Юрочкіної, С.О. Свириденко, І.К. Медчука, М.В. Гамезо, 

С.Л. Рубінштейна висвітлюється психолого-педагогічний аспект формування здорового 

способу життя школярів. 

Для дослідження проблеми психологічних особливостей розвитку особистості 

дитини молодшого шкільного віку велике значення мають праці Л. Божович, 

Д. Ельконина, М. Забродського, Г. Костюка, В. Котирло, Н. Лейтеса, С. Максименка, 

П. Якобсона та ін. 

Зазначені праці з педагогіки, психології, фізіології та основ здоров’я особливо 

стосуються дітей молодшого шкільного віку адже молодший школяр дуже чутливий і 

відкритий до оточення, а нове шкільне середовище здійснює особливий вплив на його 

психологічне та фізичне здоров’я. Тому, для успішного вирішення проблеми збереження 

здоров’я дітей необхідно визначити чинники, які його детермінують. Однак, проблема 

психологічних чинників збереження здоров’я дітей, зокрема, учнів початкової школи, 

залишається мало дослідженою, тоді як їх виявлення сприятиме забезпеченню 

індивідуального психолого-педагогічного підходу до процесу навчання й виховання 

кожного учня та створить оптимальні умови для збереження здоров’я дітей у 

педагогічному процесі. Також мало досліджена проблема психофізіологічного здоров’я 

учнів початкових класів. 

Невсебічне дослідження проблеми психофізіологічного здоров’я учнів молодшої 

школи та винайдення шляхів його покращення на сьогоднішній день не має остаточного 

вирішення, що і зумовило актуальність теми статті. 

Виклад основного матеріалу.  

Психічне здоров'я, психологічне благополуччя та фізичне здоров’я – 

фундаментальні складові життя дитини, які дозволяють їй розкрити особистісний 

потенціал, стати суспільно активним громадянином. 

Досить відповідальним періодом у формуванні психічного здоров'я є період 

навчання у початковій школі. Це час інтенсивного росту, розвитку значних 

функціональних перебудов, підвищення чутливості організму до дії факторів зовнішнього 

середовища. 

У нашій країні склалася система умовного поділу так званого «шкільного 

періоду дитинства» на три вікові групи, а саме: 

 молодший шкільний вік (діти 6 – 10 років – учні І – IV класів), 

 середній шкільний вік (підлітки 11 – 14 років – учні V – VIII класів), 

 старший шкільний вік (юнаки, дівчата 15 – 17 років – учні IX – XI класів). 

Для правильного фізичного виховання дитини треба знати і враховувати 

особливості її вікового розвитку. До молодшого школяра не можна застосовувати ті ж 

параметри, критерії, що і для підлітків чи дорослих. Розвиток дитини супроводжується 

змінами в організмі, що мають кількісні і якісні показники росту й розвитку та залежить 

як від біологічних, так і від соціальних факторів. Кожному віку властиві свої особливості. 

У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 

визначено, що ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток мислення, 

орієнтованого на майбутнє, «перехід від суспільства знань до суспільства життєво 

компетентних громадян». Головною умовою інноваційних змін у системі загальної 

початкової освіти є впровадження компетентнісного та особистісно зорієнтованого 

підходів до навчання, виховання і розвитку школярів загалом та молодшого шкільного 

віку зокрема.  

За цих умов у нашому суспільстві дуже гостро постає проблема соціальної 

адаптації та збереження психічного здоров’я особистості. Система виховання та освіти 

вимагає суттєвих змін як з боку педагогів (добір методики, цінностей та змісту підготовки 

нового покоління), батьків (розстановка пріоритетів для себе і дітей, готовність до 

співпраці з дітьми та вчителями, налаштування дітей на навчання і т.д.), так і з боку самих 
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учнів молодших класів. Саме тому проблема психофізіологічного стану дітей молодшого 

шкільного віку, їх адаптації до школи є актуальна і потребує уваги зі сторони психологів, 

учителів і батьків. 

Проблемам адаптації, особливостям психофізіологічного стану дітей присвячено 

чимало досліджень науковців, які зазначають, що дитина, яка сформована і готова 

навчатися у школі повинна бути сформованою, розвиненою у фізіологічному і 

соціальному відношеннях, повинна досягнути певного рівня розумового і емоційно-

вольового розвитку. Однак, як часто трапляється на практиці, кожна дитина 

індивідуальна, по-різному ставиться до себе, до ровесників, до дорослих, до навчання, по-

різному адаптується до школи. 

За віковою періодизацією, прийнятою українськими психологами і педагогами, 

час життя дітей від шести до одинадцяти років називається молодшим шкільним віком. 

При визначенні його меж враховуються особливості психічного і фізичного розвитку 

дітей, береться до уваги перехід їх від ігрової до навчальної діяльності, яка стає і у цьому 

віці провідною. 

Вступ дитини до школи – це різка зміна її життя і діяльності. Дитина йде до 

школи з фізичною й психологічною готовністю до цієї зміни. У шкільному навчанні 

використовуються і продовжують розвиватись фізичні й розумові здібності, формуються 

психічні властивості молодшого школяра. 

Важливими показниками цього періоду є готовність дитини до навчання, яка 

виявляється у навичках до розумових зусиль, зосередженості у роботі, вмінні слухати 

вчителя і виконувати його завдання. Пізнавальна діяльність відбувається переважно в 

процесі навчання. Пам'ять молодшого школяра є наочно-образною, мислення 

розвивається від емоційно-образного до образно логічного [4]. 

У молодшому шкільному віці відбувається інтенсивний розвиток організму 

дитини – зріст щороку збільшується на 3 – 5 см, вага – на 2 – 2,5 кг. Процес окостеніння 

ще не закінчений, поперекова кривизна хребта не сформувалась і не закріпилася, кістки 

таза не зрослися, кістки скелета легко зазнають деформації. Хребет відзначається 

великою гнучкістю і рухомістю. М'язи і зв'язковий апарат слабкі – потрібне велике 

напруження м'язів, щоб утримати тіло у вертикальному положенні; тому неправильне 

положення тіла, однобічне навантаження, велике м'язове напруження можуть призвести 

до викривлення хребта. Відхилення від норми в положенні хребта спостерігається 

найчастіше у вигляді бічних викривлень (сколіозів), а також у вигляді плоскої, 

сідлоподібної, сутулуватої чи круглої спини. 

М'язова система розвивається інтенсивно, але нерівномірно – відстають у 

розвитку дрібні м'язи. Внаслідок великої рухливості діти цього віку витрачають багато 

енергії і через це швидко стомлюються, особливо, коли виконують одноманітну роботу. 

Усю діяльність організму регулює нервова система, підпорядкована корі великих 

півкуль головного мозку. У молодшому шкільному віці закінчується анатомічне 

формування його структури. Проте у функціональному відношенні мозок ще розвинений 

слабко. Його розвиток здійснюється під впливом навчальних занять у школі, що 

потребують тривалого напруження, уваги, зосередженої розумової праці, навчання та 

утримання в пам'яті навчального матеріалу, підпорядкування всієї роботи і поведінки 

встановленому в школі режиму і правилам дисципліни. 

У школі з перших днів навчання ставляться великі вимоги до уваги дітей: вони 

повинні протягом уроку уважно слухати вчителя, точно виконувати його вимоги, 

домашнє завдання вдома, тобто увагу першокласника в школі відразу починають 

спрямовувати з певною метою на той чи інший предмет. 

Молодші школярі не можуть сприймати кілька об'єктів одночасно, їм важко 

зосередитись одночасно на трьох-чотирьох незвичних завданнях, навіть певною мірою 

взаємозв'язаних і не дуже складних, на думку дорослих. Допомогою для розумової 

діяльності молодших школярів  є фізичні вправи.  
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Застосування фізичних розминок, фізичних вправ сприяють поглибленню 

дихання, вдосконаленню газообміну у легенях і тканинах. Дихальні рухи регулюються 

довільно. Тому великого значення під час занять фізичними вправами набуває свідоме 

узгодження дихання з рухами. При цьому швидше формується механізм дихальних рухів, 

оптимізується кількість і глибина вдихів та об'єм повітря, що проходить крізь легені. А це 

у свою чергу призводить до насичення киснем усіх органів та систем, що сприяє кращій 

розумовій праці. 

Під впливом занять фізичними вправами поліпшується також і зір, 

удосконалюється слух, рівновага, тактильна чутливість. Вдосконалюється здатність 

аналізувати сигнали, що надходять до нервової системи під час рухів, та формування 

потрібних відповідей у вигляді рухових дій. 

Центральна нервова система збагачується більшим запасом різних нервових 

зв'язків, і це сприяє швидшому формуванню нових рухів.  

Усе це сприяє фізичному та психологічному розвитку дітей молодшого 

шкільного віку. 

Заняття фізичною культурою створюють дуже сприятливі умови для розвитку, 

сприймання і пам'яті молодших школярів, виховання працьовитості, активності, 

правдивості, чесності, вольових рис характеру, підвищення рівня фізичного розвитку і 

загальної працездатності учнів.  

Однак в останні роки більшість показників здоров'я дітей України 

характеризуються проявами негативних тенденцій. Практика свідчить, що 30% сучасних 

учнів початкових класів мають хронічні захворювання, кількість яких збільшується до 

закінчення школи. Майже 90% випускників шкіл мають різні відхилення у стані здоров'я; 

у 80% спостерігається порушення постави, у 45% – короткозорість, у 40% – порушення 

серцево-судинної системи та нервово-психічні відхилення. Після Чорнобильської трагедії 

загальний стан здоров'я дітей погіршився, під загрозою знаходиться майбутнє генофонду 

нації, ось чому сьогодні здорова дитина стає багатством не лише батьків, а й держави. 

Погіршення стану здоров'я дітей відбувається на фоні напруженої санітарно-

епідемічної ситуації в країні, забруднення довкілля, зниження життєвого рівня багатьох 

сімей, недостатньої медичної допомоги, нездорового індивідуального способу життя. 

Низький рівень здоров'я дітей великою мірою також обумовлений відсутністю свідомого 

ставлення до власного здоров'я, розуміння його значення для себе, свого майбутнього, 

для суспільства. 

Якщо врахувати дані про захворюваність дітей, невміння дітей і дорослих 

керувати своїм здоров'ям, потреба в організації нових підходів до формування здорового 

способу життя школярів надзвичайно зростає. 

Важливість виховання здорового способу життя у молодших школярів 

обумовлена розумінням, що лише з раннього дитинства можна прищепити основні 

знання, навики і звички з охорони здоров'я, які згодом перетворяться у важливий 

компонент загальної культури людини і вплинуть на формування здорового способу 

життя усього суспільства. Саме у віці 6 – 9 років закладається майбутній потенціал 

здоров'я, це найважливіший час для виховання здорового способу життя. Діти молодшого 

шкільного віку вже здатні розуміти й усвідомлювати залежність стану здоров'я від 

способу життя. 

Ефективним шляхом збереження та зміцнення здоров'я молодших школярів є 

профілактика. Вона повинна ґрунтуватися на створенні відповідних гігієнічних умов, з 

одного боку, а з іншого, на впровадженні в навчальний процес індивідуально-

диференційованого підходу. Зважаючи на різносторонність факторів ризику у формуванні 

нервово-психічних порушень в учнів, у процесі навчально-виховного процесу слід 

створювати умови для розвитку особистості. 

Для збереження психічного здоров'я дітей дуже важливо правильно організувати 

навчальний день дитини. Для цього необхідно: 
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 уважно ставитися до стану кожної дитини; 

 слідкувати за тим, щоб навчальне навантаження відповідало віковим та 

індивідуальним можливостям школярів; 

 дотримуватися раціонального режиму праці та відпочинку; 

 створити оптимальні умови середовища навчання, які відповідають 

гігієнічним нормативам; 

 організувати режим навчальних занять із урахуванням динаміки розумової 

працездатності. 

Таким чином, з огляду на необхідність вирішення проблеми оптимізації 

фізіологічних характеристик, підвищення ефективності навчання, підтримки розумової та 

фізичної працездатності дітей на високому рівні, збереження, формування та зміцнення 

здоров'я важливого значення набуває своєчасне визначення груп ризику щодо розвитку 

фізичних та психологічних проблем. 

Висновки. 

Дитина, що вступає до школи повинна бути у фізіологічному, психологічному і 

соціальному відношеннях адаптованою, вона повинна досягнути певного рівня 

розумового і емоційно-вольового розвитку. Однак, не слід забувати й про те, що учні 

молодшої школи лише проходять процес психофізіологічного становлення.  

З метою покращення психофізіологічного здоров’я учнів молодшого шкільного 

віку потрібно здійснювати постійну роботу, яка включатиме в себе наступні складові 

частини:   

 визначити психофізіологічний профіль дитини; 

 врахувати індивідуально-типологічні особливості особистості; 

 забезпечити індивідуально-диференційований підхід до особистості; 

 об'єднати зусилля педагогів, психологів, медиків і батьків для досягнення 

спільної мети – здорового покоління.. 
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Актуальність та мета дослідження. Політичні і соціально-економічні 

перетворення в українському суспільстві на етапі інтеграції України до Європейського 

Союзу, формування нової концепції функціонування системи охорони здоров’я 

вимагають наукового обґрунтування і удосконалення управління якістю медичної 

допомоги. Актуальність дослідження значною мірою зумовлюється і необхідністю 

знаходження нових шляхів забезпечення високої якості надання медичної допомоги 

населенню України з огляду на появу високовартісних технологій, дефіцит фінансування 

галузі, зростання потреб пацієнтів у якісній медичній допомозі. В таких умовах 

управління якістю медичної допомоги є не тільки перспективним напрямом стратегічного 

управління охороною здоров’я, але й тією його складовою , для якої характерне існування 

багатьох теоретичних і практичних проблем, вирішення яких забезпечить вихід галузі з 

тривалої системної кризи [2, с.142]. 

Важко дати відповідь, що важливіше: профілактичні технології збереження 

здоров’я населення, організація медичної допомоги на всіх 4 рівнях, підготовка і 

використання медичних кадрів, використання новітніх медичних технологій і лікування 

пацієнтів тощо. Забезпечення якості надання медичної допомоги не можливе також без 

теоретичного обґрунтування розвитку охорони здоров’я, достатнього нормативно-

правового забезпечення і організації системи управління, економічного обґрунтування, 

матеріально-технічного забезпечення. 

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Аналіз літературних джерел показав, що під якістю лікування розуміють ступінь 

відповідності заходів лікувального процесу чинним медичним стандартам, 

пристосованість до проблем пацієнтів, раціональне використання коштів та досягнення 

відповідних результатів. 

Методологічні і теоретичні питання економіки соціальної сфери, стану системи 

соціального захисту населення, людського капіталу, економіки охорони здоров’я, 

правового регулювання діяльності медичних установ, проблем забезпечення якості 

медичної допомоги висвітлюються в численних працях як вітчизняних, так і зарубіжних 

фахівців: Л. Абалкин, О. Аристов, Л. Басовський, А. Асаула, Г. Дзяк, Ю. Лісицина, Л. 

Туроу, Ф. Хайека та ін. [4, с.12]. 

Новим концептуальним підходом до забезпечення якості медичної допомоги 

зарубіжні дослідники вважають широке використання принципу тотального 

менеджменту, що дало змогу забезпечити ефективні на сьогодні реформи медичної галузі 

в США, Великобританії, Фінляндії, Швеції, Іспанії, Італії та більшості країн Центральної 

Європи. 

Разом з тим кількість праць, присвячених забезпеченням підвищення якості і 

доступності медичних послуг, проведенню модернізації системи охорони здоров’я на 

інноваційній основі, підвищенню конкурентоспроможності установ охорони здоров’я, 

поки обмежений 

Мета статті – обґрунтувати систему моніторингу якістю медичної допомоги та 

дати оцінку задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги, що визначалася за 
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наступними критеріями:  

1) задоволеність організацією роботи структурних підрозділів лікувально- 

профілактичних закладів на різних рівнях надання медичної допомоги;  

2) частота отримання медичних послуг на платній основі;  

3) своєчасність надання медичної допомоги;  

4) сприйняття змін в системі охорони здоров’я. 

Незважаючи на проголошені Конституцією України принципи, система охорони 

здоров’я не забезпечує рівного безкоштовного доступу населення до якісних медичних 

послуг. Це виявляється в такому: 

– низька якість медичних послуг. Очікувана тривалість життя населення України 

складає 68,2 року, що в середньому на 10 років нижче, ніж у країнах ЄС. Коефіцієнт 

дитячої смертності в 2,5 рази вища, ніж у «старих» країнах ЄС. Рівень передчасної 

смертності втричі перевищує показник ЄС, рівень смертності від туберкульозу – в 20 

разів вищий;  

– нерівний доступ до послуг охорони здоров’я. Бідні верстви населення 

страждають через відсутність можливості одержання необхідної медичної допомоги. 

Відомча медицина (з обмеженим доступом) ускладнює досягнення мети рівного доступу. 

Існують диспропорції у доступі до медичних послуг міських і сільських мешканців. 

Високим є тягар особистих витрат населення на послуги охорони здоров’я. Згідно з 

офіційною статистикою, витрати населення перевищують третину загального обсягу 

фінансування галузі (40% у 2018 р.) і здійснюються безпосередньо під час одержання 

медичних послуг[1, с.127]. 

Виклад основного матеріалу. 

Тривалий час управління вітчизняною охороною здоров’я ґрунтувалося на 

прямому адмініструванні, а роль економічних методів була незначна, що не сприяло 

підвищенню якості медичних послуг. Фінансування галузі традиційно базувалося на 

показниках ресурсного забезпечення (ліжковий фонд, число медичних працівників та ін.), 

а не кінцевих результатах роботи медиків. Екстенсивний шлях розвитку системи охорони 

здоров’я, спрямованість на кількісні показники, спроби здешевлення медичної допомоги 

призвели до появи серйозних проблем, серед яких зниження якості медичної допомоги, 

брак устаткування, діагностичної апаратури, інструментарію і лікарських засобів. 

Наслідком недостатності економічних стимулів стали низька ефективність використання 

ресурсів, недостатній професіоналізм медиків, неувага до пацієнтів і побори з них та ін. 

Серед причин, що зумовили непослідовність реформи, слід назвати недостатнє наукове 

опрацьовування питань управління і фінансування галузі. 

Медична галузь має певні особливості, які, безумовно, потрібно враховувати при 

спробах її комерціалізувати, зокрема:  

1) частина медичних послуг має властивості «суспільних товарів», вони є 

об’єктом колективного споживання. Наприклад, санітарно-гігієнічні заходи, пов’язані із 

запобіганням інфекційним захворюванням;  

2) недостатня інформованість споживача щодо ціни, обсягу і якості набутих благ, 

з одного боку, з іншого – незалежність дій виробників і споживачів. На відміну від 

звичайних ринків, в охороні здоров’я виробник, а не споживач, визначає обсяг благ, що 

надаються. Це містить в собі значний потенціал структурних диспропорцій і зловживань в 

охороні здоров’я. З цього можна зробити про необхідність цілеспрямованого управління 

обсягами і структурою надання медичної допомоги;  

3) особлива роль принципу рівності в отриманні медичної допомоги. 

Медичне страхування, впровадження інформаційних технологій, зокрема 

медичних інформаційних систем та електронних медичних карток це великий крок для 

покращення якості надання медичних послуг. В умовах сьогодення, завдяки швидкому 

розвитку приватної лікарської практики, конкурентоспроможними можуть стати ті 

надавачі медичної допомоги чи послуг, котрі зможуть надати її більш якісною [3, с.49]. 
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 У моделі, яку пропонує програма реорганізації медичної допомоги в Україні, 

замовниками мають виступити державні та громадські структури, на які покладено 

функції піклування про здоров'я громадян. Вона передбачає договірні відносини, але 

пацієнт не є стороною в цій моделі, що на нашу думку обмежує права споживача. Договір 

укладається між названими структурами й установами, що представляють сферу 

професійної медичної діяльності (у діючому нині варіанті замовник і виконавець 

представлені єдиною структурою). В ідеалі необхідно забезпечити найбільш сучасний 

рівень медичної допомоги при повній свободі вибору, як для лікаря, так і для пацієнта. У 

даній статті пропонується розмежувати поняття лікарських послуг і лікарської допомоги.  

Відповідно до ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 

медичні послуги – дія чи комплекс дій, пов’язані з наданням медичної допомоги, що 

здійснюються лікарями або медичними сестрами, іншим медичним персоналом під 

керівництвом лікаря; медична допомога – процес надання пацієнтам медичних послуг, 

спрямованих на забезпечення профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм та 

отруєнь, догляду та реабілітації у зв’язку з цими станами, а також у зв’язку з вагітністю та 

пологами, що забезпечується лікарями або медичними сестрами, іншим професійним 

медичним чи технічним персоналом під керівництвом лікаря; якість медичної допомоги – 

ступінь досконалості процесу надання медичної допомоги, який надає їй здатність 

задовольняти потреби пацієнта у збереженні та відновленні здоров’я і відповідає 

вимогам, встановленим законодавством.  

Як видно із вищезазначеного, терміни стосовно медичної «послуги» і медичної 

«допомоги» тісно пов’язані між собою. Тобто визначивши рівень якості медичної послуги 

ми можемо наблизитись до оцінювання якості медичної допомоги. А як визначити цей 

рівень? Оптимально було б визначати рівень якості у кількісних одиницях. По 

відношенню до медичних послуг чи медичної допомоги це доволі проблематично. Для 

цього варто чітко розділяти ці два поняття. Очевидно, що при оцінки якості медичної 

послуги і для оцінки якості медичної допомоги враховуються різні критерії [4, с.74].  

Медичною послугою можна вважати надання лікарем консультацій та 

встановлення діагнозу. А саме лікарська допомога передбачає будь-яке медикаментозне, 

хурургічне чи інше втручання. В той же час, медична допомога може бути плановою і 

екстреною: пацієнтам, стан здоров'я яких не загрожує життю і не вимагає вживання 

екстрених заходів, застосовується планова медична допомога згідно плану лікування, а 

екстрена медична допомога надається у випадках загрози життю пацієнта. 

В аналізі якості медичної послуги слід виділити наступні елементи:  

– аналіз професійних якостей лікаря, забезпеченість медичним обладнанням та 

персоналом, умови організації та фінансування (якість структури),  

– аналіз медичних технологій (якість процесу),  

– аналіз результатів (якість результатів) [1, с.64].  

Головною сучасною тенденцією в процесі вдосконалення якості медичної 

допомоги є перехід до комплексного забезпечення якості на всіх етапах надання медичної 

послуги і допомоги (профілактики, діагностики, лікування, подальшого нагляду за 

хворими) на відміну від роздрібненого аналізу окремих етапів та медичних втручань. 

Цілком зрозуміло, що неможливо отримати якісну інформацію на основі неякісних 

вхідних даних. Сучасні засоби автоматизованої обробки інформації дозволяють перевести 

на якісно новий рівень процеси автоматизованого контролю якості первинної інформації. 

Використовуючи новітні інформаційні технології в основу яких будуть покладені методи 

кваліметрії, і застосовуючи автоматизовані процедури оцінки рівня якості наданих 

медичних послуг, можна мінімізувати вплив суб’єктивного чинника на результат 

оцінювання і таким чином наблизитись до бажаного рівня якості медичних послуг. 

При отриманні медичної послуги така можливість значно скорочується. Людина 

прикріплена до поліклініки, ділянки, лікаря і отримує ту послугу, яку їй надають. Вона 

абсолютно не захищена від лікарської помилки, грубої поведінки медперсоналу (хоча це 
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може бути і винятком), якості медичної допомоги, ефективності лікарських препаратів 

тощо [5, с.98].  

Висновки. Таким чином, за результатами дослідження визначено пріоритетні 

напрями вдосконалення медицини на сучасному етапі. Зокрема встановлено необхідність 

подальшої тісної співпраці між державними установами медичної галузі та чисельним 

приватними закладами, що не тільки підвищує рівень конкурентоспроможності усіх 

суб’єктів, а й вирішує основне завдання – підвищення якості медичних послуг. Також 

слід зазначити, що якість медичних послуг, доступність, надійність, своєчасність надання 

медичної допомоги, професіоналізм медичного персоналу, його турбота про здоров’я 

людини, матеріально-технічна база установ охорони здоров’я, ви користовувані медичні 

технології та інші чинники суттєво залежать від обґрунтованого швидкого впровадження 

зарубіжного досвіду, зокрема використання стандартів якості при надані медичних 

послуг, орієнтація на споживача, що, в підсумку, дасть змогу підняти рівень медичних 

установ до європейських стандартів. Проведене у статті дослідження визначило 

необхідність подальшої уваги питанням якості як окремої категорії саме в медичній 

галузі. 
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У статті досліджено питання щодо особливостей праці жінок в Україні, 

охорони праці жінок. Виявлено особливості правового регулювання праці жінок та 
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Актуальність та мета дослідження. Конституція України декларує, що 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не 

може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, 

релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового 

стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Рівність прав жінки і 

чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з чоловіками можливостей у 

громадсько-політичній і культурній діяльності, у здобутті освіти і професійній підготовці, 

у праці та винагороді за неї; спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров'я жінок, 

встановленням пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість 

поєднувати працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною 

підтримкою материнства і дитинства, включно з наданням оплачуваних відпусток та 

інших пільг вагітним жінкам і матерям. Однак на превеликий жаль, закріплення таких 

норм в законодавстві не свідчить про реалізацію їх на практиці. В нашій державі дуже 

часто виникають проблеми щодо дискримінації жінок, наприклад при  працевлаштуванні, 

оплаті праці і охороні материнства. Причинами цього стає порушення норм 

законодавства, недотримання роботодавцями норм щодо забезпечення трудових пільг та 

гарантій для жінок. Також великою перепоною на шляху забезпечення рівноправ’я жінок 

та чоловіків є традиції і уявлення, що складались протягом багатьох століть. 

Мета статті – аналіз правового регулювання особливостей праці жінок, 

встановлення проблем, що виникають під час забезпечення охорони праці жінок, 

недоліків законодавчого регулювання, та на цій основі пошук шляхів подолання вказаних 

проблем. 

Огляд наукових праць і проблем. Питанню праці жінок та забезпечення 

охорони праці жінок в Україні приділяли увагу багато науковців зокрема: І.А. Вєртухова, 

І.Я. Кисельов, Б.О. Лозан, В.В. Герасименко, В.В. Костецький, Г.К. Дмітрієва, К.О. 

Кучава, М.М.Фесько, Н.Н. Шептуліна, О.А. Абрамова, О.В. Позняк та інші. 

Виклад основного матеріалу. Питання безпеки праці жінок регламентується 

Кодексом законів про працю України (статті 174 та 175), Законом України «Про охорону 

праці» (ст. 10), відповідно до яких забороняється застосування праці жінок на важких 

роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних 

роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних із 

санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і 

переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно 

до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних 

норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони 

здоров’я. 

Охорона праці жінок закріплена в Законі України «Про охорону праці» від 

14.1.1992 №2694-XII та Кодексі законів про працю України від 10.12.71 № 322-VIII, у 

якому виділено окрему главу «Праця жінок», та іншими нормативно-правовими актами. 

Охорона материнства працюючих жінок – це система норм, спрямована на те, щоб жінка 

могла успішно поєднувати свою репродуктивну роль з продуктивною, а також для 

запобігання несправедливого ставлення та дискримінації жінок через їх репродуктивну 

роль. 

Потрібно більш детально зупинитися на характеристиці норм чинного 

законодавства, що регулюють питання охорони праці жінок. 

Стаття 174 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП України) передбачає 

заборону застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або 

небезпечними умовами праці. Перелік містить 500 видів таких робіт, який є досить 

змістовним та має медичне обґрунтування, затверджений наказом Міністерства охорони 

здоров’я України від 29 грудня 1993 року за № 256 [10]. Цей наказ забороняє 

застосування праці жінок на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних 
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робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню). У частині 2 ст. 174 КЗпП 

України забороняється  також  залучати  жінок  до  підіймання і переміщення речей маса 

яких перевищує встановлені для них граничні норми. Норми які діяли раніше були 

набагато вищі ніж ті, що встановлені на  сьогодні.  Наприклад,  у  разі  підіймання і 

переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до двох разів на годину) 

гранично допустима вага вантажу – не більше 10 кг, а при підійманні і переміщенні 

вантажів постійно протягомробочоїзміни–до7кг[9]. 

Проте потрібно зазначити, що часто роботодавці нехтують нормами цих статей 

КЗпП України та не ведуть облік перенесеного жінками вантажу, що не дає можливості 

підтвердити допустимі показники. 

 Ще стаття 175 ХІІ главі КЗпП України забороняє нічну працю вагітним жінкам, 

жінкам-матерям протягом періоду тривалістю щонайменше 16 тижнів, з яких 

щонайменше 2 тижні передують даті народження дитини. Також забороняється залучати 

до роботи жінку у нічний час, незалежно від віку [4]. 

У статті  176 КЗпП України вказано, що забороняється залучати до робіт у 

нічний час, до надурочних робіт та робіт у вихідні дні і направлення у відрядження 

вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох років. Стаття 177 КЗпП України 

гарантує заборону залучати до надурочних робіт або направляти у відрядження без їх 

згоди жінок, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів, 

дає гарантії щодо неповного робочого часу, гарантії при прийнятті на роботу, а також 

гарантує заборону звільнення вагітних жінок та жінок, які мають  дітей. [4] 

Проте хочеться зазначити, що саме норми вказаних статей часто є підставою для 

дискримінації жінок, адже роботодавці неохоче беруть на роботу молодих жінок для того, 

щоб не оплачувати в майбутньому декретну відпустку. Часто керівники підприємств, 

установ, організацій направляють вагітних жінок та жінок, які мають малолітніх дітей у 

відрядження. При цьому вказується, що це ініціатива самої жінки. Дуже часто жінки самі 

погоджуються на такі умови, мотивуючи це тим, що не хочуть втратити роботу або не 

мають бажання доводити свою правоту в суді. Це виявляється великою проблемою, адже 

найменше порушення норм закону неминуче тягне за собою подібні випадки. 

Чинне законодавство України передбачає соціальні відпустки жінкам та членам 

їх родин. Відповідно до статті 179 КЗпП України, на підставі медичного висновку жінкам 

надається оплачувана відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами тривалістю 70 

календарних днів до пологів і 56 (у разі народження двох і більше дітей та у разі 

ускладнення пологів – 70) календарних днів після пологів, починаючи з дня пологів. 

Тривалість такої відпустки становить 126 календарних днів (140 календарних днів – у разі 

народження двох і більше дітей та у разі ускладнення пологів). Вона надається жінкам 

повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів [4]. 

За бажанням жінки та відповідно до КЗпП їй можуть надаватись відпустки по 

догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку. Такою відпусткою можуть 

скористатися інші члени родини жінки (наприклад чоловік, бабуся чи дідусь). Окрім 

відпустки по догляду за дитиною до досягнення дитиною трирічного віку роботодавець 

може надати жінкам частково оплачену відпустку або відпустку без збереження 

заробітної плати для догляду за дитиною протягом більш тривалого часу.  

У якості додаткової гарантії відповідно до ЗУ «Про відпустки» щорічні відпустки 

за бажанням працівника в зручний для нього час надаються жінкам перед відпусткою у 

зв'язку з вагітністю та пологами або після неї; жінкам, які мають двох і більше дітей віком 

до 15 років або дитину з інвалідністю; одинокій матері (батьку), що виховує дитину без 

батька (матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які фактично 

виховують одного або більше дітей віком до 15 років за відсутності батьків [3]. 

Слід зазначити також про такі випадки, коли жінки не йдуть у відпустку по 

догляду за дитиною і залишаються працювати. Тоді власник або уповноважений ним 

орган за погодженням з виборним органом профспілкової організації підприємства, 
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відповідно до статті 183 КЗпП України, повинен надати жінкам, що мають дітей віком до 

півтора року, крім загальної перерви для відпочинку та харчування додаткові перерви для 

годування дитини. Ці перерви повинні тривати не менше тридцяти хвилин кожна та 

надаватися не рідше ніж через три години кожна, перерви для годування дитини  

включаються  в  робочий  час  і оплачуються за середнім заробітком [4]. 

Проте, фактично, роботодавці часто порушують ці соціальні гарантії для жінок-

матерів. Перерви для годування дитини нині рідкість. Молоді матері, котрі вирішили не 

перебувати у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, 

частіше наймають доглядальниць або залучаються підтримкою рідних, адже в більшості 

підприємств, установ та організацій немає спеціально відведених місць для годування 

дитини. На нашу думку, кращим варіантом було б встановлення гнучкого робочого часу 

для працівників, які мають маленьких дітей, але це питання  обговорюється в Україні не 

дуже активно. З іншого боку, подібна законодавча норма позитивно відобразилася б на 

підвищенні демографічних показників України, адже у працюючих батьків з’явилися б 

широкі можливості для поєднання трудового і сімейного життя. 

Аналізуючи законодавство європейських країн щодо охорони праці жінок та 

заборони дискримінації по статі можна дійти наступного висновку. У статті 35 

Конституції Іспанії зазначено, що усі іспанці зобов’язані працювати і мають право на 

працю, у жодному разі не допускається дискримінація по статі. Окремих статей щодо 

охорони праці жінок немає. Практично такі ж норми передбачає Конституція Португалії, 

де чинне законодавство характеризується майже повною відсутністю спеціальних норм з 

охорони праці жінок. Це зумовлено тим, що вони суперечать законам про заборону 

дискримінації за ознакою статі [1]. При цьому права жінок не порушуються, адже 

передбачена відповідальність за порушення норм закону, при цьому неважливо чоловік 

ти чи жінка.  

З цього приводу можна зазначити, що головне не кількість нормативних актів та 

норм, що забезпечують гідні умови праці жінок, а те як роботодавці дотримуються цих 

норм. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, на підставі виконаного 

дослідження можна зробити висновок,що: 

Для подолання проблем, які виникли в Україні щодо організації праці жінок, 

потрібно вжити заходів щодо підвищення відповідальності роботодавців за порушення в 

сфері праці. 

Для того, щоб можна було поєднати материнство та працю жінкам, роботодавець 

може запропонувати альтернативний варіант у вигляді гнучкого робочого часу, адже це 

дасть широкі можливості для поєднання трудового та сімейного життя. 

Жінкам України необхідно змінити ставлення до себе: захищати свої права, якщо 

роботодавець їх порушує. Не погоджуватись на недопустимі умови праці. 

Для того, щоб врегулювати питання забезпечення охорони праці жінок в Україні, 

необхідно перейняти досвід європейських країн в цьому питанні. 
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Стаття присвячена розгляду проблеми соціально-психологічної адаптації молоді 

до навчання у ВНЗ, аналізуються основні причини та методи подолання дезадаптації 

студентів-першокурсників. 

Ключові слова: адаптація, адаптаційний період, соціально-психологічна 

адаптація, дидактична адаптація, навчальний процес, дезадаптація. 

 

Актуальність та мета дослідження. Закінчення школи, отримання атестату про 

повну загальну середню освіту та вступ до вищого навчального закладу (ВНЗ) ставлять 

перед молоддю нові проблеми і виклики, змушують вийти зі своєї «зони комфорту». Часто 

опинившись у зовсім новій і незвичній для себе ситуації юнаки і дівчата відчувають 

розгубленість, страх, невпевненість у власних силах. Дехто вперше надовго покидає 

батьківський дім, від’їжджаючи на навчання до іншого міста, у багатьох втрачається 
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звичне коло спілкування, шкільні друзі поступово віддаляються, і, натомість, молода 

людина входить до студентського колективу. 

Також суттєвий тиск на першокурсників чинить їх нова соціальна роль, вчорашні 

школярі стають студентами і разом з більшою свободою зростає і покладена на них 

відповідальність, ще присутня в окремих юнаків і дівчат шкільна інфантильність з часом 

поступається місцем самостійності, чітко сформованим поглядам і власній активній 

позиції. Це пов’язано із новими завданнями і проблемами, які молоді люди повинні 

вирішувати самостійно, а також із поступовим усвідомленням себе як майбутнього 

фахівця, представника обраної професії. 

Ще одним важливим джерелом переживань молоді є навчальний процес у ВНЗ, 

який суттєво відрізняється від організації навчання в школі. Нові форми роботи, 

дисципліни, великий обсяг матеріалу, у якому часто спершу важко розібратися, 

збільшення частки самостійної роботи потребують від студента-першокурсника значної 

самодисципліни, саморегуляції, самоконтролю, формування культури інтелектуальної 

праці, яка не завжди може бути достатньо розвинена у шкільні роки.  

Зазначені проблеми адаптації також часто поглиблюються через неможливість 

знайти спільну мову із одногрупниками, сусідами по гуртожитку, зростаючим відчуттям 

самотності, відірваності від дому, покинутості. Також відчуття покладеної 

відповідальності і страх її не виправдати змушують студентів-першокурсників відчувати 

постійний стрес, що далі може виявитися у відчутті фрустрації, апатії, безнадійності, 

тривоги, а згодом перетворюватися у депресивні стани, що негативно впливає не тільки на 

навчання, а і на якість життя молодих людей. Саме тому питання соціально-психологічної 

адаптації першокурсників є важливими і актуальними, і на них слід звертати особливу 

увагу психологам, кураторам, викладачам, адміністрації ВНЗ, щоб попередити, а якщо 

необхідно, корегувати негативні явища у психіці та поведінці молоді. 

Метою нашої статті є аналіз причин виникнення соціально-психологічних 

проблем адаптації молодих людей до навчання у вузах, а також встановлення ефективних 

прийомів і методів боротьби зі стресом, тривожними станами під час адаптаційного 

періоду у першокурсників. 

Огляд наукових праць з проблеми. 

Проблема адаптації студентів до навчально-виховного процесу у ВНЗ розглядали 

у своїх роботах Т.П. Браун, В.Г. Васянович, О.Є. Галус , Л.І. Дябел, А. Ц. Ердинєєв, 

Н.В. Кузнецова, Г.П. Левківська, В.Ю. Лесовий, Л.Л. Петльова, С.І. Сільверстов, 

В.П. Шпак, В.Є. Штифурак та ін. [2; 5]. 

Термін «адаптація» використовується, з одного боку, для визначення властивості 

людини, що характеризує її адаптивність до умов середовища та відображає рівень 

пристосовуваності людини до нього. З іншого боку, адаптація виступає як процес 

пристосування людини до мінливих умов середовища. Тут важливо також враховувати 

взаємний характер адаптації людини і того середовища, з яким вона вступає в регулятивні 

адаптаційні зв'язки [1, c. 17]. 

У багатьох дослідженнях адаптацію розглядають, по-перше, як постійний процес 

активного пристосування індивіда до умов соціального середовища; по-друге, як 

результат внутрішніх перетворень, зовнішнього активного пристосування і 

самоперетворення індивіда в нових умовах існування.  

У соціально-педагогічній літературі розглядають такі форми адаптації студентів-

першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі: 

– формальна – пізнавально-інформаційне пристосування до нового оточення, 

структури вищої школи, змісту навчання в ній, її традицій, своїх обов'язків. Стан 

маргінальності між уже не школярем, але й ще не студентом, характерний для 

першокурсників. Саме цим пояснюються розтягнені строки адаптації студентів 

першокурсників до нової системи навчання, до нового способу життя, утворення нового 
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динамічного стереотипу, і є однією із причин низької успішності студентів першого курсу 

під час зимової сесії. 

– соціально-психологічна (суспільна) – процес внутрішньої інтеграції 

(об'єднання) групи студентів-першокурсників та інтеграцію цієї групи зі студентським 

оточенням в цілому. У цьому контексті основною функцією адаптації є прийняття 

індивідуумом норм і цінностей нового соціального середовища, форм соціальної 

взаємодії, які в ньому склалися, формальних і неформальних зв'язків, а також форм 

навчальної діяльності. 

– дидактична – проблема підготовки до нових форм і методів навчальної роботи 

у вищому навчальному закладі, що відображає, в першу чергу, інтелектуальні можливості 

студентів-першокурсників [3, c. 108]. 

Виклад основного матеріалу.  

Студентський вік – сенситивний період для розвитку основних соціогенних 

потенцій людини як особистості: 

1) формування професійних, світоглядних і громадянських якостей 

майбутнього фахівця; 

2) розвитку професійних здібностей і сходження до вершин творчості як 

передумова подальшої самостійної професійної творчості; 

3) центральний період становлення інтелекту і стабілізації рис характеру; 

4) відбувається перетворення мотивації та всієї системи ціннісних орієнтацій; 

5) інтенсивно формуються соціальні цінності у зв’язку з професіоналізацією 

[1, c. 22]. 

Період адаптації першокурсника пов’язаний із руйнуванням раніше 

сформованих стереотипів, що може породжувати труднощі як у навчанні (порівняно зі 

школою низька успішність), так і в спілкуванні. Адаптаційний період у різних студентів 

відбувається по-різному, залежно від їх індивідуально-психологічних особливостей, рівня 

готовності до навчання у вищій школі. 

Залежно від швидкості адаптації та її результатів розрізняють такі типи адаптації 

студента: 

1 тип – студент, який легко адаптується до нових умов, швидко виробляє 

стратегію своєї поведінки, легко входить у колектив; поведінка емоційно стійка, 

неконфліктна. 

2 тип – студент, адаптація якого цілком залежить від середовища й соціального 

оточення. Трапляються ускладнення і в організації своєї роботи, і в режимі праці, і в 

спілкуванні. Важлива допомога, зовнішній контроль і підтримка. 

3 тип – студент, який важко адаптується через свої індивідуальні особливості. 

Поведінка його деструктивна, конфліктна, емоційно нестійка, з неадекватною реакцією на 

вимоги та умови навчання. У період адаптації студент переживає деструктивний стан [6, 

c. 62-63]. 

Всі труднощі процесу адаптації студентів першого курсу поділяються на три 

групи: соціально-психологічні, навчальні та професійні. 

Соціально-психологічні: 

1) зміна соціального оточення; 

2) особливості спілкування з новим оточенням; 

3) невміння будувати відносини в колективі; 

4) нові побутові умови; 

5) недостатня психологічна підготовка до самостійного життя, необхідність 

самостійно приймати рішення; 

6) низька самооцінка; 

7) невміння вибирати раціональний режим праці та відпочинку. 

Навчальні: 

1) відсутність навичок самостійної роботи; 
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2) невміння конспектувати; 

3) відсутність вміння контролювати свої знання; 

4) прогалини в отриманих (шкільних) знаннях; 

5) зростання обсягу та складності навчального матеріалу. 

Професійні: 

1) нечітка професійна мотивація; 

2) нерозуміння важливості та доцільності вивчення деяких дисциплін для 

формування 

3) професійних знань фахівця; 

4) сумніви щодо правильного вибору майбутнього фаху; 

5) недостатня психологічна готовність до оволодіння обраним фахом. 

Процес адаптації у кожної особи відбувається індивідуально, тому рівень 

адаптації залежить від того, наскільки сформовані показники, що сприяють ефективному 

входженню студента у нове середовище [4, с. 315].  

Виділяють такі симптоми психологічної дезадаптації: підвищення показника 

емоційного збудження, тривожності, нейротизму; зниження комунікабельності, емоційної 

стійкості, самоконтролю, соціальної сміливості; з'являється почуття неповноцінності у 

стосунках із товаришами, вчителями, батьками, а в поведінці в цілому – надмірна 

сором'язливість; зниження успішності, недостатня увага й зосередженість на заняттях; 

скарги на погане самопочуття, сон; втрата інтересу до навчання. 

Внаслідок цих проявів розвиваються: непродуктивні форми реагування; 

симптоми порушення поведінки; емоційні розлади різного ступеня. 

Соціально-психологічна дезадаптація не тотожна поняттю хвороби і 

проявляється в патологічній і непатологічній формах. Стосовно непатологічної 

дезадаптації, то вчені як приклад наводять відхилення в поведінці й переживаннях 

суб'єкта, пов'язані з недостатньою соціалізацією, соціально неприйнятними установками 

особистості, різкою зміною умов існування, розривом важливих соціальних стосунків 

тощо. За результатами досліджень найбільш типовими симптомами дезадаптаційної 

поведінки першокурсника виявилися: підвищена тривожність, дефіцит міжособистісних 

контактів, закритість, яскраве домінування інтелектуальної сфери над 

емоційною [7, c. 115]. 

Основна причина дезадаптації полягає у неузгодженості між інтелектуальним, 

творчим, особистісним потенціалом студента, з одного боку, і можливостями його 

реалізації, з іншого. Ще однією важливою причиною дезадаптаційної поведінки студентів 

до умов навчання у ВНЗ є відмінності шкільного та студентського колективів, а також 

проблеми спілкування та уміння налагоджувати контакти в цілому. 

Адаптацію до умов навчання у вищому закладі освіти у тій чи іншій формі 

проходять усі першокурсники. Але, часові межі адаптації до навчально-виховного 

процесу вищого навчального закладу у студентів першого курсу коливаються в межах 

року. Так, виділяють 3 фази процесу адаптації студентів до вищого навчального закладу 

за часовими межами: 

1. Початкова фаза – адаптація розглядається як психічна реакція організму на 

нові умови та закінчується приблизно в кінці I семестру. 

2. Фаза перебудови пристосувальних механізмів, динамічного стереотипу та 

психічних процесів триває до середини II семестру. 

3. Фаза виникнення стійкої адаптації – завершується в кінці I курсу. Проте, у 35 

% студентів адаптованості до умов вищого навчального закладу не настає [4, 7]. 

Період адаптації проходять не всі однаково. Залежно від активності особистості 

адаптивний процес може бути двох видів: активне адаптування; пасивне, конформне 

прийняття цілей і цінностей нової соціальної групи. Активна адаптація, перш за все, 

сприяє успішній соціалізації в цілому. Першокурсник не лише приймає норми та цінності 

нового соціального середовища, але й будує свою діяльність, відносини з людьми на їх 
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основі. При цьому у студента першого курсу нерідко формується нова мета - повна власна 

реалізація у новому соціальному середовищі. Пасивна адаптація притаманна студенту-

першокурснику, який приймає норми і цінності, але за принципом «Я – як усі», і не 

прагне будь-що змінювати, навіть якщо це в його силах. Пасивна адаптація проявляється 

у наявності простих цілей і нескладних видів діяльності. 

Розрізняють три рівні адаптації студентів: низький, середній, високий.  

Низький рівень адаптації свідчить про недостатню підготовленість до навчання у 

вищому навчальному закладі, студент відчуває труднощі при засвоєнні основних 

положень дисциплін, що вивчаються, йому притаманна висока тривожність, низький 

рівень комунікативних та організаційних здібностей, він зазнає труднощів у спілкуванні з 

одногрупниками, тримається відчужено.  

Середній рівень адаптації студента свідчить про активність під час занять в 

аудиторії, виявлення інтересу до виконання завдань, високий або середній рівень 

тривожності, середні комунікативні та організаційні здібності. 

Високий рівень адаптації студента свідчить про активність в пізнавальній 

діяльності, низький рівень тривожності, добрі комунікативні та організаційні здібності, 

дотримання прийнятих в групі норм і правил, прояв ініціативи [1, с. 115-119]. 

Деякі дослідники виділяють такі етапи адаптації студентів до навчального 

процесу: 

1) фізіологічний (займає від двох тижнів до місяця), 

2) психологічний (триває від 21 дня до двох місяців), 

3) соціально-психологічний (продовжується майже три роки) [3]. 

Якщо процес адаптації не відбувається вчасно, то починається розвиток 

незадоволеності навчанням у ВНЗ і порушення психічних функцій (мислення, мислення, 

уваги, пам’яті, сприйняття). У результаті цього починає розвиватись процес дезадаптації. 

Шляхи подолання зазначених труднощів є різні. Зокрема, як способи соціально-

психологічної адаптації першокурсників виділяють: 

1) врахування педагогами наявного ступеня особистісної розвиненості 

студентів, надання їм можливості ініціативи та самостійного прийняття рішень;  

2) зменшення особистісної тривожності студентів за рахунок психологічно та 

педагогічно грамотного кураторського супроводу; 

3) активність педагога при розв’язанні конфліктів, що неодмінно виникають у 

процесі адаптації (використання методу інтроспекції, емпатії та логічного аналізу для 

їхнього вирішення); 

4) створення матеріально-технічної бази для проведення тренінгової роботи зі 

студентами та надання мотиваційного поштовху навчальній діяльності першокурсника, за 

рахунок роз’яснення перспективи успішного навчання у ВНЗ [1, 3, 5, 6]. 

З метою реалізації основних напрямів навчально-виховної діяльності, 

пропонуються використовувати наступні форми роботи зі студентами в період 

адаптаційної кризи: 

1) зустрічі з відомими людьми; 

2) тематичні тижні, предметні олімпіади, збори відділень; 

3) диспути , дебати , усні журнали; 

4) читацькі конференції; 

5) відвідування спектаклів, концертів, музеїв, виставок; 

6) туристичні походи, екскурсії; 

7) конкурси, інтелектуальні ігри (КВК, «Брейн-Ринг», тощо); 

8) колективні творчі справи; 

9) проекти; 

10) участь у конкурсі для першокурсників «Шукаємо таланти»; 

11) відвідування гуртожитку з метою дослідження побутових умов; 

12) контроль дотримання студентами правил внутрішнього порядку; 
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13) проведення індивідуальної виховної роботи і координації виховних впливів 

кураторами, представниками Студентського самоврядування, Профспілкової організації 

студентів, медичними працівниками та ін. 

14) соціально-психологічна робота.  

Висновки. Таким чином, основним завданням щодо створення умов адаптації 

студентів-першокурсників є виявлення труднощів, які виникають перед студентами на 

першому курсі у вищому навчальному закладі, і визначення шляхів їх подолання. З метою 

прискорення адаптації першокурсників до навчання необхідно всім учасникам навчально-

виховного процесу ВНЗ з перших днів навчання надавати допомогу студентам, 

спрямовану на розв’язання проблем, що виникають на усіх етапах їхньої адаптації, 

використовуючи індивідуальний підхід допомагати пристосуватися до нової ситуації, 

надавати рекомендації щодо подолання складнощів як при вивченні дисциплін, так і під 

час організації дозвілля, розвивати об’єктивне оцінювання своїх знань і можливостей. 
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В статті розглянуто різноманітні аспекти підготовки сучасного перекладача-

фахівця, особливості усного та письмового перекладу, переклад в його різновидах, його 

складність як специфічного виду мовленнєвої діяльності 

Ключові слова: перекладацька компетенція,  усний послідовний переклад, синхронний 

переклад, мовленнєва діяльність, психологічний і психолінгвістичний аналіз. 

 

Глобалізація міжнародних відносин, фінансів, бізнесу і революція в 

комп’ютерному світі й світі телекомунікацій істотно впливає та змінює мови всіх народів 

світу. У ставленні людини до навколишнього середовища все більшу роль відіграє 

іноземна інформація, що зумовлюється як партнерствами між державами, розвитком 

економіки, туризму, мистецтва, техніки, науки, шоубізнесу, телекомунікацій, так і навіть 

певними негативними процесами на кшталт проблем біженців та шукачів прихистку. 

Одним словом, питання інтернаціоналізації продукують потребу міжнародного 

взаєморозуміння. 

Дані процеси стають особливо актуальними для нашого континенту у зв’язку з 

розширенням Європейського Союзу та намаганнями напрацювати в ньому цивілізовані 

засади внутрішньої мовної політики, яка базуватиметься, насамперед, на англійській, 

німецькій та французькій мовах. Курс України на перехід до ринкових відносин та 

інтеграцію її в Європейську спільноту, інтеграційні процеси та зростаюча участь України 

в гуманітарних та миротворчих місіях ООН, різноманітні програми культурних та 

освітніх обмінів, значне розширення ділових контактів, викликали значний попит на 

професійних перекладачів. Фахівці з ґрунтовними знаннями іноземної мови і вмінням 

нею спілкуватися сьогодні потрібні як ніколи раніше. На політичних перемовинах у 

режимі ―віч- на-віч‖ колосальну роль відіграє ―людина за кулісами‖ – перекладач. 

Останній повинен володіти, поряд з блискучими знаннями чужоземної та державної мов, 

такими енциклопедичними знаннями, які стосуються багатогранних тем предмета 

перемовини. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що багато вітчизняних і зарубіжних 

дослідників (Б.В. Беляєв, І.О. Зимня, В.І. Карабан, І.В. Корунець, Г.М. Мірам, І.І. Халєєва, 

R.W. Brislin, E.А. Glitt, M.D. Gutner та інші) досліджували різноманітні аспекти 

підготовки перекладачів. Різноманітність процесу перекладу, невловимість деяких його 

сторін, що ускладнює дослідження, є причиною появи численних абстрактних моделей 

процесу перекладу, створення різних теорій перекладу. Серед них теорія закономірних 

відповідників Я.І.Рецкера, трансформаційна теорія перекладу Ю.А.Найда, ситуативна 

теорія В.Г.Гака, семантико-семіотична модель Л.С.Бархударова, теорія рівнів 
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еквівалентності В.Н.Комісарова. Однак подальших досліджень потребують психологічні 

особливості формування професійної компетентності майбутніх перекладачів. 

Так конче потрібний, але водночас порівняно маловідомий фах усного та 

письмового перекладача належить до числа професій, які виникли ще на початку 

зародження людської цивілізації. Більше того, ще досі рідко хто бачить межі та 

особливості цих двох видів предметної діяльності, що відбивається на соціальному, 

освітньому й навіть матеріальному статусі особи перекладача. Разом з тим вага його в 

суспільстві невпинно зростає, з’являються нові складні форми праці перекладача в 

офіційних установах, у міжнародних організаціях, в економічних структурах, як і також 

молода професія усного ―конференц-перекладача‖. 

XX століття називали ще й віком репродукування, оскільки на чолі було 

засвоєння та узагальнення інформації, набутої окремими науковими школами, 

колективами, націями, регіонами, цивілізаціями, що готувало підґрунтя для процесів 

глобалізації в XXI столітті. Зачепили ці процеси й динаміку мовної політики та 

планування. Якщо сьогодні за певними критеріями нараховують від 2 до 6 тисяч мов, то 

мовознавці з гіркотою схиляються до того, що в XXI столітті їх кількість зменшиться 

удвічі, а це може серйозно збіднити світову культуру. З іншого боку, має місце процес 

утвердження найпоширеніших мов, завоювання ними мовного ареалу, витісняючи чи 

остаточно нівелюючи ще животіючі мови. В даному контексті цікаво спостерігати 

―опирання‖ молодих незалежних націй і держав цьому процесові та намагання утвердити 

рідну мову в сонмі перспективних мов світу. Сподіваємося, цієї мети досягне й українська 

мова, до чого повинні долучатися також вітчизняні перекладачі. В цьому полягає 

патріотичне й політичне покликання останніх. 

Перекладач наводить містки між культурами, наукою, політикою різних народів, 

що результує взаємозбагачення. Хоча кількість мов і буде зменшуватися, але кількість 

перекладачів буде зростати, як і потреба в них. За окремими підрахунками нині на планеті 

задіяно повністю або частково як перекладачі понад 100 тисяч фахівців. Серед об’єктів 

перекладу є особливо популярні, проте найчастіше перекладалася Біблія, яку отримали 

різними мовами близько 1 500 народів, ще близько 500 перекладів іншими мовами 

знаходяться в процесі написання. 

Західноєвропейські фахівці, маючи на увазі процес перекладу, здебільшого 

вживають термін ―трансляція‖, оскільки при цьому слід чітко розрізняти його два види: 

усний та письмовий. Результат праці письмового перекладача в будь-який час можна 

оцінити. Більшість із письмових перекладачів працюють у сфері професійного перекладу, 

спеціалізуючись при цьому в конкретних фахових галузях чи мовних комбінаціях. 

Нерідко така спеціалізація відзначається своєрідністю (наприклад, переклад документів, 

переклад у сфері засобів масової інформації, конференційний переклад, редагування 

машинного перекладу, літературний переклад тощо). Діяльність усного перекладача 

уможливлює будь-коли й будь-де спілкуватися з носіями інших мовних культур. Такий 

перекладач володіє специфічною технікою синхронного та послідовного перекладу, як і 

перекладу на перемовинах чи пошепки. При цьому усний перекладач повинен не тільки 

вільно володіти відповідними мовами, але й набути достатні знання з тем, які слугують 

об’єктом перекладу. 

Переклад в усіх його різновидах є складним, специфічним видом мовленнєвої 

діяльності (МД), і, як і будь-який інший вид МД, визначається наявністю таких 

компонентів, як мотив, предмет, засоби і способи реалізації, одиниця, продукт і результат 

[21]. Слід підкреслити вторинність перекладу як виду МД. Вторинність перекладу 

полягає в тому, що він базується на двох інших видах МД (у випадку усного перекладу - 

на аудіюванні, з одного боку, і на говорінні, з іншого), але при цьому він є не сумою, а 

своєрідним поєднанням внутрішніх механізмів цих видів МД. Крім того, кожний із цих 

видів МД у процесі перекладу не має самостійної мети. Так, метою рецептивної ланки є 
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сприйняття, розуміння та осмислення прослуханого, а (ре)продуктивної –  відтворення 

(репродукція) [4]. 

Якщо розглядати усний переклад як процес (осмислення висловлювань мовця 

мовою оригіналу - розуміння смислу цих висловлювань - «перетворення» або 

перекодування цього смислу в задум - відтворення висловлювань мовою перекладу), то 

можна проаналізувати його складність і його специфіку як особливого виду МД. Усний 

переклад як складний рецептивно-репродуктивний вид МД, з психологічних позицій, 

вимагає стійкої уваги і пам’яті, зосередженості, чіткого і швидкого реагування, уміння 

виділяти головне та відокремлювати зайве. 

Складність перекладу як виду мовленнєвої діяльності (МД) виявляється також і в 

характері випереджувального відображення дійсності, який у рецептивних видах МД 

проявляється у формі ймовірного прогнозування, а у продуктивних – у формі 

випереджувального синтезу. Зокрема, усний переклад характеризується тим, що ймовірне 

прогнозування того, що буде сказане перекладачем, здійснюється не лише на основі 

лінгвістичного досвіду і ситуації спілкування, але також і на основі того, що може сказати 

мовець [3; 5]. Складність і специфічність усного перекладу як виду мовленнєвої 

діяльності також виявляється як у його внутрішній, так і в зовнішній організації.  

Стосовно зовнішньої організації складність і специфічність цього виду перекладу 

полягає в одноразовому пред’явленні висловлювання мовою оригіналу, великому обсязі 

інформації, що підлягає переробці, за обмежений час. Щодо внутрішньої організації 

усного перекладу, то він має три етапи: етап сприйняття і розуміння вихідного тексту, 

етап осмислення і формування образу (перекодування ) та етап відтворення повідомлення 

мовою перекладу [3; 13]. 

Стосовно характеру вмотивованості перекладу, слід зазначити, що на відміну від 

інших видів мовленнєвої діяльності, які задовольняють пізнавальну чи комунікативну, 

але завжди власну потребу людини, у процесі перекладу людина задовольняє потребу у 

спілкуванні інших людей. Специфічною потребою, мотивом і метою діяльності усного 

послідовного перекладу (УПП)  є намагання зрозуміти смисл висловлювання мовця і 

відтворити його засобами іншої мови для іншомовної аудиторії. Оскільки, за визначенням 

О.О. Леонтьєва і І.О. Зимньої, потреба знаходить втілення у предметі МД [14; 7], то 

предметом УПП є смисл висловлювання. У сучасних мовознавчих роботах смислом 

називають результат взаємодії контекстуального значення слова у мовленні і когнітивних 

факторів у вигляді знання про світ і знайомства з комунікативною ситуацією [10]. І.О. 

Зимня називає предметом перекладу як виду МД думку іншої людини, яка відтворюється 

перекладачем для іншомовних слухачів. Специфічність предмету перекладу полягає в 

тому, що думка іншої людини не тільки відтворюється, формулюється, вона також 

перекодовується засобами іншої мови. Перекодування обов’язково включається у 

внутрішній механізм перекладу, але з різним ступенем автоматизованості [15, с. 42]. 

На рівні аналізу самих психічних процесів (пам’яті, мислення, сприймання, 

уваги, мотивації) специфічність усного перекладу, порівняно з іншими видами 

мовленнєвої діяльності, найбільш явно виявляється у функціонуванні пам’яті і 

репродуктивному характері мислення [14]. Зокрема, в усному послідовному перекладі 

основне навантаження припадає на оперативну пам’ять, до функцій якої належить 

утримання всього блоку прослуханої інформації. Репродуктивний характер мислення 

характеризує в основному синхронний переклад і, меншою мірою, УПП, в той час як 

письмовий переклад базується на продуктивно-репродуктивному мисленні. 

Усний переклад за своїм видом поділяється на послідовний, про який вже 

йшлося, і синхронний. Найважчою сферою у перекладацькій діяльності є синхронний 

переклад. Складність синхронного перекладу полягає у великій психологічній напрузі, в 

якій працює перекладач-синхроніст, що спричинене умовами його роботи, а саме: 

необхідністю слухати і говорити одночасно, неможливістю зупинити промовця чи 

перепитати якусь фразу, необхідністю миттєво віднайти еквівалентну одиницю в мові 
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перекладу, дуже малою можливістю виправити помилку, яку допустив у перекладі, 

вимова мовця  не завжди відповідає літературному стандарту тощо. 

Дослідники лінгвістичних та екстралінгвістичних аспектів синхронного 

перекладу єдині в тому, що синхронний переклад здійснюється в екстремальних умовах : 

наявність акустичних та семантичних перешкод як слуханню, так і говорінню; гострий 

дефіцит часу; завданий ззовні темп мовлення [2; 9]. 

Тому робота перекладача-синхроніста досить складна не тільки в мовному, а й у 

психологічному плані, що може супроводжуватися певним стресом, оскільки оратор 

звертається, не до перекладача, а до аудиторії. Саме тому синхроністу доводиться 

виконувати подвійну функцію – бути одержувачем та відправником інформації, робити ці 

дві справи одночасно. 

Про мовні навички та вміння професійного перекладача-синхроніста сьогодні 

написано чимало цікавого і корисного. Критерії оцінки цих навичок офіційно встановлені 

міжнародними асоціаціями перекладачів, які існують в Європі – AIIC (Association 

internationale des intreprétes de conférence) та в Америці – TAALS (The American 

Association оf Language Specialists) [6]. 

Уміння перекладати усно передбачає знання найчастотніших перекладацьких 

відповідників та автоматизовані навички їх використання. Лише знання перекладацьких 

відповідників без автоматизму їх уживання недостатнє для перекладача, оскільки у нього 

не вистачає часу для пригадування еквівалентів. Вагання та паузи у перекладі заважають 

адекватному сприйняттю перекладного тексту, порушуючи комунікацію між партнерами. 

Важливим аспектом у методиці викладання перекладу, окрім набуття лінгвістичної та 

перекладацької компетенцій студентами, є формування розуміння завдань перекладача та 

кінцевої мети перекладу. Завдання перекладача полягає у виявленні та аналізі мовних та 

позамовних факторів, які допомагають досягти еквівалентності перекладу. Кінцева мета 

перекладу - рівнозначний вплив текстів на своїх адресатів - стає можливою за умов 

урахування сукупності факторів комунікативно-мовленнєвої ситуації, культурологічних 

аспектів та, найголовніше, збереження комунікативно-прагматичної інтенції мовця 

оригіналу [16]. До того ж, перекладач, крім вирішення суто мовної проблеми, має ще й 

відтворити смисл, що стоїть поза словами. 

Важливою передумовою навчання перекладу є і усвідомлення необхідності 

перебування майбутніх перекладачів одночасно у двох різних соціокультурних площинах. 

З метою реалізації посередницької функції перекладу та збереження впливу оригіналу, 

перекладач має розпізнати соціокультурну інформацію в оригіналі, а потім знайти шляхи 

її реалізації в перекладі. Перекладач справиться з таким завданням лише за умови 

здатності оперативно координувати інформаційно-соціальні складові площин двох 

культур. Не менш важливим є розуміння глибинного змісту тексту оригіналу, що 

можливо лише за умови наявності достатнього обсягу знань контактуючих культур, а 

також відповідної адаптації тексту оригіналу, залежно від конкретного адресата [10]. Ці 

чинники є важливими складовими соціокультурного компоненту перекладацької 

компетенції [1; 5].  

Сучасному перекладачеві доводиться мати справу з проявами 

найрізноманітнішої тематики і стилістики. Кореляція різних типів знань визначає 

індивідуальну картину світу перекладача, яка є умовою успішної реалізації міжмовної та 

міжкультурної комунікації. Відповідно, ступінь повноти системи знань (фонових, 

тематичних, контекстних, термінологічних) визначає ступінь перекладацької компетенції.  

Отже, ми бачимо, що підготовка перекладача має бути комплексною, тобто 

включати не тільки навчання професійно спрямованих курсів та факультативів, а й 

психологічну підготовку, аутотренінг та формування особистості перекладача на різних 

етапах її розвитку. 

Сучасні вимоги до професійної підготовки конкурентоздатних спеціалістів в 

галузі перекладу також мають враховувати рекомендації Ради Європи, в яких чітко 
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окреслюється завдання формування плюралінгвальної та плюракультурної компетенції 

студентів. Оволодіння іноземною мовою, і перекладом зокрема, передбачає залучення до 

іншої культури, до оволодіння новим соціокультурним змістом [19]. 

Наблизитися до виконання таких вимог можливо лише максимально врахувавши 

їх у формі, змісті та методах навчання майбутніх перекладачів. 

Незалежна Україна намагається останнім часом надолужити прогаяне, тому 

звертає все більшу увагу на розвиток перекладацького фаху. Йдеться як про усний, так і 

письмовий переклади. В Україні формуються власні термосистеми, які орієнтуються 

безпосередньо на мови-продуценти. Засновуються спільні підприємства, формуються 

солідні програми та проекти, центри культури, щорічно тисячі науковців та студентів з 

України завдяки спеціальним стипендіям їдуть до інших країн на навчання, 

практикування, конференції, підвищення кваліфікації. До цього спонукає обраний 

Україною шлях повернення до Європи, орієнтований на вступ до структур ЄС та НАТО. 

Перекладацький фах стає однією з домінуючих професій у сфері інтелектуальної 

діяльності. 
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У статті представлені сучасні підходи розгляду поняття булінг, а саме як 

варіант агресії. Аналізуються закономірні взаємозв'язки між змістом підліткових 

страхів і тривог і агресивністю. Представлені результати  дослідження, у рамках якого 

зіставляються послідовні виміри показників тривожності і супутніх їм показників 

агресивності у 60 учнів 8-го, а потім 9-го року навчання. З'ясовується, що ворожість 

стабільно позитивно корелює з шкільною, самооцінкою, міжособовою і магічною 

тривожністю підлітків. 

Ключові слова: булінг, легітимізація агресії, соціально-економічна нерівність, 

ворожість, самооцінка, тривожність, дезадаптивний перфекціонізм. 

Актуальність та мета дослідження. Духовний світ людини завжди пов'язаний із 

самовизначенням особи, її позиціонуванням і основи його закладаються з дитинства. 

Устрій сім'ї (її моральні засади), культура, взаємовідносин з іншими людьми, що 

засвоюється в процесі соціалізації (у школі і поза школою, в процесі професіоналізації) 

стає основою формованого у людини «морального імперативу». Суспільство змінюється, 

розвивається прогресуючи або деградуючи, таким чином, формуючи «нову людину», в 

чомусь несхожого на представників того середовища, в якому він виріс. Але яке зараз 

підростаюче покоління, таким буде через 20-30 років і «нове суспільство». Відстоюючи 

«вічні цінності людства» вихователі і педагоги сучасності стикаються з реальними 

труднощами, обумовленими соціальними умовами, що змінилися, руйнують систему 

цінностей, пов'язану з прогресивними тенденціями розвитку.  

Однією з таких проблем стає проблема булінгу – розширення сфери її проявів, 

які сприяють розвитку тенденцій агресивності і ворожості в суспільстві, незалежно від 

того, чи виходить педагог з постулатів релігійності, або, будучи атеїстом, виходить з віри 

у власні сили людини, психологи і педагоги поставлені перед завданням феноменології 

булінгу і трансляцією інших можливостей у встановленні людських взаємовідносин. 
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Мета статті – встановити основні поняття булінгу, причини проявів, проведення 

дослідження у школі, наслідки та шляхів попередження булінгу. 

Огляд наукових праць із проблеми. Як зазначає відомий російський науковець 

І. Кон, за останні 20 років «булінг» став міжнародним соціально-психологічним і 

педагогічним терміном, який означає складну сукупність соціальних, психологічних і 

педагогічних проблем [1, c.15]. 

У науковій літературі, присвяченій питанням булінгу, представлено багато 

визначень цього явища. Д. Лейн визначає булінг як «соціальну взаємодію, через яку одна 

людина (іноді декілька) зазнають нападів іншої людини (іноді декількох, але, як правило 

не більше чотирьох) майже щодня впродовж тривалого періоду (декількох місяців), що 

викликає у жертви стан безпомічності і виключення з групи» [5, c.10]. 

О. Ожийова вважає, що основною характеристикою булінгу є емоційне 

приниження, образа почуттів людини, що призводить до виключення її з групи. 

Дослідниця зазначає, що булінг – це агресивна поведінка, яка спрямована 

приниження почуттів, висловлювання негативних емоцій і принизливих оцінок щодо 

іншої людини. При цьому булінг не є порушенням закону, адже в карному кодексі, як 

правило, немає закону, згідно якого така поведінка карається [6, с. 18]. 

Як зазначає П. Рандолл, є очевидним, що жодна дитина не народжується з 

якимось особливим геном булінгу, який чекає на сприятливі обставини, щоб розпочати 

свою руйнівну дію. Більшість розуміє, що людина, яка поводить себе подібним способом 

є продуктом складних соціальних процесів, які через недосконале навчання і виховання, 

створюють антисоціальну особистість, схильну до агресивного маніпулювання іншими 

людьми, як правило, слабшими. До тих пір, поки моделі соціалізації (у тому числі й 

гендерної) будуть недосконалими, невідповідними розвитку сучасного суспільства, 

будуть виховуватися люди, які ставатимуть ініціаторами булінгу у школі, на робочому 

місці, в сім’ї [2, c. 73] 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні психологи і соціологи звертають 

увагу на збільшення кількості випадків булінгу (bullying) – хуліганство, бійки, шкільне 

цькування – серед учнів початкових класів та підлітків [6, с. 12]. На відміну від 

випадкової сварки або бійки між людьми, булінг – регулярно здійснювана умисна 

агресивна поведінка. У психологічній літературі під терміном «булінг» прийнято 

розуміти сукупність соціальних, психологічних і педагогічних проблем, тобто булінг не є 

приватним відособленим явищем, наприклад, в шкільному середовищі. Попри те, що 

булінг  проявляється в досить стійких соціальних групах, це широкий спектр соціальної 

поведінки [6, с. 13]. Учасники боулінгу мають неоднакову фізичну силу або соціальну 

владу разом з прагненням це підтверджувати. Будь то фізична або емоційна агресія з боку 

однієї людини або групи, важливо, що жертва не здатна себе захистити. Які-небудь 

характеристики жерти –  іншість, невпевненість в собі, низький соціальний статус – є 

частою, але не єдиною причиною цькування; причинами булінгу можуть бути потреба у 

владі з боку переслідувачів, прийняття булінгу як норми з боку спостерігачів, ксенофобія. 

Непрямий булінг має на увазі маніпуляцію соціальними стосунками, що веде до 

соціальної ізоляції жертви.  

Дослідження розкривають негативні наслідки боулінгу  для жертв. Висока 

вірогідність перетворення цих людей в агресорів. Крім того, у жертв булінгу підвищений 

ризик схильності тривожності і депресії. Паралельно психологи відмічають наявність 

вікових проблем самооцінки і образу, що формується, в цілому сучасного школяра вже на 

момент навчання в 5-х, 6-х класах. Подання новинного матеріалу в ЗМІ може робити 

негативний вплив на характер страхів і тривог як дорослих, так і дітей. 

Упродовж останнього десятиліття учні загальноосвітніх шкіл серед страхів 

вказують війну, фізичне насильство, напад незнайомця, пограбування, звільнення або 

смерть батьків, бідність, невдачі, неуспіх. 
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Сьогодні в суспільстві гостро стоїть проблема легітимізації агресії. Грубість по 

відношенню до учителя –  поширене явище сучасного шкільного життя. Сильний вплив 

на психічне здоров'я робить соціальна ситуація невизначеності, що пов'язано з постійною 

трансформацією цінностей, еталонів і норм [8, c. 112].  

Одним з основних мотивів здійснення агресивних дій можуть бути проблеми 

самооцінки і рівня домагань. Відомо, що порушенням самооцінки і образу Я людини 

зазвичай супроводить підвищений рівень самооцінкою. 

Розглядаючи булінг як варіант агресії, ми прагнули проаналізувати закономірні 

взаємозв'язки між змістом підліткових страхів і тривог і агресивністю. Акцент 

дослідження був зроблений на співвідношенні позиції школяра-учасника булінг і рівня 

його агресивності і тривожності. Аналізувалися наступні види тривожності: шкільна, 

самооцінка, міжособова, магічна тривожність, викликана розбіжністю між власними 

високими стандартами і їх досягненням.  

Нами був проведений соціометричний тест в адаптації А.Я. Каплана. Ми 

задавали одне позитивне («Кого б ти запросив на свій день народження»?) і один 

негативне («З ким би ти не хотів сидіти за однією партою»?) питання. На питання кожна 

дитина робила за списком класу 5 виборів. Потім підраховувалися індивідуальні 

соціометричні індекси. Перерахуємо їх: 

Затребуваність – число позитивних виборів в класі цієї дитини;  

Ізольованість –  число негативних виборів;  

Статус –  різниця між числом позитивних і негативних виборів;  

Задоволеність –  кількість взаємних позитивних виборів;  

Напруженість –  кількість взаємних негативних виборів;  

Фрустрированість – число знехтуваних позитивних виборів;  

Егоцентричність –  число затребуваних негативних виборів.  

Включене спостереження в динаміці, бесіда.  

У класних керівників узяті оцінки незвичності поведінки (причина в поведінці 

учня, а не в його пізнавальних здібностях). Приклади незвичайної поведінки: часто тягне 

руку, хоча потім не може відповісти на питання; під час уроку ходить вільно по класу, не 

реагуючи на зауваження педагога. Крім того, класні керівники ранжирували агресію 

школярів до оточення, включаючи викладачів і інших дорослих, а також символічні дії: 

ламає стільці, сильно б'є ногами сумку і ін. 

Педагог оцінював незвичність поведінки і агресію до оточення дитини за 

трибальною шкалою. 

Дослідження виконане на базі середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ 

м. Кропивницького (учні 4-го класу).  

Розібратися в причинах явища – зробити тільки перший крок. Далі починається 

робота, в якій мають бути задіяні і діти-жертви, і їх батьки, і учителі, і, звичайно, увесь 

клас (і переслідувачі, і байдужі спостерігачі). Переламати стереотип, що склався, 

знедоленого – завдання непросте. Іноді єдиним виходом залишається переклад дитини в 

інший клас і навіть іншу школу. Природно, найправильніше присікати подібні явища в 

самому зародку. 

Ані вчителі, ані психологи, ані батьки не повинні залишатися в стороні від того, 

що відбувається. Тільки спільними зусиллями можна змінити ситуацію в класі і навчити 

хлопців нормальним формам взаємодії.  

Аналізуючи проблему білугу в цілому, ми рекомендуємо: 

1. Слід з першого дня присікати будь-які кепкування над невдачами 

однокласників. 

2. Також необхідно присікати будь-кого зневажливі зауваження на адресу 

однокласників. 

3. Якщо з яких-небудь причин репутація дитини зіпсована, треба дати 

йому можливість показати себе у вигідному світлі. 
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4. Важливо допомогти непопулярним дітям показати свою корисність для 

колективу (один прекрасно малює, інший добре грає на гітарі, третій дуже багато знає про 

космос і так далі).  

5. Слід уникати обговорення і оцінювання особистих якості дитини перед 

усім класом.  

6. Допомагають об'єднати клас спільні заходи, постановки спектаклів, 

випуск стінгазет і так далі. 

7. Необхідно дати можливість найбільш активним дітям проявити себе в 

мирних справах і самоствердитися за рахунок своїх здібностей. 

8. Необхідно уникати висміювання і порівняння хлопців на уроках.  

9. Учителям краще уникати ситуацій, в яких частина дітей може 

залишитися незатребуваною або знехтуваною однокласникам. 

10. В проблемних класах учителям слід заздалегідь розподілити учнів по 

командах так, щоб уникнути конфліктів.  

11.  Якщо в класі є відкидані діти, то краще уникати змагань  і суперництва, 

оскільки програш спровокує новий конфлікт. У невдачі звинуватять саме знедолених. 

12. Має сенс поговорити з переслідувачами про те, чому вони пристають до 

жертви. Звернути їх увагу на почуття жертви. 

Як показує практика, стосунки в класі багато в чому залежать від тактики 

поведінки, обраної учителем з перших днів роботи з класом. Учитель може не лише не 

допустити виникнення ситуації відкидання, але і сприяти подоланню стереотипу відносин 

в класі. 

Висновки та перспективні дослідження.  

Таким чином, якщо вчасно здійснити профілактику явища булінгу, то можна 

попередити його прояви. Для відвертання цькування в класі необхідно розпочинати 

виховну роботу з дітей мало не з першого дня їх перебування в школі. Природно, 

провідна роль тут відводиться класному керівникові. В першу чергу необхідно учити 

дітей взаємодіяти один з одним на змінах. Завдання дорослих - учити дітей спільним 

іграм. І хоча організовувати загальнокласні заходи в першу чергу повинен класний 

керівник, іноді подібною роботою доводиться займатися і іншим педагогам Також в класі 

можна читати і обговорювати історії, в яких звучить тема відкидання, обговорювати 

способи вирішення конфліктів. У перспективі вбачаємо розробити та впровадити спільні 

ігри та вправи для попередження боулінгу серед учнів. 
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Автор статті надає теоретичний аналіз і узагальнення проблем формування 

здорового способу життя студентської молоді, розглядає питання постановки 

фізичного виховання у освітніх закладах (і, особливо, у вищих навчальних закладах (ВНЗ) 

України, звертає увагу на  доцільність та практичну необхідність перетворення кафедр 

фізичного виховання та спорту у кафедри фізкультурної освіти (та здоров'я), а також 

введення в учбову програму з фізичного виховання розділів валеологічної спрямованості. 

Ключові слова: фізичне, духове й соціальне благополуччя, здоров'я, фізична 

активність, біосоціальна категорія. 

 

Актуальність та мета дослідження. Процес швидкого зростання середнього 

віку населення в розвинених країнах світу і в У країні створює складну демографічну 

 проблему. У країні, де 16,06 % населення − старше пенсійного віку, назріло 

питання про збереження високої працездатності й продовження активного життя. Так по 

даним United Nations (2005) частка населення у віці 0-14 років була відносно стабільною 

протягом 1980-х років, однак потім вона знизилася із 21% в 1990 р. до 16% в 2003 р. Цей 

показник в У країні нижче, ніж у середньому в країнах східної Європи. Разом с тим, 

відсоток населення у віці 65 років і більше в Україні перевищує середній рівень східної 

Європи. За прогнозами, люди у віці 65 років і більше будуть до 2030 р. становити 22% 

населення України [1, с.24-25]. 

Мета статті – визначити переваги та недоліки формування здорового способу 

життя студентської молоді. 

Огляд наукових праць із проблеми. На сьогодні провідні вчені Г. Л. 

Апанасенко, Д. Д. Венедиктов, Д. А. Ізуткін, Ю. П. Лисицин, В. М. Пономаренко, 

Л. П. Сущенко акцентують увагу на цілісному погляді на здоров'я, яке інтегрує чотири 

його складові: фізичну, психічну, духовну, соціальну. 

Виклад основного матеріалу.  Фізичне здоров'я  −  це стан фізичного, 

духовного й соціального благополуччя найважливіша складова частина будь-якого 
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успіху. Це важлива характеристика продуктивних сил, це суспільне надбання, що має 

матеріальну й духовну цінність. Одним з головних способів збереження здоров'я, 

фізичної активності, оптимального психофізичного стану студентської молоді є ведення 

здорового способу життя [3]. 

Стан здоров’я людини обумовлюється різноманітними соціальними, 

економічними, екологічними чинниками: якщо умовно прийняти вплив усіх чинників на 

здоров’я за 100%, то приблизно 20% залежить від спадковості, близько 20% − від 

екологічних умов, не більше 10% − від стану системи охорони здоров’я. Найбільш 

суттєва частка, котра за оцінками різних дослідників становить щонайменше 50% 

залежить від способу життя людини [1, с.39-40]. 

Спосіб життя взагалі – це біосоціальна категорія, яка інтегрує уявлення про 

певний тип життєдіяльності людини та характеризується його трудовою діяльністю, 

побутом, формою задоволення матеріальних та духовних потреб, правилами 

індивідуальної та громадської поведінки [3].  

При цьому спосіб життя людини включає три категорії: 

− рівень життя − це, в першу чергу, економічна категорія, яка відображає міру 

задоволення матеріальних, духовних та культурних потреб людини; 

− якість життя − міра комфорту при задоволенні людських потреб (передусім 

соціальна категорія); 

− стиль життя характеризує особливості поведінки у житті людини, тобто певний 

стандарт, під який підстроюється психологія та психофізіологія особистості (соціально-

психологічна категорія). 

Що ж стосується взаємозв'язку між способом життя та здоров'ям, то він 

найбільш повно виражається в понятті здоровий спосіб життя. Здоровий спосіб життя 

визначається − це активна діяльність людей, спрямована на збереження і поліпшення 

власного здоров’я, оздоровлення організму, боротьбу зі шкідливими звичками та 

факторами ризику для здоров’я, формування позитивної психологічної установки на 

збереження, зміцнення й примноження не тільки власного здоров’я, а й здоров’я 

оточуючи? 

 Крім цього, слід враховувати фактори, що обумовлюють спосіб життя людини, а 

саме: ставлення до паління, алкоголю, наркотиків, дотримання режиму дня і харчування, 

загартування, фізичну активність, психологічний комфорт; рівень сексуальної культури 

тощо. 

Таким чином, формування звичок ЗСЖ зробить неоціненний внесок у рішення 

проблеми здоров'я й фізичного потенціалу націй, без якого не тільки стане неможливим 

здійснення євроінтеграційних намірів України, а й нормальне функціонування її 

економіки й забезпечення всіх складових безпеки держави й т.п. Адже не можна не 

усвідомлювати, що рішення всіх цих завдань у великій мірі залежить від інтелектуального 

й фізичного потенціалу населення нашої країни, від його життєздатності, від 

співвідношення між кількістю здорових працездатних людей і кількістю тих, хто за віком 

або станом здоров'я має потребу в турботі про себе з боку держави [2]. 

В Україні склалася без перебільшення критична ситуація, пов'язана з 

тютюнопаління. Так за даними ВОЗ по поширеності тютюнопаління Україна посідає 

перше місце серед юнаків (41%), випереджаючи Росію (39,9%) і Білорусь (33,2%), і 

дев'яте серед дівчат (22,2%) 15 років (GYTS-Global Youth Tobacco Survey, 2004) [5, c.111-

112]. 

Від ожиріння (ІМТ>30) в Україні страждає 5% 13-літніх хлопчиків і 3% 

дівчинок, у той же час поширеність цієї недуги серед дорослих становить 7% серед 

чоловіків та 19% серед жінок. Стосовно дорослих про надлишкову масу тіла говориться, 

коли індекс маси тіла (ІМТ) 25 кг/м2, про ожиріння − коли ІМТ=30 кг/м2; а про стан, що 

передує ожирінню, коли ІМТ дорівнює 25,0-29,9 кг/м2. 
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Дуже складною є ситуація з уживанням алкоголю і наркотиків: на офіційному 

обліку перебувають понад 700 тис. хворих на алкоголізм і більше 50 тис. — на 

наркоманію. Спостерігається тенденція до постійного зростання їх кількості значною 

мірою за рахунок жінок і підлітків [2]. 

Підлітки ( за визначенням ВОЗ віковий період від10 до 19 років) вимагають 

особливої уваги. Багато звичок здорового способу життя, включаючи самоповагу й 

стійкість до зовнішніх впливів, формуються в цей час. Крім того, нездоров'я, придбане 

замолоду, може вплинути на стан здоров'я в зрілому віці. Студентські роки є заключним 

етапом цілеспрямованого педагогічного процесу, тому саме в цьому віці особливо 

важливо виховати потребу в руховій активності й інших компонентах ЗСЖ, що 

асоціюються з нею. 

Згідно з Національною доктриною розвитку фізичної культури і спорту, 

формування у населення сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і 

масового спорту як важливого чинника забезпечення здорового способу життя є одним з 

головних завдань державної політики у цій сфері [1, c.48-49]. 

У зв'язку з цим перед суспільством і службою охорони здоров'я постає завдання 

перетворити спосіб життя населення країни на здоровий, який би не руйнував, а 

зміцнював здоров'я населення. На думку експертів, потребує корінної зміни система 

освіти і виховання, яка сьогодні не забезпечує мотивацію до здорового способу життя [4, 

c.98-99]. 

Не секрет, що постановка фізичного виховання у освітніх закладах (і, особливо, у 

вищих навчальних закладах (ВНЗ)) України вимагає суттєвого перегляду. Скрізь, на 

місцях (у ВНЗ не фізкультурного профілю) йде лавинне скорочення кількості академічних 

годин, які відводяться для учбових занять з фізичного виховання Недостатній обсяг 

обов'язкових навчальних занять (4 години на тиждень, а у деяких вузах У країни 2 години 

на тиждень) не може забезпечити зміцнення здоров'я і підвищення рівня фізичного стану 

студентів Умови й організація навчального процесу з фізичного виховання у вузі не 

сприяють поліпшенню здоров'я студентів і не підвищують розумову працездатність [1, 

c.17]. 

Заняття фізичною культурою у вузах не викликають зацікавленості у студентів, а 

найчастіше негативні емоції − пригніченість, поганий настрій, дискомфорт [4]. 

М.А. Зайнетдинов виділяє такі причини незадовільного відношення студентів до 

занять фізичним вихованням: незручний розклад (27%), нецікаве проведення занять 

(20%), погані умови для розвитку індивідуальних здатностей (10%), недостатнє 

навантаження на заняттях (7%), погана організація занять (6%), неуважне відношення 

викладача (4%). 

Переважну більшість цих недоліків можна усунути використовуючи клубну 

форму організації занять, необхідність поширення якої відображена у Національній 

доктрині розвитку фізичної культури і спорту. Основною рисою клубної форми 

організації занять з фізичного виховання є особистий вибір способу проведення вільного 

часу. Але нажаль на сьогодні ще не розроблена така модель клубної форми організації 

занять, яка б забезпечувала формування у студентів стійкої мотивації щодо фізичного 

виховання і масового спорту Це обумовлено тим, що більшість дослідників розглядають 

спортивний клуб ВНЗ як сукупність секцій і команд з видів спорту, приділяючи 

недостатньо уваги тим видам рухової активності, що не пов'язані з виступом на змаганнях 

(атлетична гімнастика, фітнес-аеробіка, шейпінг, йога, пілатес та інші). Але між 

фізкультурною і спортивною активністю не спостерігається однозначної залежності. В 

основі спортивної діяльності лежить спонукання ззовні (змагання з іншими, престижні 

моменти та ін.). Фізкультурна активність у тимчасовому аспекті зберігається в звичній 

для кожної людини формі, а близько 70 % колишніх спортсменів не приступили до занять 

фізичними вправами в будь-якій формі після припинення спортивної діяльності. 

Фізкультурно-спортивна активність обумовлена головним чином, внаслідок зовнішнього 
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спонукання тими чи іншими обставинами (обов’язкові академічні заняття в навчальному 

закладі для одержання заліку чи оцінки з предмету і т.п.), як правило, малопродуктивна і 

носить тимчасовий характер саме через несформованість особистих культурних потреб. 

Тому ми бачимо доцільність й практичну необхідність перетворення кафедр фізичного 

виховання та спорту у кафедри фізкультурної освіти (та здоров'я), а також введення в 

учбову програму з фізичного виховання розділів валеологічної спрямованості [4, c.148]. 

Крім того не завжди є умови для продовження занять обраними видами рухової 

активності у зрілому віці. Тому ми вважаємо доцільним створити таку модель організації 

рухової активності студентської молоді, яка б, враховуючи потреби та інтереси студентів 

дозволяла продовжувати організовані заняття обраними видами рухової активності і після 

закінчення ВНЗ. 

Висновки та перспективи дослідження. Стратегія розбудови новітньої У 

країни повинна базуватись на посиленні освітнього аспекту учбового процесу. У 

майбутньому ми бачимо доцільність й практичну необхідність перетворення кафедр 

фізичного виховання та спорту у кафедри фізкультурної освіти (та здоров'я). З цих 

позицій задачі фізичного виховання у ВНЗ бачаться значно ширше, ніж це уявлялось до 

сих пір. 

Сучасна концепція оптимізації учбово-виховного процесу у ВНЗ У країни 

передбачає широку просвітницьку роботу серед молоді як передумову до самовиховання 

й звернення студентів до повсякденних норм здорового способу життя (стає очевидним, 

що бути здоровим − це вигідно, навіть, у економічному відношенні, у плані реалізації 

власної кар'єри молодої людини). Реальне втілення концепції у практику ми вбачаємо у 

корінній зміні програмно-нормативного забезпечення фізичного виховання, формуванню 

стійкого інтересу до фізкультурного виховання з метою зміцнення здоров'я, 

самовдосконалення фізичної підготовленості, пов'язаної зі здоровим способом життя у 

майбутній професійній діяльності. 

Крім того, важливим є створення у вищих навчальних закладах спортивних 

клубів, які б залучали до активних занять спортом і фізичною культурою якнайбільше 

студентів Такі клуби повинні сприяти організації відповідних умов для пропаганди 

здорового способу життя й умов для організації постійно діючих секцій спортивної і 

оздоровчої спрямованості. 

Перспективи подальших досліджень пов'язані з пошуком оптимальних шляхів 

рішення проблем формування здорового способу життя студентської молоді та 

можливостей його збереження у дорослому віці. 
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У світі проводиться дуже багато успішних операцій із пересадки людських 

органів від донора до реципієнта. Операції проводяться легально у медичних установах. 

В Україні кількість проведених легальних операцій менш. Ми з’ясуємо чи проводяться 

незаконні операції, так звана «чорна трансплантація». 

Ключові слова: донор, людський організм, органи тіла, трансплантація, 

пересадка органів, незаконний відбір органів, донорство, емоційне донорство. 

 

 Актуальність та мета дослідження. У сучасному світі щороку проводиться 

велика кількість операцій з пересадки людських органів, у той самий час в Україні – 

мізерна кількість. Існує питання, чи не проводяться трансплантації за незаконним чи 

нелегальним шляхом. Метою тез є дослідження проведення трансплантації людських 

органів та виявлення зафіксованих фактів незаконного їхнього проведення. 

На даний час у світі проводиться щороку понад 100 тис. трансплантацій. Серед 

проведених пересадок людських органів найбільшу питому вагу становлять пересадки 

нирок – 65 тис. випадків, 10 тис. – пересадка печінки, 5 тис. – серце, інші – решта органів. 

Для порівняння за даними Глобальної обсерваторії з донорства та трансплантації 

(Global observatory on donation and transplantation), в Україні упродовж п’яти останніх 

років зроблену та кількість трансплантацій:  у 2013 році зроблено 154 трансплантації, у 

2014-му – 148, у 2015-му – 136, у 2016 році зробили 119 трансплантацій, у 2017 – 118 

операцій, 2018 року –  96 (станом на жовтень) [3]. 

На високому рівні проводяться операції з пересадок людських органів у таких 

країнах, як США, Ізраїль, Індія, Німеччина, Білорусь. 

Для того щоб розуміти що таке незаконна трансплантація чи «чорне донорство» 

необхідно знати визначення правомірних термінів та їхнє значення. 

Трансплантація (від лат. transplantatio — пересаджування) — метод, що полягає 

в пересадці реципієнту органа або тканини (трансплантата), взятих у донора, а також 

клонованих тканин, штучних імплантатів (електронних, металічних та інших), найчастіше 

методом хірургічного втручання. 

Види трансплантації: 

 Аутотрансплантація (від грец. αυτός — сам), або аутологічна трансплантація — 

реципієнт трансплантата є донором для самого себе. Наприклад, 

аутотрансплантація шкіри з непошкоджених ділянок на обпалені широко 

застосовується при важких опіках. Аутотрансплантація кісткового мозку або 

гемопоетичних стовбурових клітин після високодозової протипухлинної 

хіміотерапії широко застосовується при лейкозах, лімфомах і хіміочуттєвих 

злоякісних пухлинах. 

 Ізотрансплантація (гомотрансплантація), або гомологічна трансплантація — 

донором трансплантата є 100 % генетично і імунологічно ідентичний реципієнту 

однояйцевий близнюк реципієнта. 

 Аллотрансплантація (від грец. άλλος — інший), або гетерологічна 

трансплантація — донором трансплантата є організм того ж виду, що генетично і 

імунологічно відрізняється від реципієнта. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82
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 Ксенотрансплантація (від грец. ξενος — чужий), або міжвидова 

трансплантація — трансплантація матеріалу від іншого біологічного виду 

(наприклад: людині від тварини). 

 Клітинна інженерія та клонування, метод вирощування тканин, органів з клітин 

реципієнта з метою пересаджування. У перспективі клонування тканин і 

вирощування цілих органів людини із заданими імунологічними 

характеристиками можуть призвести до того, що 100 % трансплантацій органів 

будуть гомологічними [4]. 

Іншими словами, трансплантація – це пересадка органів людини з одного 

організму в інших шляхом проведення технічного процесу або передача живого матеріалу 

від донора (хто передає) до реципієнта (хто отримує). 

Смерть мозку – це повна загибель головного мозку, при якій реанімаційні заходи 

можуть штучно підтримувати дихальну діяльність, кровообіг і функцію серця, що 

створює видимість життя. Поняття смерті мозку і смерті всього організму є ідентичними 

[5]. 

Донор (від лат. dono — дарую) — людина, яка добровільно дає частину своєї 

крові для переливання пацієнтам (реципієнтам) чи для готування лікувальних препаратів, 

а також свою тканину (наприклад, шкіру) чи орган (наприклад, нирку) для 

пересаджування (трансплантації) іншим особам. Також до цього поняття відносять 

донорство яйцеклітини чи сперми [6]. 

Емоційне донорство – добровільне, безоплатне передання свого органу іншій 

людини. 

Якщо провести послідовність дій щодо трансплантації людських органів, то 

можна констатувати що з моменту вилучення органу від донора до встановлення його 

реципієнту повинно пройти не більше 4-х годин, інакше орган людини може загинути. 

Багато людей, прослухавши новини про зникнення людей говорять, що їх 

викрали та «розібрали» на органи, але з огляду на публікації журналістів та лікарів, 

можна зробити висновок, що такі операції проводяться виключно в медичних установах, з 

обов’язковим проведенням лабораторних досліджень. Іншими словами: «у палатці серед 

степу чи у підвалі це неможливо зробити». Навіть відомий лікар Зіс робив операції в 

медичних установах. 

Сьогодні діяльність про проведенню трансплантації регулюється статтею 143 

Кримінального кодексу України «Порушення встановленого законом порядку 

трансплантації органів або тканин людини» [1] та Закон України «Про застосування 

трансплантації анатомічних матеріалів людині» [2]. 

Велика кількість українців схвильована відсутністю єдиного реєстру донорів 

органів, на що Міністерство охорони здоров’я України (МОЗ) відповіло про виділення 28 

мільйонів на початок створення інформаційної системи реєстру трансплантації. 

Інформаційна система трансплантації має включати в себе дев’ять різних 

реєстрів: 

 реєстр волевиявлення особи щодо посмертного донорства або представника, 

який буде ухвалювати відповідне рішення; 

 реєстр волевиявлення представника щодо згоди на вилучення органів для 

трансплантації чи виготовлення біоімплантантів з тіла померлої людини; 

 реєстр анатомічних матеріалів людини, призначених для трансплантації чи 

виготовлення біоімплантантів; 

 реєстр живих донорів; 

 реєстр живих донорів гемопоетичних стовбурових клітин; 

 реєстр реципієнтів; 

 реєстр осіб із трансплантованим анатомічним матеріалом; 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B3
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B5
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BF%D1%96%D1%94%D0%BD%D1%82_(%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8
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 реєстр закладів охорони здоров’я, що надають послуги з трансплантації чи 

пов’язані з нею, та інших суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність, 

пов’язану з трансплантацією; 

 реєстр трансплант-координаторів. 

Реєстр донорів допоможе вчасно знаходити потенційного донора, фізичні 

показники якого дозволяють врятувати пацієнта, який потребує трансплантації [7]. 

Незаконна трансплантація чи «чорне донорство» – проведення вилучення 

органів без згоди власника, отримання винагороди або в лікувальних закладах та інших 

медичних установ з порушенням вимог, які регулюються чинним законодавством. 

Отже, проаналізувавши матеріали публікацій українських журналістів та 

правоохоронних органів можна з великою упевненістю сказати, що в Україні «чорна 

трансплантація» не проводиться, відсутні кримінальні провадження і цей напрям не дуже 

розвинений у нашій вітчизняній медицині. Закордонна преса говорить, що насправді 

незаконна трансплантація є але вона знаходиться під «дахом» у вітчизняних 

правоохоронних органів та злочинних угрупувань. Будемо сподіватися, що закордонні 

журналісти помиляються. 
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ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ АНАЛІЗ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВАМИ:  

ПОГЛЯД З МИНУЛОГО 
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старший викладач кафедри права та 

соціально-економічних відносин, 
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У статті розглянуто питання співвідношення розвитку Стародавнього Вавилону, 

Об’єднаних Арабських Еміратів і сучасної України та аналіз їхньої діяльності у 

державній сфері, наявності природних ресурсів, стан війська й досягнення країн. 

Ключові слова:  держава, керівництво державою, президент, цар, шейх, уряд, 

природні ресурси, будівництво доріг та споруд, військо, армія, рекорди та досягнення. 

 

Актуальність і мета дослідження. Розвиток та становлення держави у багатьох 

випадках залежить від успішного її керування. У стародавні часи та новітній час чи то 

цар, чи президент при якісному підборі своєї команди може привести свою країну або до 

розквіту або до занепаду.  

Досліджуючи дані зазначених країн можна спостерігати їхнє піднесення та 

процвітання, владу, яка допомагала керівнику держави привести її до піднесення або 

навпаки сприяє її знищенню. 

Мета статті – привернути увагу до ситуації, яка складається в Україні на даний час 

та показати, що у минулому часі вищезазначені країни досягнули успіху та процвітання.  

Огляд наукових праць із проблеми. Дослідження даної теми проводиться 

вперше. 

Виклад основного матеріалу. Кожна країна у своїй історії проходить етапи 

становлення, розквіту і занепаду. Необхідність споглядати та аналізувати минулі 

історичні держави дасть змогу у більшій мірі вдосконалити та утвердити свою державу. 

Для аналізу і порівняння візьмемо стародавній Вавилон, Об’єднанні Арабські 

Емірати та теперішню Україну. Поставимо перед собою декілька питань та будемо давати 

на них питання: 

1. Керівництво державою. 

2. Природні ресурси. 

3. Будівництво доріг, споруд, будинків. 

4. Стан війська. 

5. Розвиток медицини. 

6. Видатні досягнення країни. 

У давню старовину, у часи коли існував Вавилон, з числа заможних сімей, так 

званої рабовласницької та світської знаті, обиралися особи, які відповідали за 

будівництво та ремонт будинків і споруд, каналів і доріг. Займалися будівництвом храмів, 

керували військом, утримували державну скарбницю, та ін. Відповідальність вони несли 

перед царем особисто.  

У разі невиконання наказів царя, їх могли усунути з посад, а у разі привласнення 

чи розтрати коштів їх могли й стратити. Знать не була зацікавлена у привласненні коштів, 

адже все навколо й так належало їм та царській сім’ї.  

Кількість державного апарату була завищеною, але постійно регулювалася царем. 

Вавилон був країною не багатою на корисні копалини, основним була глина. Займалися 

вирощуванням пшениці та ячменю, проса та фінікових пальм [1]. 
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За сприятливих умов розвитку Вавилонська держава розвивалася та розквітала. 

Вавилон дуже активно займався будівництвом каналів, будинків та споруд [1].  

Із утворенням Вавилону армія була виключно з народного ополчення. З розвитком 

Вавилону війська стали регулярними – кожен воїн у своє користування отримував майно 

та земельний наділ. Воєначальників призначав особисто цар [1]. 

Вавилонські лікарі були окремою категорією населення. Вавилонська медицина 

була тісно пов’язана з релігією. Розрізняли лікарів-практиків та лікарів-магів. Перші 

займалися зменшенням болю у хворого, інші займалися зціленням. У своїй діяльності 

використовували порошки, свічки, тампони, мазі та таблетки. Хірургією вавилонські 

лікарі не займалися [2]. 

За часи існування Вавилону можна приписати такі досягнення: 

1. Будівництво каналів та зрошувальних систем. 

2. Винахід цегли 

3. Будівництво Вавилонської вежі, яка послугувала прототипом проекту 

мавзолею В.І. Леніна 

4. Висячі сади  Вавилону (сади Семіраміди) 

До нашого часу, на жаль, не збереглися архівні записи про страту світської знаті за 

розкрадання коштів, а навпаки Вавилон гордився своїм надбанням, якістю доріг, 

відношенням до своїх громадян, наявністю казни (бюджетних коштів), кількістю війська. 

Кожен громадянин був зацікавлений у покращенні добробуту своєї держави і в 

свою чергу держава захищала кожного свого громадянина. 

За принципами керування правлячої групи сімей існує зараз і Об’єднані Арабські 

Емірати. 

Об’єднані Арабські Емірати (ОАЕ) утворилися з семи незалежних еміратів 

(очолював шейх). Кожен шейх був незалежний один від одного [3]. 

Ні для кого не секрет, що в Об’єднаних Арабських Еміратах є правлячі династії, які 

обіймають керівні посади країни. Рада міністрів (виконавча влада ОАЕ) відповідає за всі 

сфери життя та добробуту країни: добування та продаж нафтопродуктів, фінансові та 

банківські операції, будівництво, ремонт та реконструкція споруд і будинків, будівництво 

та ремонт доріг, розвиток інфраструктури та ін.. Керівництво ОАЕ постійно прагне до 

поліпшення добробуту населення. 

Природні ресурси ОАЕ становлять нафта і природній газ, покладі міді і марганцю, 

уранової та нікелевої руди, бокситів. На високому рівні знаходиться: промисловість 

держави, добувна галузь, енергетика країни [3]. 

За останні 20 років керівництво держави ОАЕ побудувало велику кількість доріг та 

магістралей, будинків та місць відпочинку. Вся протяжність чотирьосмугових 

автомагістралей становить 2000 км. В ОАЕ відсутній залізничний транспорт, але в 

наявності метро. Здано в експлуатацію велику кількість театрів, готелів, житлових 

будинків, шкіл та дитячих садків [3]. 

Армія ОАЕ складається з сухопутних військ, військово-морських та військово-

повітряних сил. Бюджет збройних сил ОАЕ кожного року складає приблизно 10 млн. дол. 

США. Міністр оборони звітує Президенту ОАЕ [4]. Армія ОАЕ регулярна, але в ній 

мають місце і найманці та інструктори з іноземних країн. 

Медицина ОАЕ перебуває на досить високому рівні. Починаючи з 90-х років ХХ 

століття, після початку масового добування афти, медицина почала розвиватися. На 

сьогодні існують державні лікарні та приватні медичні установи. Державні лікарні не 

поступаються приватним установам у обладнанні та медичному обслуговуванні [5]. 

З моменту утворення Об’єднаних Арабських Еміратів їм можна приписати такі 

досягнення: 

1. Найбільший сухий док у світі (понад 1 млн. тон). 

2. Добування нафти та газу (10 % світового запасу). 

3. Найвища будова світу – хмарочос Бурдж Халіфа (висота 860 м.) 



 

 - 194 - 

4. Шляхом проведення днопоглиблювальних робіт збільшили кількість портів. 

5. Спромоглися створювати штучні острови. 

6. Для озеленення шкіл, дитячих садків, медичних та розважальних закладів 

держава безкоштовно виділяє зелені насадження.  

Для порівняння сьогоднішня країна – Об’єднані Арабські Емірати - країна, яка 

чимало зусиль прикладає для покращення добробуту своїх громадян. При народженні 

кожен громадянин ОАЕ отримує на свій рахунок від держави від 20 до 30 тис. дол. США. 

У 1991 році наша держава отримала незалежність. Очолює Україну Президент. 

Парламент та Президент формують уряд, який підзвітний і Верховній Раді і Президенту 

України. Більшість посад уряду належить пропрезидентським особам. Міністри 

українського Уряду відповідають за бюджет країни, її обороноздатність, освіту та 

медицину, стан доріг та споруд, інфраструктуру та добробут населення. 

Природні ресурси України дуже різноманітні: графіти, ртуть, каоліни, бром, скляна 

сировина, сіль кухонна, залізні руди, титанові руди, камінь будівельний, гіпс, вогнетривка 

глина, цементна сировина, вугілля. Не треба залишати без уваги і те, що Україна багата на 

чорноземи, водні ресурси прісної води, ліси [6]. 

Впродовж декількох десятиліть у нашій державі не відбувається повноцінне 

будівництво споруд, будинків та доріг. Якщо й ведуться роботи, то це за рахунок 

приватного сектору, виграних грантових програм та закордонних інвестицій. Незначні 

державні програми задіяні та впровадженні в українських містах-мільонниках Київ, 

Одеса, Харків, Львів. Решта міст та регіонів України користуються тим надбанням, яке 

дісталося з початку 90-х років ХХ століття або навіть і раніше. 

Збройні сили України дуже різноманітні. Армія складається з сухопутних військ, 

повітряних сил, військово-морських сил, сил спеціальних операцій, десантно-штурмові 

війська та інші підрозділи [7]. 

Приблизно до середині 2014 року Збройні Сили України перебували у дуже 

скрутному становищі. Серед всього – це незначне фінансування, скорочення чисельності 

та штату, відсутність нового озброєння, хоча за матеріалами засобів масової інформації 

Україна продавала щорічно озброєння приблизно до 3 млн. дол. США. 

Медицина та заклади охорони здоров’я України перебувають не в кращому 

становищі [8]. 

Постійно скорочується кількість ліжок в районних лікарнях, не в повному обсязі 

відбувається забезпечення державних лікарень. Не поодинокі випадки затримання 

заробітної плати для медичних працівників, недостатня кількість техніки для транспорту 

тяжкохворих до місць лікування, медичних препаратів та вакцин. 

Приватні медичні заклади за рахунок приватних інвесторів та власного капіталу 

більш оснащенні обладнанням та технікою, у державні лікарні обладнання та техніка 

надходить виключно за рахунок меценатів та грантових програм. Нова медична реформа 

лише робить перші кроки до покращення обслуговування населення. 

За часи незалежності Україна досягла певних результатів: 

1. Будівництво літака «Мрія». 

2. Будівництво ракетних носіїв. 

3. Випуск у виробництво танку «Оплот» 

4. Розробка та випуск реактивної системи залпового вогню «Смерч» 

5. Найбільший експортер соняшникової олії у світі 

6. Скіфське золото, яке відвозили на виставку в Амстердам, найближчим часом 

повернеться до України. 

7. Наш боксер, Олександр Усик, визнаний боксер у світі, поряд з братами 

Кличко. 

Поряд з досягненнями Україна займає останні місця серед країн світу за 

економічними показниками, добробутом населення, ремонтом доріг та створенням 
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інфраструктури. Передові місця ми займаємо по корупційним справам, розкраданням та 

привласненням, недостачею бюджетних коштів. 

Висновки та перспективи дослідження. Аналізуючи наведені приклади 

Стародавнього Вавилону, Об’єднаних Арабських Еміратів та України складається 

враження, що правлячі сім’ї намагалися зробити більше для населення аніж демократичні 

чиновники своєї країни. В подальшому аналіз країн буде збільшено та охоплено інші 

сфери життя та побуту. 
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У статті розкрито питання можливі чинники впливу на організм людини в 

навколишньому середовищі та розроблений огляд на якість життя суспільства. Також 

було розглянуто основні екологічні питання життєдіяльності суспільства.  
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Актуальність та мета дослідження. Якість життя є показником рівня 

розвитку суспільства. Необхідність розроблення заходів щодо підвищення якості життя, 

пов’язаної зі здоров’ям, економічно активного населення є актуальним завданням для 

України, адже якість життя як основа розвитку людського капіталу є одним із важливих 

чинників конкурентоспроможності держави. 

Незважаючи на те що останнім часом науковці приділяють усе більше уваги 

проблемам визначення якості життя населення, ця тема залишається недостатньо 

вивченою. У працях науковців яких обґрунтовуються передусім фундаментальні напрями 

розвитку, оцінювання і підвищення рівня та якості життя населення [ 4, c.291]. 

Питання рівня життя населення залишаються маловивченими, оскільки 

переважно розглядаються або окремі аспекти, або глобальні проблеми виміру людського 

розвитку.  

Проблеми підвищення якості життя населення на засадах подолання 

негативних тенденцій соціально˗економічного розвитку, створення системи мотивації 

ефективної трудової діяльності на виробництві, а також системи управління змінами 

продовжують викликати наукові дискусії і зумовлюють актуальність дослідження.  

Людина є частиною природи. Споконвіку людство цікавило питання впливу на 

долю людини, її життя та здоров’я. Це питання актуальне й нині. Серед численних 

проявів взаємодії людини з довкіллям зазвичай найбільшої уваги приділяється двом 

аспектам: це вплив навколишнього середовища на людину, на її здоров’я і психічне.  

Сучасна наука свідчить, що здоров’я людини є складним феноменом, який 

визначається комплексом біологічних і соціальних чинників, що характеризується його 

рівновагою з навколишнім середовищем і відсутністю будь˗яких хворобливих змін та 

станів. У зв’язку з цим досі серед науковців немає однозначного трактування поняття 

«здоров’я».  

У нас час спостерігається невпинне зростання ступеня візуального та 

інформаційного навантаження, несприятливе суспільно˗економічне становище, а також 

деструктивна за своїм змістом для різноманітних чинників епохи соціальних змін, що 

мають місце, справляють виражений негативний вплив на провідні показники 

функціонального стану і адаптаційних ресурсів організму, стан соматичного і психічного 

здоров’я людини. 

Отже, у статті досліджується стан навколишнього середовища. Розкрито 

поняття, складові та проблеми навколишнього середовища. Ці проблеми є також 

далекими від пріорітетності екологічних проблем, на вирішення яких у державі відсутні 

фінансові можливості.  

Мета статті ‒ дослідження основних проблем навколишнього середовища та 

розкриття механізмів охорони навколишнього середовища. Головною метою цієї роботи є 

дослідження сучасного стану навколишнього середовища, основних проблем та розкриття 

механізмів з охорони навколишнього середовища, а також ціни важливості якості життя 

населення. 

Огляд наукових праць з проблеми. Більшість наукових праць у сфері 

охорони довкілля виконано в радянській період та є малопридатною для впровадження в 

умовах ХХІ ст. Окремі аспекти проблематики дослідження піддано аналізу в працях 

вітчизняних науковців та закордонних фахівців: В. І. Бєляєва, О. В. Богдан, 

А. Й. Васильєва, І. В. Вітовської, А. В. Грищенка, О. В. Гуцал, Ю. В. Канашевського, 

В. І. Карамушки, І. М. Потапчука, О. М. Шемякіна, О. А. Щипцова [9, c.19 -36].  

 Сучасні світоглядні позиції у моделюванні просторової організації суспільства, 

суспільно˗географічному підході до оцінки складних процесів і новітніх тенденцій 

розвитку, відображені у працях провідних українських географів М. В. Багрова, 

І. О. Горленко, С. А. Лісовського, О. М. Маринича, М. М. Паламарчука, М. Д. Пістуна, 

Л. Г. Руденка, О. Г. Топчієва та ін. 
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У перехідний період дослідження людського розвитку, рівня та якості життя 

населення на пострадянському просторі відзначені фундаментальними працями 

економістів, статистиків, соціологів і демографів (С. А. Айвазян, О. О. Алексєєва, 

В. М. Бобков, М. О. Денисов, В. М. Жеребін, Т. І. Заславська, М. О. Ісакін, Ю. В. Лабренц, 

Ю. Р. Лейбкінд, Ю. М. Мерінов, П. С. Мстиславський, М. І. Опополь, Р. В. Ривкіна, 

Н. М. Рімашевська), зокрема в Україні цій проблематиці присвячені роботи 

В. Б. Артеменка, С. І. Бандура, І. К. Бондар , О. С. Власюка, З. В. Герасимчук, 

М. І. Долішнього, Т. С. Клебанової, Т. М. Котенко, В. І. Куценко, Е. М. Лібанової, 

І. І. Лукінова, І. М. Малахова, В. О. Мандибури, Л. В. Ноздріної, В. В. Онікієнка, 

І. І. Осипової, С. І. Пирожкова, І. М. Прибиткової, А. П. Ревенка, Ю. І. Саєнка, 

Ф. В. Узунова, А. Г. Шапар та ін [13, c.168]. 

Виклад основного матеріалу.  

У вік технічного прогресу і завоювання космосу, в епоху ринкових відносин, для 

людства найбільш важливим є здоров'я. Його не купиш за гроші. Будучи хворим, людина 

не може втілити в життя свої мрії, повністю реалізуватися в сучасному світі. 

ХХІ століття, має у спадок чудові досягнення в суспільних галузях, але також 

трагічні невдачі в природному середовищі (природні катаклізми, зміна політичних і 

економічних режимів, смертоносні війни, епідемії від невідомих і відомих захворювань і 

т.д.). 

Беззаперечно, тільки здорова людина з гарним самопочуттям, психологічною 

стійкістю, високою розумовою і фізичною працездатністю може активно жити, успішно 

долати труднощі. Відомо, що здоров'я залежить від біологічних можливостей людини, 

соціального середовища, природно˗кліматичних умовх [11]. 

Для оцінки впливу факторів навколишнього середовища на стан здоров'я людини 

використовують різні групи ознак: демографічні показники; рівень захворюваності та 

травматизму, оцінка фізіологічного стану організму, що відповідає його віку. Одним з 

важливих показників здоров'я є фізичний розвиток людини. 

Між людиною і навколишнім середовищем встановлюються різні зв'язки і 

відносини, які дають можливість жити людині як природному і громадському суті. Однак, 

в цих зв'язках і відносинах можуть відбуватися зміни, що загрожують життю людини [4, 

c.273]. 

Проблемою можна назвати забезпечення мінімальних умов для задоволення 

потреб людей у такий спосіб, щоб зберегти людську гідність. Захист природного 

середовища людини, поліпшення якості всієї середовища людини можуть здійснитися 

тільки організованими науково осмисленими діями. 

Здоров'я людини, навіть у вузькому розумінні терміна як «відсутність хвороб і 

фізичних дефектів, багато в чому визначається впливом навколишнього середовища, що 

включає в себе сукупність антропогенних і природних чинників» [2, c. 49-53]. Основні 

негативні наслідки для здоров'я і умов життя населення мають перші, які є породженням 

трудової діяльності людини. 

Можна сказати, що будь-яка діяльність людини впливає на навколишнє 

середовище, а погіршення є небезпечно для всіх живих істот, у тому числі і для людини. 

Сьогодні екологія людини ‒ загальновизнана комплексна наука, яка вивчає 

взаємодію людей з навколишнім світом. Вона розглядає питання розвитку 

народонаселення, вдосконалення фізичних і психічних можливостей громадян, оцінює їх 

природні потреби [8, c. 54-56].  

Головні завдання екології зводяться до: 

‒ розкриттю масштабів впливу людей на природу, оцінці наслідків впливу на 

суспільство, навколишнє середовище і захворювання людини; 

‒ прогнозування можливих змін здоров'я під впливом зовнішнього середовища і 

розробці адекватних ситуації систем життєзабезпечення; 
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‒ забезпечення суспільства інформацією, що сприяє підтримці оптимального 

існування людей в природі з урахуванням всіх соціальних і біологічних аспектів. 

Навколишнє середовище великою мірою впливає на всі сфери життя людини: 

побут, працю, відпочинок і стан здоров'я. Всі ці фактори багато в чому залежать від якості 

навколишнього середовища. Дуже часто, показник здоров'я людей є індикатором стану 

середовища [5, c.91]. 

Без чого не зможе прожити людина? Без води і без повітря, і про це знає кожен, 

ось тільки на землі стає все складніше знаходити місця, щоб ці самі вода і повітря були 

чистими і не наносили шкоди. 

Атмосфера з кожним днем стає все більш і більш забрудненою, і сприяють цьому 

транспортні засоби, а також сучасна промисловість. В повітря потрапляють такі 

небезпечні речовини, як марганець, миш'як, селен, ксилол, азбест, стирол і т.д. Коли всі 

перераховані вище речовини потрапляють в організм людини, вони можуть провокувати 

розвиток онкологічних захворювань, а також захворювань нервової системи [12, c.145-

169]. 

Тепер Вода є частиною екології та джерелом повноцінного людського життя. 

Але, на сьогодні велика кількість людських захворювань на планеті виникають через 

вживання звичайної води. Звичайна вода, яка повинна давати кожному повноцінне 

здоров'я може привести до наступних захворювань: 

 онкологічні захворювання; 

 генетичні зміни, через які і народжуються діти з різноманітними 

відхиленнями; 

 захворювання внутрішніх органів, а саме печінки, нирок і 

шлунково˗кишкового тракту. 

Але вода і атмосфера впливають негативно і на продукти харчування, які щодня 

вживає людина. З кожним роком в звичайних продуктах, які здавалося б, повинні 

приносити тільки користь, знаходять все більше і більше шкідливих токсинів і інших 

елементів, які можуть негативно позначитися на людському здоров'ї [1, c.49]. 

Виходячи з цього, в усі часи, однією з фундаментальних проблем людства був 

захист населення від негативних впливів і підвищення тривалості життя людини. 

У цьому сенсі погіршують ситуацію самі люди. Величезна кількість промислових 

об'єктів, вирубка лісів, мільйони автомобілів, браконьєрство і безліч інших факторів 

призводять до того, що природа починає працювати проти людини. 

Ні для кого не секрет, що основною причиною глобального потепління стала 

активна промислова діяльність людства. Це призвело до значних змін клімату, що, 

безумовно, не могло не позначитися на здоров'ї людей [7, c.6-10]. 

Підвищення концентрації шкідливих речовин в повітрі призводить до 

збільшення захворювань не тільки органів дихання, а й серцево˗судинної системи. 

Особливо ця картина проглядається в промислових мегаполісах. 

Поява продуктів з ГМО, всілякими Е˗добавками викликало цілу бурю обурення 

серед населення, але тим не менш їхнє споживання в глобальному плані не зменшилася. 

Наразі правильне, раціональне харчування стає не стільки модним напрямком, 

скільки необхідним. Дотримання режиму харчування і вживання корисної їжі ‒ одна з 

головних цілей для здоров'я населення планети [10, c. 15-16]. 

Велике значення для здоров'я людей мають споживані ними продукти і способи 

їхнього приготування, а також екологічність території їхнього проживання. Досить 

несприятливо наявність в атмосфері свинцю, основними джерелами викиду якого є 

автомобілі і металургійні підприємства. 

Для людини навколишнім зовнішнім середовищем є не тільки природа, а й 

суспільство. Тому соціальні умови також впливають на стан організму і його здоров'я. 

Сім'я впливає на становлення характеру, на духовне здоров'я її членів. Взагалі, в місті 

члени сім'ї мало спілкуються один з одним, часто збираються лише за вечерею, але і в ці 
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короткі години контакти членів сім'ї пригнічені переглядом телевізійних передач. 

Порушення режиму відпочинку, сну, харчування в сім'ї призводить до розвитку у 

більшості членів сім'ї ряду захворювань: серцево˗судинних, нервово˗психічних, 

порушення обміну речовин [2, c. 109 – 110]. 

У містах людина придумує тисячі хитрощів для зручності свого життя. 

Науково˗технічний прогрес істотно змінив і поліпшив життя людини, зробив його більш 

комфортним. Однак впровадження в життя деяких досягнень науково˗технічного 

прогресу дало не тільки позитивні результати, але одночасно принесло цілий комплекс 

несприятливих факторів: підвищений рівень радіації, токсичні речовини, горючі 

пожежонебезпечні матеріали, шум. 

У процесі всього життя людина відчуває вплив соціальних чинників. Відносно до 

здоров'я людини окремі фактори можуть бути байдужими, можуть сприятливо впливати, 

а можуть завдавати шкоди.  

Кожна людина має право знати про всі екологічні зміни, що відбуваються в 

місцевості, де проживає, і у всій країні, знати все про їжу, яку вживає, про стан води, яку 

п'є, а також людина повинна усвідомлювати небезпеку, що загрожує йому небезпека і 

відповідно діяти. Здоров'я ‒ це капітал, даний людині природою спочатку, втративши 

який, важко повернути назад [3]. 

Також не слід забувати про те, що велику небезпеку для здоров'я людей 

представляє паління. Крім того, що людина, яка палить сам вдихає шкідливі речовини, він 

ще й отруює атмосферу, наражаючи на небезпеку тих, хто знаходиться з ним поруч. Для 

вирішення проблеми, пов'язаної з несприятливою екологічною ситуацією, необхідна 

мобілізація всього суспільства, розробка та впровадження державних і недержавних 

програм і чітке, поетапне їх виконання [6, c.56]. 

Якщо говорити конкретно, то потрібно робити наступне: 

 переходити до застосування енерго і ресурсозберігаючих технологій, а в 

майбутньому ˗˗ до використання замкнутих, безвихідних виробничих циклів; 

 раціонально витрачати природні ресурси з урахуванням регіональних 

особливостей; 

 розширювати природні заповідники; 

 повсюдно впроваджувати екологічну освіту; 

 пропагувати здоровий спосіб життя. 

І на закінчення необхідно відзначити, що в нашій країні, як і в ряді інших 

високорозвинених держав, громадянину надано конституційне право на екологічну 

безпеку, яке взаємопов'язане з правом на життя і отриманням послуг охорони здоров'я. 

Але те, що написано на папері ˗ всього лише слова! Для того щоб на Землі не відбувалися 

техногенні катастрофи, які траплялися аварії на атомних станціях (Чорнобиль, Фукусіма), 

наслідки яких будуть негативно позначатися на здоров'ї декількох поколінь, людство 

повинно дуже дбайливо ставитися до природи. 
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В статті охарактеризовано різні наукові підходи щодо визначення сутності 

мотивації праці. Розроблено модель процесу мотивації праці. Запропоновано заходи 

покращення мотивації до професійної діяльності персоналу промислових підприємств в 

ринкових умовах господарювання. 

Ключові слова: мотивація, персонал, праця, промислове підприємство. 

 

Необхідною умовою існування й розвитку суспільства є праця, як доцільна 

діяльність людей, що спрямована на задоволення їхніх життєвих потреб. Однією з 

складових праці є її мотивування на рівні агентів (учасників) трудових відносин. Система 

мотивації характеризує сукупність взаємопов'язаних заходів, які стимулюють окремого 
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працівника або трудовий колектив у цілому щодо досягнення індивідуальних і спільних 

цілей діяльності підприємства (організації). 

Актуальність теми дослідження: в умовах, що склалися в Україні  на 

нинішньому етапі її розвитку, проблема мотивації особистості набула важливого 

значення, оскільки вирішення задач, які стоять перед суспільством, можливе лише за 

умови створення належної мотиваційної основи, здатної спонукати персонал підприємств 

до ефективної діяльності. Мова йде про застосування таких форм і методів стимулювання 

особистості, які б сприяли високій результативності її роботи. 

На сьогодні матеріальне стимулювання працівників підприємств, як основна 

складова частина загальної системи мотивації, перейняло здебільшого риси, притаманні 

попередній адміністративно-командній системі господарювання. Внаслідок відсутності 

прямої залежності розміру премії від конкретних результатів роботи працівників 

структурних підрозділів підприємства, вона перестала виконувати свою головну функцію 

– стимулюючу, і перетворилась в просту надбавку до посадового окладу.  

Відсутність науково обґрунтованої системи планування, організації, мотивації та 

контролю діяльності підприємства, а також виважених критеріїв роботи працівників його 

структурних підрозділів призвели до "зрівнялівки" в системі преміювання. А відсутність 

висококваліфікованих  кадрів, спроможних забезпечити належну організацію і 

функціонування підприємства за ринкових умов, зводять практично нанівець всі спроби 

розробки, а тим більше – впровадження високоефективної системи цільового управління, 

в якій чільне місце належить системі мотивації. Подальше послаблення мотивації праці 

неминуче призведе до загострення негативних соціально-економічних процесів які мають 

місце в нашій державі. Звідси виникає об’єктивна необхідність створення науково-

обґрунтованого механізму мотивації праці персоналу підприємств, який би зміг за  

допомогою дійових важелів і стимулів підвищити зацікавленість працівників 

продуктивно і якісно працювати, сприяти піднесенню їх конкурентоспроможності, 

забезпечити якісне оновлення трудового менталітету. Необхідний і інструментарій 

мотиваційного механізму, здатного поєднати в єдиний вузол цілі і результати діяльності 

персоналу, щоб на практиці реалізувати цілеорієнтовану мотивацію його 

високопродуктивної праці. 

Метою роботи є визначення особливостей процесу формування мотивації 

трудової діяльності на підприємствах та розробка основних напрямків і практичних 

рекомендацій щодо створення мотиваційного механізму, його ефективного розвитку, 

який  би відповідав пріоритетам формування соціально-орієнтованої ринкової економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Широко вивчаються закономірності 

дії мотивацій і побудови методів та механізмів реалізації мотивації, щодо підвищення 

продуктивності. Зокрема слід виділити: В.Д. Бондара, Р.Л. Дафта, А.М. Колота, 

О.Є. Кузьміна, О.Г. Мельник, Г.В. Осовську, О.Ю. Славогородську, Л.П. Червінську. У 

їхніх наукових працях міститься досить цікава й корисна інформація з питань 

мотивування працівників промислових підприємств. 

Проте, питання теоретико-праксекологічного підходу залишається мало 

вивченими. 

Основні засади мотивації персоналу до трудової діяльності розкрито в працях 

економістів-класиків А. Сміта, Ф. Гілбрета, А. Маслоу, Ф. Герцберга, Р. Оуена, 

Д. МакГрегора, В. Врума. 

Мотив (від лат. Movers – приводити в рух, штовхати) – складне психологічне 

утворення, що спонукає до свідомих дій і вчинків і служить для них підставою 

(обґрунтуванням) [3, с. 188]. 

Мотивація – це сукупність внутрішніх і зовнішніх рушійних сил, які спонукають 

людину діяти специфічним, цілеспрямованим чином; процес спонукання себе та інших до 

діяльності для досягнення цілей організації і (або) особистих цілей [1, с. 130]. 

Розглянемо ті спонукальні причини, які змушують людину займатися працею. 
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Перша група причин – спонукання суспільного характеру: це і усвідомлення 

необхідності приносити користь суспільству, це і бажання надавати допомогу іншим 

людям (що може проявлятися в навчанні дітей, в лікуванні хворих, у захисті своєї 

батьківщини і т. д.); це і громадська установка на необхідність трудової діяльності («хто 

не працює – той не їсть»), і небажання уславитися неробою. 

Друга група – отримання певних матеріальних благ для себе і сім'ї: заробляння 

грошей для задоволення матеріальних і духовних потреб. 

Третя група – задоволення потреби в самоактуалізації, самовираженні, 

самореалізації: людина не може бути бездіяльним за своєю природою, а природа його 

така, що він – не тільки споживач, але і творець. У процесі творення він отримує 

задоволення від творчості, виправдовує сенс свого існування. До цієї ж групи належить і 

мотив, пов'язаний із задоволенням потреби в суспільному визнанні, у повазі з боку других 

[3, с. 145-146]. 

Мотивація – одна з основних функцій діяльності будь-якого менеджера, і саме з 

її допомогою здійснюється вплив на персонал підприємства.  

Функція мотивації полягає в тому, що вона впливає на трудовий колектив 

підприємства у формі спонукальних мотивів до ефективної праці, громадського впливу, 

колективних та індивідуальних заохочувальних заходів. Зазначені форми впливу 

активізують роботу суб'єктів управління, підвищують ефективність всієї системи 

управління підприємством, організацією. 

Сутність мотивації полягає в тому, щоб персонал фірми виконував роботу 

відповідно до делегованих йому правами і обов'язками, погодившись з прийнятими 

управлінськими рішенням [2, с. 18]. 

На рисунку 1. Представлена загальна модель процесу мотивації. 

 

 
Рис. 1.1. Спрощена модель процесу мотивації 
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Матеріальна мотивація включає:  

 заробітну платню;  

 регулярні грошові премії з нагоди певних подій (ювілей служби, 

різноманітні державні та релігійні свята);  

 нерегулярні грошові премії з нагоди певних подій у житті працівника 

(ювілей, народження дитини, певні досягнення у роботі);  

 інші грошові виплати (відсотки від підписаних контрактів, гонорари). 

Інший вид мотивації – це соціальні вигоди:  

 безкоштовні медичні огляди;  

 безкоштовний відпочинок під час відпустки;  

 можливості для оздоровлення і заняття спортом [4, с. 18]. 

Такий вид мотивації вимагає порівняно невисоких витрат протягом року на 

одного працівника, проте підвищує статус організації в очах персоналу, оскільки 

працівник бачить турботу про себе з боку керівництва. Крім того, такий вид додаткової 

мотивації, як медичний огляд дозволяє економити на лікарняних, а потім і на виплатах з 

інвалідності (уже на рівні держави). 

Нажаль, в Україні, що володіє визнаним у світі кадровим й інтелектуальним 

потенціалом, підприємства недостатньо використовують інструменти, пов'язані з 

підвищенням мотивації працівників, роблячи основний акцент на маніпулюванні 

зарплатою: підвищуючи або знижуючи її залежно від успіхів структури на ринку. Тільки 

великі підприємства сьогодні, приймаючи на роботу, пропонують фахівцям високого 

рівня не тільки високу зарплату, але і щедрий соціальний пакет, що покриває частину 

важливих витрат життєдіяльності людини. Однак часто молодих працівників це не 

влаштовує: вони повинні бачити перспективу кар'єрного зростання в цій компанії, а якщо 

ж ні, то, як показує практика, вони шукатимуть інше місце роботи. 

Дієва система мотивування працівників вітчизняних промислових підприємств 

повинна базуватися на таких принципах:  

 прийняття працівника як особистості, повага до нього, його потреб та 

інтересів;  

 створення безпечних, комфортних умов праці;  

 створення умов та надання однакових можливостей для професійного 

просування працівників;  

 застосування об'єктивних критеріїв оцінки працівника;  

 забезпечення відповідності винагороди працівника результатам його 

праці;  

 справедливий розподіл доходів, участь працівників у прибутках;  

 залучення працівників до управління виробництвом;  

 забезпечення моральної та соціальної захищеності трудового колективу 

[2, с. 138].  

Отже, головним завданням керівництва будь-якого підприємства повинно стати 

створення на ньому ефективного мотиваційного середовища. Цього можна досягти 

насамперед через забезпечення залежності винагороди працівника від досягнутих ним 

результатів і кваліфікації, тим самим зацікавити людей у реалізації свого потенціалу. 

Висновки. В результаті проведеного дослідження встановлено, що усі теорії 

мотивації розглядають стимул до роботи з двох позицій, – з одного боку – це матеріальне 

заохочення до роботи (заробітна плата, премія, надбавки), а з іншого боку – не 

матеріальне заохочення до роботи (грамота, подяка, догана). Успіх роботи залежить від 

оптимального поєднання цих двох позицій. 
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У статті розкрито питання впливу соціальних мереж на формування здорового 

способу життя українців та підлітків. Наголошено на тому, що соціальні мережі 

негативно впливають на фізичне та психічне здоров’я  
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залежність. 

 

Актуальність та мета дослідження. Актуальність роботи полягає у тому, що 

соціальні мережі об’єднують мільйони людей, які спілкуються між собою 

використовуючи їх. Тому є важливим дослідити вплив соціальних мереж на здоровий 

спосіб життя. Це зумовлено тим, що сучасна людина не уявляє себе без Інтернету, все 

більша частина життя її є віртуальною. 

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті. 

Мета статті – дослідити вплив соціальних мереж на здоровий спосіб життя 

українців. 

Огляд наукових праць з проблеми. Науковці ще не досліджували саме цю 

тему, в основному матеріалі наведені дослідження близьких за темою. 

Виклад основного матеріалу. Соціальна мережа – це спільнота людей, 

об’єднаних однаковими інтересами або уподобаннями. 
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Також соціальні мережі – це основний спосіб розповсюдження новин. Сучасні 

Інтернет-сервіси забезпечують користувачів усіма можливими інструментами для 

спілкування одне з одним – зображення, відео, музика, чати, блоги, форуми, тощо. На 

мікроблогах на людину спрямований потік дуже лаконічних повідомлень, над яким не 

потрібно думати і це скорочує об’єм уваги. Інтенсивний обмін повідомленнями знижує 

рівень IQ людини, а довготривалий перегляд відео роликів розвиває синдром порушення 

уваги з гіперактивністю. Біолог А.Сігман опублікував в журналі британського Інституту 

біології «Biologist» результати дослідження впливу соціальних мереж на здоров’я 

людини. На його думку, надмірне захоплення соціальними мережами в Інтернеті може 

пошкодити здоров’ю через скорочення спілкування з реальними людьми. 

 Зокрема, недостатність спілкування може негативно впливати на роботу імунної 

системи, гормональний дисбаланс, роботу артерій і процеси мислення, що підвищує 

ризик появи таких хвороб, як рак, серцево-судинні захворювання і розумову 

недостатність. 

Вчені вже не раз стверджували про психічні захворювання, причиною яких є 

підвищений інтерес до соціальних мереж. Основний принцип більшості з них – це 

піраміда за принципом А. Маслоу, згідно з якою основний ступінь потреб займає 

самовираження. Саме з цією метою використовуються відео архіви, аудіо записи та фото. 

Любителі соціальних мереж схильні до відхилень і у психічному стані. До такого 

висновку прийшли фахівці американської вищої Школи медицини Case Western Reserve 

School. Згідно з даними дослідження активні користувачі мереж в 2 рази частіше 

вживають алкоголь, на 40% більше палять тютюн та на 55% більше беруть участь у 

бійках, навіть вживають наркотики. Нещодавно співробітник 

Массачусетського технологічного Інституту завершив дослідження, присвячене 

негативному впливу соціальних мереж на здоров’я. Виявилося, що користувачі активно 

переймають звички, що стосуються здоров’я, у своїх друзів в соціальній мережі. 

Соціальні мережі негативно впливають і на роботу імунної системи організму, роботу 

артерій і процеси мислення. Результат – підвищення ризику появи раку, серцево-

судинних захворювань. На думку великобританського біолога Аріка Сігмана ця загроза 

пов’язана з тим, що фізіологічні процеси в організмі людини відбуваються по різному 

залежно від того, знаходиться людина наодинці, в чиємусь товаристві чи у віртуальній 

реальності. Є й інші мінуси – порушення зору, викривлення хребта, часті головні болі, 

поганий настрій. 

Також соціальні мережі забирають багато вільного часу який можна використати 

для чогось корисного. Наприклад, зайняття спортом, здорове харчування та інше. 

Більшість людей стали менше проводити час на свіжому повітрі та проводити вільний час 

із друзями, не в мережі, а в реальному житті. 

В огляді BBC Future – останні та найбільш масштабні дослідження того, як 

соціальні медіа , насамперед, Facebook, Twitter та Instagram , впливають на наше психічне 

самопочуття. 

Три мільярди людей в усьому світі, тобто близько 40% населення, користуються 

соціальними мережами в Інтернеті. Ми витрачаємо на них в середньому дві години 

щодня: публікуємо дописи, обмінюємося фото, реагуємо на пости друзів. 

Щохвилини користувачі соціальних мереж відправляють майже півмільйона 

твітів та фотографій у Snapchat. 

Якщо соціальні медіа відіграють у нашому житті таку велику роль, то дуже 

важливо усвідомлювати, як вони впливають на нас. 

Оскільки соціальні медіа – явище відносно нове, остаточних висновків, звичайно, поки 

що бракує. 

Наявні дослідження в основному базуються на повідомленнях самих 

користувачів, що представляє інформацію недостатньо об'єктивно. 

Проте і дані проведених досліджень вже дозволяють зробити певні висновки. 
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Настрій 

У 2014 році австрійські дослідники з'ясували, що 20 хвилин, проведені у 

Facebook, залишали користувачів у гіршому настрої, ніж після перегляду інших сторінок 

в Інтернеті. Вочевидь, це було пов'язано з тим, що користування соціальною мережею 

здавалося їм марнуванням часу, вважають науковці. На думку дослідників із 

Каліфорнійського університету, хороший чи поганий настрій здатен швидко 

поширюватися між користувачами соціальних мереж. 

Депресія 

Хоча деякі минулі дослідження виявляли зв'язок між депресією та 

користуванням соціальними мережами, нові розвідки в цій галузі свідчать про зворотній 

ефект. 

Два дослідження, в яких брали участь понад 700 студентів, показали, що 

симптоми депресії, як-от поганий настрій, відчуття меншовартості та розпачу, пов'язані з 

якістю онлайн-спілкування. 

У тих, кому віртуальна комунікація приносила переважно негативні емоції, 

депресивні симптоми були вищими. 

Схоже дослідження, проведене в 2016 році за участю 1700 людей, виявило, що 

ризик депресії та тривожності був втричі вищий у тих, хто користувався кількома 

соціальними медіа-платформами. 

Серед причин, названих дослідниками, було насамперед віртуальне цькування, 

спотворене уявлення про життя інших людей. 

 Також на прояву депресії можуть впливати фото, відео на яких інші люди 

виглядають щасливими, здоровими та стрункими. 

Сон 

Переважну частину своєї історії люди проводили вечори в темряві, і лише в 

останні століття в наших спальнях з'явилося штучне освітлення. Воно пригнічує 

вироблення гормону мелатоніну, який сприяє сну. Найгірше впливає на нього блакитне 

світло від екранів смартфонів та ноутбуків. 

Отже, звичка перевіряти перед сном стрічку новин у Facebook чи Twitter погано 

впливає на якість сну. 

Дослідники з Пітсбургського університету опитали 1700 людей віком від 18 до 

30 років про те, як вони користуються соціальними мережами. 

Блакитне світло, яке випромінюють ґаджети, відіграє суттєву роль у порушенні 

сну. 

Найгірший впливав не загальний час, проведений у мережі, а частота заходів до 

неї, що свідчило про "нав'язливу звичку" постійно перевіряти оновлення. 

Дослідники, однак, не з'ясували остаточно, чи саме соціальні мережі 

спричинюють розлади сну, чи це ті, хто вже страждає на безсоння, проводять більше часу 

в мережах. 

Також нашому здоровому сну може заважати перегляд фільмів чи відео до 

пізньої ночі. 

Залежність 

Попри заяви декількох дослідників про те, що Twitter викликає більшу 

залежність, ніж сигарети та алкоголь, нав'язливе користування соціальними мережами не 

було внесене до списку розладів психічного здоров'я. 

Проте соціальні медіа змінюються швидше, ніж вчені встигають їх вивчати. 

Деякі дослідники звертають увагу на різні типи нав'язливої поведінки в 

соцмережах. 

Так, нідерландські науковці нещодавно розробили власну шкалу для виявлення 

можливої залежності. 

Втім, якщо залежність від соціальних мереж дійсно існує, її можна вважати 

типом загальної Інтернет-залежності, яка є офіційно визнаним розладом. 
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2011 року науковці з Університету Ноттінгема Дарія Кусс та Марк Гріффітс 

проаналізували 43 попередніх дослідження в цій галузі і дійшли висновку, що залежність 

від соціальних мереж дійсно є психічним розладом і потребувати професійної допомоги. 

Ми проводимо весь свій вільний час перевіряючи оновлення стрічки в Instagram. 

Ми не уявляємо свого життя без цього, руки завжди тягнуться до телефону. 

 Самооцінка 

Жіночі журнали з фотографіями надто худорлявих моделей, до того ж 

обробленими у Photoshop, вже давно визнані джерелом низької самооцінки у молодих 

жінок. Але тепер занепокоєння в деяких груп активістів почали викликати й соціальні 

медіа. 

Спеціальні фільтри в них, а також освітлення та кут зйомки дозволяють 

створювати в них малореалістичні світлини.  

Згідно з опитуванням 1500 користувачів, проведеним благодійним фондом Scope, 

понад половина молодих людей у віці 18-34 років зазначили, що соціальні мережі 

змушують їх відчувати себе непривабливими. 

Дослідження 2016 року, проведене в Університеті штату Пенсільванія, показало, 

що перегляд чужих селфі занижує самооцінку, оскільки користувачі порівнюють себе з 

фотографіями людей у найщасливіший момент їхнього життя. 

Жінки зазвичай негативно порівнюють себе із селфі інших жінок, виявили 

дослідники з Університету Стретклайда в штаті Огайо та Університету штату Айова. 

Нерідко жінки та досить молоді дівчата навіюють собі думки (зомбують себе), 

що вони не ідеальні, мають зайву вагу та не ідеальне обличчя (замалі губи, завеликий ніс) 

переконують себе, що потрібно сідати на дієти, робити пластичні операції, щоб відчути 

себе ідеальною.  

Утім, на самооцінку погано впливають не тільки селфі інших користувачів. 

Опитування тисячі користувачів Facebook зі Швеції виявило, що загалом жінки, які 

проводять багато часу в цій соцмережі, відчувають себе менш щасливими та впевненими.  

Соціальні мережі мають величезний вплив на підлітків.  

Інтернет дає не тільки можливість для розвитку здібностей, покращення знань та 

розширення кола інтересів, але й містить у собі реальні загрози як для дорослих, так і для 

дітей. 

Нарівні з позитивними сторонами, соціальні мережі мають і негативні наслідки – 

це Інтернет-залежність, економія або відсутність часу на живе спілкування. Соціальні 

мережі, відсуваючи на другий план родину, школу, друзів, займають усе більш 

домінуючу роль у процесі соціалізації особистості й здійснюють безпосередній вплив на 

її ціннісні орієнтації. 

Незважаючи на те, що Україна за рівнем розвитку інформаційних технологій 

відстає від деяких країн світу, Інтернет і комп'ютери все більше входять в наше 

повсякденне життя. Але, крім того, для більшості Інтернет є також розважальним 

засобом, джерелом інформації, засобом спілкування. Ще один важливий фактор, через 

який підлітки «липнуть» до екранів монітора цілодобово, – соціальні мережі. Можливості 

Інтернету і соціальних мереж поки не досліджені повною мірою, але й наявні 

дослідження засвідчують їх величезний вплив на формування свідомості молоді, мотиви 

її поведінки, ціннісні орієнтації, спосіб життя, вибір мети і шляхів її реалізації. 

Соціальні мережі дозволяють не просто створювати про себе враження за 

власним вибором, але й бути тим, ким захоче. Інтернет дає можливість пошуку та 

засвоєння підлітками інформації, яка розміщена на веб-сайтах, метою є розширення, 

поглиблення, уточнення власного уявлення про світ, реальну та віртуальну дійсність.  

Перебуваючи у віртуальному світі та вивчаючи ту інформацію, яка розміщена у 

соціальних мережах, кожен із нас формує свою систему цінностей, яка визначає 

виняткове ставлення до певних дій, вчинків, явищ як віртуального, так і реального життя; 

визначає нашу поведінку та майбутню соціальну діяльність, що становить собою 
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ціннісний компонент. Використовуючи соціальні мережі, ми засвоюємо певні моделі 

поведінки, які прийнятні для віртуального світу, та з часом переносимо їх у реальне 

життя. У соціальних мережах ми черпаємо стереотипи та моделі поведінки, норми 

діяльності, формуємо свою соціальну ідентичність, власну самооцінку, що не завжди є 

адекватною. Це являє собою поведінковий компонент діяльності в соціальних мережах. 

Найпопулярніші соціальні мережі – це: 

1. Facebook. Трохи дивно, що ця соціальна мережа ще не обігнала 

Вконтакте. Але все частіше Facebook зустрічається в стрічках новин та телепрограмах. 

2. Twitter 

3. YouTube 

4. Instagram. 

5. Odnoklassniki(ok.ru) – третя за популярністю соціальна мережа в 

Україні.  

Висновки. Соціальні мережі мають дуже великий вплив на наше здоров’я та 

здоровий спосіб життя. Вони забирають багато нашого вільного часу та час який ми 

можемо провести з друзями та близькими. Також друзі в соціальних мережах мають 

великий вплив на нас, вони можуть нав’язувати нам шкідливі звички такі як вживання 

алкоголю, наркотиків, паління та інше. Залежність соціальними мережами має великий 

вплив не тільки на наше фізичне, а й психологічне здоров’я. Не завжди люди можуть 

зрозуміти що вони не роблять себе кращими, а лише спотворюють та підривають своє 

здоров’я. У більшості випадків результати мають летальні випадки як з анорексією чи 

іншими «удосконаленнями», що стосується також і чоловіків.  Зрозуміло, що остаточні 

висновки в багатьох питаннях робити ще зарано. Проте можна сказати, що соціальні 

мережі здійснюють на людей дуже різний вплив, залежно від багатьох умов, і насамперед 

їхніх рис особистості. Як й у випадку з їжею, азартними іграми та багатьма іншими 

спокусами сучасності, надмірне використання соціальних мереж може бути для деяких 

людей небажаним. Але, з іншого боку, було би помилково стверджувати, що вони є 

безперечним злом, адже мережі приносять чимало переваг. 
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У статті висвітлюються питання реклами медичних препаратів на 

телебаченні. Наголошується на тому, що рекламна діяльність провокує зміни в 

споживанні лікарських засобів населенням і досить часто вона є одним з вагомих 

чинників при прийнятті рішення про самостійне застосування людиною того чи іншого 

лікарського препарату. Зроблено висновок про те,  що розвиток ринкової економіки в 

Україні супроводжується об'єктивним ростом у сфері рекламних послуг. 

Ключові слова: рекламні послуги, медичні препарати,  телебачення, рекламна 

діяльність. 

 

Актуальність та мета дослідження. Фармацевтичний ринок України – одна із 

стратегічно-важливих галузей для розвитку нашої держави. Підвищений інтерес до нього 

викликаний економічними, соціальними і навіть політичними факторами, бо саме через 

цей ринок забезпечується попит на лікарські препарати, а значить, і захист здоров’я 

населення. Попит на лікарські препарати, своєю чергою має підтримуватись високим 

рівнем життя людей, їхньої платоспроможності, а також адекватною структурою і 

обсягом відповідної продукції.  

Сьогодні фармацевтична галузь перетворилася в одну з перспективних галузей 

світової економіки, яка здійснює значний вплив на розвиток соціально-економічних 

процесів. Сучасний етап розвитку фармацевтичного ринку України характеризується, з 

одного боку, все більшим розвитком недержавних форм власності, з іншого – ефективним 

використанням державного регулювання та контролю. Для України, як і для багатьох 

країн світу, фармацевтичний ринок є стимулюючим чинником вдосконалення здоров’я 

нації і перспективною сферою бізнесу. Україна має всі умови для того щоб 

фармацевтичний ринок розвивався. На фармацевтичному ринку реклама лікарських 

засобів є інструментарієм, який допомагає фармацевтичним підприємствам просувати 

свої товари на ринок.  

Рекламна діяльність провокує зміни в споживанні лікарських засобів населенням 

і досить часто вона є одним з вагомих чинників при прийнятті рішення про самостійне 

застосування людиною того чи іншого лікарського препарату. За останніми 
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соціологічними даними, проведеними незалежним агенством «USAID Ukraine», в Україні 

майже 70% хворих займаються самолікуванням, не звертаючись за допомогою до лікарів. 

Це призводить до збільшення випадків ускладнень, особливо у хронічно хворих 

пацієнтів, впливає на високі показники інвалідності і скорочення тривалості життя. 

Згідно з дослідженням Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я, смертність від 

побічної дії ліків та їх неналежного використання займає 5-е місце в загальній структурі 

причин смертності. Таким чином, реклама стає комерційно вигідною для фармкомпаній і 

небезпечною для споживачів та хворих [3, с.75]. 

Сукупність означених факторів визначили актуальність теми статті 

Питання становлення та розвитку теорії рекламних комунікацій вивчали у своїх 

працях такі зарубіжні автори, як: Н.Андрсон, Н.Гованні, Я.Гордон, Е.Гуммесон, 

Д.Джоббер, Ф.Котлер. Серед вітчизняних вчених у цьому напрямку працювали А.Ф. 

Павленко, А.В. Войчак, В.П. Пилипчук, І.В. Лилик,І.Л.Решетнікова, Т.І. Лук’янець, Т.О. 

Примак, Е.В. Ромат. Більшість цих вчених приділяло увагу рекламі, рекламним 

комунікаціям, але питання класифікації реклами лікарських засобів залежно від цільових 

аудиторій, завдань реклами, систематизації рівнів контролю якості і безпеки не було 

визначено. В умовах ринкової економіки підвищується роль реклами, що обумовлено 

загостренням конкурентної боротьби на фармацевтичному ринку. Ніхто не ставить під 

сумнів необхідність використання реклами на ринку лікарських засобів. Але швидкий 

розвиток фармацевтичного ринку, поява все нових можливостей, зростання конкуренції 

галузі вимагає переосмислення підходів до реклами на ринку лікарських засобів. 

Мета статті - дослідження впливу політико-правового фактору на рекламу 

лікарських засобів. Науковими завданнями, які ставляться під час дослідження, є 

визначення специфіки реклами лікарських засобів, дослідження вимог стандартів якості 

на фармацевтичному ринку та розроблення класифікації реклами лікарських засобів. 

Проблема збільшення рекламної активності на фармацевтичному ринку стає все більш 

важливою по мірі виникнення необхідності пошуку нових, більш ефективних рекламних 

можливостей і появи в зв’язку з цим прикладів недобросовісної реклами. 

Виклад основного матеріалу. 

Фармацевтичний ринок є одним із найпотужніших сегментів світової 

промисловості і входить у п’ятірку найбільш прибуткових галузей господарського 

комплексу. Фармацевтична галузь в Україні на даний час займає потужний сектор 

економіки і є однією з найбільш розвинутих вітчизняних сфер діяльності. Стратегія з 

просування своєї продукції стає однією з центральних складових діяльності 

фармацевтичного підприємства. Одним із найважливіших засобів просування (промоції) 

лікарських засобів на фармацевтичному ринку є реклама, головним завданням якої є 

досягнення максимально великої аудиторії за мінімально низькою ціною. Такого ефекту 

можливо досягнути при використанні багатопрофільних засобів масової інформації для 

реклами безрецептурних лікарських препаратів або вузько спеціалізованих журналів, 

каталогів чи газет для реклами ліків, що відпускаються за рецептом лікаря [1, с.112]. 

За даними моніторингу програм телеканалів, який проводила Національна рада з 

питань телебачення та радіомовлення в Україні у грудні 2018 року, фармацевтична 

реклама займає майже 30 % від загальної реклами, а окремі канали запускають в ефір 

понад 50% рекламу лікарських препаратів. 

«Як свідчать моніторинги ефіру загальнонаціональних мовників, що проводяться 

фахівцями Національної ради, середній обсяг реклами лікарських засобів, медичної 

техніки, методів профілактики і реабілітації, а також реклами харчових продуктів для 

спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних 

добавок становить 29% від загального обсягу реклами. А на окремих каналах обсяг такої 

реклами навіть більший за половину. Це найбільший сегмент рекламного ринку на 

телебаченні України», – повідомляє прес-служба Ради. Вітчизняна реклама лікарських 
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засобів не враховує ані протипоказань, ані конкретної історії хвороби, ані діагнозу [2, 

с.64]. 

Таким чином, врегулювання реклами лікарських засобів на законодавчо-

правовому рівні є гострою необхідністю і невід’ємною умовою для нормального розвитку 

та функціонування фармацевтичної галузі. 

На даний час у світі існує дві основні моделі законодавчого регулювання 

реклами лікарських засобів: 

– у Сполучених Штатах Америки та Новій Зеландії дозволено рекламувати будь-

які ліки, навіть рецептурні, головне, щоб були вказані побічні дії, однак, придбати такі 

препарати без рецепту лікаря неможливо, оскільки роздрібний продаж жорстко 

регламентовано законодавством. 

– у більшості європейських країн, зокрема країнах, що входять до Європейського 

Союзу, дозволено рекламувати лише безрецептурні лікарські препарати, а реклама 

незареєстрованих, рецептурних лікарських засобів, психотропних та наркотичних засобів, 

препаратів для лікування туберкульозу, хронічного безсоння, онкологічних захворювань 

та венеричних хвороб – заборонена. 

Сучасна українська законодавча база, що регулює рекламу лікарських засобів 

регулюється: Європейською конвенцією про транскордонне телебачення, ратифікованою 

ВР України 17. 12. 2008 р.; Законом України № 123/96-ВР «Про лікарські засоби» від 04. 

04. 1996р.; Законом України № 270/96-ВР «Про рекламу» від 03.07.1996р.; Законом 

України № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 

19.11.1992 р. та ін. положеннями і підзаконними актами зі змінами та доповненнями [2, 

с.64]. 

Проте, як показує досвід, це законодавство не є досконалим та не відповідає 

положенням Коаліційної Угоди Парламенту від 2014 р. щодо проведення «Реформи 

системи охорони здоров’я» та Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Перший 

заступник голови парламентського комітету з охорони здоров’я О. Корчинська, наполягає 

на приведенні законодавчих норм у сфері реклами лікарських засобів до європейських 

стандартів. 

«Реклама – поганий порадник. Особливо, коли це реклама ліків, а її бачить не 

фахівець, а людина, яка шукає спосіб легкого і миттєвого одужання», – наголосила 

міністр охорони здоров’я Уляна Супрун [2, с.64]. 

За даними компанії Proxima Research, обсяг інвестицій у рекламу лікарських 

засобів на телебаченні в 2018 році збільшився на 4,5% порівняно з 2017, склавши майже 

7,2 млрд грн.  

Те, що зазвичай називають зароблянням великих грошей на рекламі ліків, фахівці 

визначають як інвестиції фармкомпаній у рекламу лікарських препаратів на телебаченні. 

Наголошуючи, що йдеться виключно про безрецептурну групу. Ставлення до подібних  

інвестицій у нас приблизно таке, як до священної корови в Індії, звідки до нас завозять 

чимало різної фармпродукції. Виявляється, це ледь не єдиний сектор, де інвестиційна 

діяльність дає неабиякі результати. За даними компанії Proxima Research, обсяг інвестицій 

у рекламу лікарських засобів на телебаченні в 2015 р. збільшився на 4,5% порівняно з 

2014,  і складає  майже 7,2 млрд грн. Проводячи дослідження, брали  до уваги центральні 

й мультирегіональні телеканали, тривалість рекламних роликів, кількість показів і багато 

інших даних. Але при цьому не враховували іміджевої реклами фармкомпаній [3, с.47]. 

За даними експертів, у 2018 р. ТОП-10 телеканалів за обсягами продажів реклами 

ліків очолила "Студія "1+1" (обсяг продажів – 1 млрд 539 млн грн, кількість виходів – 

понад 54 тис.). Телеканал "Інтер", що вперше поступився лідерством, опинився на 

другому місці (обсяг продажів – 1млрд 535 млн грн, кількість показів – майже 63 тис.). І 

почесне третє місце посів СТБ з обсягом продажів 1 млрд 51 млн грн і кількістю показів 

57,5 тис. 
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Загалом телеканали продали реклами ліків на 7 млрд 171 млн грн, забезпечивши 

1,5 млрд показів. 

Лідерами в ТОП-10 компаній за обсягами інвестицій у телерекламу виявилися 

"Фармак" (обсяг продажів — 698 млн грн), Sanofi (465 млн грн) і "Корпорація "Артеріум" 

(понад 373 млн грн). 

Що ж до ТОП-10 брендів лікарських засобів, рекламованих на телебаченні, за 

останні два роки тут відбулися значні зміни. Одна з причин — з українського ринку 

пішли російські фармкомпанії, що дало змогу піднятися в рейтингу деяким вітчизняним 

виробникам і брендам. Торік рейтинг очолили "нурофен", "ессенціале", "стрепсілс" та 

"но-шпа".Що збігається з висновками лікарів про те, якими препаратами, вдаючись до 

самолікування, найчастіше користуються пацієнти [3, с.165]. 

Правомірність трансляції реклами лікарських засобів, медичних виробів та 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації регулюється статтею 21 

Закону України «Про рекламу» і передбачає використання інформації, яку може надавати 

тільки центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

охорони здоров’я – МОЗ України. Проте відповідно до статті 26 Закону України «Про 

рекламу» МОЗ не включено до переліку державних органів, які уповноважені 

здійснювати контроль за рекламою. 

Рекламувати лікарський засіб підприємство може тільки тоді, коли отримає 

дозвіл, затверджений Головою Комітету: на різні лікарські форми реклами одного 

лікарського засобу видається окремий дозвіл на підставі окремої експертизи. Рішення про 

погодження рекламної інформації видається заявнику не пізніше 30 днів після подання до 

Комітету заяви та необхідних документів. У разі незгоди заявника з експертним 

висновком щодо рекламної інформації він може оскаржити цей висновок до президії 

Комітету. Реклама лікарських засобів не повинна мотивувати виключність будь-якого 

препарату з точки зору гарантованості ефекту нешкідливості та відсутності побічної дії, 

без альтернативності його застосування щодо інших існуючих лікарських засобів, 

справляти враження, що за умов його застосування медична консультація фахівця не 

потрібна, а відмова від прийому препарату спричинить шкоду для здоров`я, містити 

посилання на терапевтичні ефекти ліків стосовно захворювань, які не піддаються або 

важко піддаються лікуванню, а також на рекомендації науковців, медичних Реклама 

лікарських засобів соціально спрямована реклама виробників лікарських засобів 

безпосередньо в місцях продажу для споживачів для медичних установ та лікарів 

іміджева 10 працівників та інших категорій осіб, які у зв`язку з своїм професійним 

статусом можуть вплинути на вживання препарату, вводити в оману щодо властивостей 

лікарського засобу. Міністерство охорони здоров`я України у встановленому порядку у 

випадках порушення зазначених вимог вживає необхідних заходів відповідно до 

законодавства щодо запобігання недобросовісної реклами та її припинення [1, с.74].  

Висновки. Таким чином, розвиток ринкової економіки в Україні 

супроводжується об'єктивним ростом у сфері рекламних послуг. Однак, при всій 

прибутковості і виправданості цієї галузі бізнесу, рекламні послуги здійснюють 

негативний побічний вплив як на психологію суспільства, так і на впровадження дійсно 

нових і, як наслідок, малопотужних технологій і товарів, обмежуючи поле конкурентів 

розмірами відповідних грошових уливань. Довіряти привабливим і яскравим щитам та 

роликам – справа особиста, а от купувати ліки без консультації фахівців не слід, 

обов'язково треба порадитися з лікарем. Реклама лікарських засобів не повинна 

мотивувати виключність будь-якого препарату з точки зору гарантованості ефекту 

нешкідливості та відсутності побічної дії, без альтернативності його застосування щодо 

інших існуючих лікарських засобів. Справляти враження, що за умов його застосування 

медична консультація фахівця не потрібна, а відмова від прийому препарату спричинить 

шкоду для здоров`я,містити посилання на терапевтичні ефекти ліків стосовно 

захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню, а також на рекомендації 
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науковців, медичних працівників та інших категорій осіб, які у зв`язку з своїм 

професійним статусом можуть вплинути на вживання препарату, вводити в оману щодо 

властивостей лікарського засобу.  
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Відображено сучасний стан фінансування національної галузі охорони здоров’я, 

висвітлені моделі фінансування сфери охорони здоров’я у зарубіжних країнах, розглянуто 
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Сьогодні в Україні й досі діє успадкована від СРСР державна система охорони 

здоров'я, побудована на основі командно-адміністративної моделі управління й відома у 

світі як система Семашка. Реальність, яка дозволяла їй бути ефективною, лишилась 

далеко в минулому — і система впевнено деградує, поглинаючи з кожним роком дедалі 

більше грошей громадян. 

До останнього часу кошти витрачаються на ресурси — утримання будівель 

лікарень, зарплату персоналу тощо, — а не на медичні послуги громадянам. В таких 

умовах лікарням вигідно утримувати «роздуту» інфраструктуру, яка і є підставою для 

визначення обсягу фінансування закладів. Ефективність їхньої роботи, якість і кількість 
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послуг при цьому особливого значення не мають, а самі послуги часто дублюються між 

закладами різного підпорядкування.  

Дослідженням теоретичних та практичних аспектів фінансового забезпечення 

охорони здоров’я займається доволі широке коло вітчизняних вчених. Серед них слід 

виокремити  Є. Дяченка,  О. Гаманкову, Ю. Гришана, О. Губар, С. Зайчук,  О. Кнейслер, 

М. Мальованого,  В. Опаріна, К. Павлюк, О. Романенко, Т. Стецюк, Л. Шупу, С. Юрія та 

ін.  

Мета статті – дослідити процес фінансування галузі охорони здоров’я в умовах 

впровадження медичної реформи. 

Велике значення такого блага, як здоров’я, зумовлює необхідність його охорони. 

Забезпечення населення лікувально-профілактичною допомогою високої якості та в 

достатньому обсязі залежить від адекватності матеріально-технічної бази закладів 

охорони здоров’я, професіоналізму й кваліфікації лікарів. Серед обов’язкових умов 

належної якості медичних послуг  є фінансове забезпечення - один з основних чинників, 

що впливає на розвиток охорони здоров’я й соціально-економічну результативність галузі 

[3, с. 124]. 

Зазначимо, що фінансове забезпечення – це метод фінансового механізму,  що 

визначає джерела, принципи та форми функціонування та фінансування розвитку 

економічної та соціальної сфер суспільства,  в тому числі – медичних послуг, які 

надаються галуззю охорони здоров’я. В системі охорони здоров’я під методом  

фінансування ми розуміємо, і нашу думку підтримують інші дослідники [2, с. 27],  спосіб 

розподілу фінансових ресурсів від фондоотримувача до медичної установи (у т.ч. 

сімейного або приватного лікаря), що виступає тим хто надає медичну послугу. 

В Україні, як і в більшості країн світу, охорона здоров’я визнана одним із 

пріоритетних напрямів  діяльності держави, який має надзвичайно важливе соціальне, 

економічне та суспільне значення. Оскільки якість медичних послуг  та стан здоров’я 

населення залежать від рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я фінансовими 

ресурсами та ефективності їх використання, ця система завжди потребує великих 

ресурсних вкладень. 

Основною проблемою  фінансування медичних послуг, надання яких забезпечує 

галузь охорони здоров’я, є залишковий принцип, пов’язаний хронічний дефіцитом 

бюджетних коштів,  що виділяються на вітчизняну медицину. Саме через недостатні 

обсяги фінансування й нераціональне використання наявних фінансових ресурсів, 

орієнтованих на утримання закладів охорони здоров’я, та не задоволення потреб 

населення в наданні медичної допомоги, призвело до того, що сучасна система охорони 

здоров’я характеризується низькою якістю медичних послуг і відсутністю мотивації 

медичних кадрів до якісної праці [4]. 

 Досліджуючи систему, яка  існувала варто зазначити, що за нею на охорону 

здоров'я витрачалася значна частка від ВВП (7,8% у 2013), але більшість медичної 

інфраструктури була застарілою, а медичні працівники — однією з найменш оплачуваних 

професій. Здоров'я громадян залишалося незахищеним, а послуги «безоплатної» 

медицини вони змушені оплачувати власним коштом, обсяг якого у 2015 році (згідно з 

даними компанії MedExpert) перевищив державні витрати на охорону здоров'я. 

З 2017 року держава змінила принципи фінансування для медичних закладів 

первинної ланки — поліклінік, амбулаторій, центрів первинної медико-санітарної 

допомоги. На їхній базі розгорнуто систему сімейної медицини європейського зразка: 

кожен українець зможе вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та 

підписувати з ними прямі угоди з чітко визначеним обсягом гарантованих послуг. А 

держава скеровуватиме гроші за пацієнтом, тобто на оплату отриманих громадянином 

послуг — тому лікарю і закладу, яких він обрав.  

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 

(схваленої Урядом України у листопаді 2016 року) та ряду законів, підписаних 
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Президентом України у грудні 2017 року, із 2018 року розпочалося втілення масштабної 

трансформації фінансування системи охорони здоров’я. Нова модель фінансування 

ставить пацієнта у центр уваги, забезпечує виконання державних гарантій щодо медичної 

допомоги та дозволяє чітко визначити ролі та зобов’язання Уряду, органів місцевого 

самоврядування та керівництва медичних закладів. Оскільки якість медичних послуг  та 

стан здоров’я населення залежать від рівня забезпеченості закладів охорони здоров’я 

фінансовими ресурсами та ефективності їх використання, ця система завжди потребує 

великих ресурсних вкладень. 

Основною проблемою  фінансування медичних послуг, надання яких забезпечує 

галузь охорони здоров’я, є залишковий принцип, пов’язаний хронічний дефіцитом 

бюджетних коштів,  що виділяються на вітчизняну медицину. Саме через недостатні 

обсяги фінансування й нераціональне використання наявних фінансових ресурсів, 

орієнтованих на утримання закладів охорони здоров’я, та не задоволення потреб 

населення в наданні медичної допомоги, призвело до того, що сучасна система охорони 

здоров’я характеризується низькою якістю медичних послуг і відсутністю мотивації 

медичних кадрів до якісної праці [4]. 

 Досліджуючи систему, яка  існувала варто зазначити, що за нею на охорону 

здоров'я витрачалася значна частка від ВВП (7,8% у 2013), але більшість медичної 

інфраструктури була застарілою, а медичні працівники — однією з найменш оплачуваних 

професій. Здоров'я громадян залишалося незахищеним, а послуги «безоплатної» 

медицини вони змушені оплачувати власним коштом, обсяг якого у 2015 році (згідно з 

даними компанії MedExpert) перевищив державні витрати на охорону здоров'я. 

З 2017 року держава змінила принципи фінансування для медичних закладів 

первинної ланки — поліклінік, амбулаторій, центрів первинної медико-санітарної 

допомоги. На їхній базі розгорнуто систему сімейної медицини європейського зразка: 

кожен українець зможе вільно обирати сімейного лікаря і педіатра для своїх дітей та 

підписувати з ними прямі угоди з чітко визначеним обсягом гарантованих послуг. А 

держава скеровуватиме гроші за пацієнтом, тобто на оплату отриманих громадянином 

послуг — тому лікарю і закладу, яких він обрав.  

Відповідно до Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я 

(схваленої Урядом України у листопаді 2016 року) та ряду законів, підписаних 

Президентом України у грудні 2017 року, із 2018 року розпочалося втілення масштабної 

трансформації фінансування системи охорони здоров’я. Нова модель фінансування 

ставить пацієнта у центр уваги, забезпечує виконання державних гарантій щодо медичної 

допомоги та дозволяє чітко визначити ролі та зобов’язання Уряду, органів місцевого 

самоврядування та керівництва медичних закладів. Оскільки первинна медична допомога 

є найважливішим елементом національної системи охорони здоров’я, першими у нові 

умови фінансування входять саме заклади охорони здоров’я, які надають первину 

медичну допомогу Заклади отримують самостійність у питаннях внутрішнього 

управління та налагодження бізнес-процесів. 

Національної Служби Здоров’я України (НСЗУ) за прикладом Британської 

National Health Service - оператора, який прийматиме основні рішення на локальному 

рівні - контрактуватиме закупівлю медичних послуг та підписуватиме договори з 

медичними закладами і лікарями, що займаються підприємнцькою діяльністю [1]. 

Національна служба здоров’я створюється для реалізації зміни принципу фінансування 

системи охорони здоров'я та буде підзвітна відразу Кабінету Міністрів. Умовно кажучи, 

це буде окреме міністерство. Саме у такій структурі є ціла низка переваг. Наприклад, 

медичні протоколи затверджує не Національна служба здоров’я, а МОЗ. Це дасть 

можливість службі виступати у ролі незалежної контролюючої структури. Вона замовляє 

медичні послуги у лікарень, у тому числі й приватних, до яких не має жодного 

відношення. Лікарню обирає пацієнт – служба здоров’я лише оплачує лікування і 

контролює його вартість та якість. Це окрема урядова структура. За нинішньої системи 
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МОЗ якраз замовляє медичні послуги для населення саме у себе. Приміром, він віддає 

гроші у вигляді медичної субвенції міській раді, а та віддає їх лікувальному закладу, що 

належить місту, але підпорядковується Міністерству охорони здоров’я. У якості наданих 

послуг при цьому ніхто не зацікавлений. Натомість Національній службі здоров’я не 

належить жоден з медичних закладів [5]. 

Для того, аби відповідати вимогам нової моделі фінансування та бути 

ефективними, заклади первинної медичної допомоги повинні відповідати ряду вимог. 

Для підписання угоди із національною службою здоров’я України необхідно :  

1. Здійснити автономізацію закладу та перетворитися із комунальної установи у 

комунальне некомерційне підприємство. Даний етап вимагає злагодженої командної 

роботи органів місцевого самоврядування, які є власником закладу та безпосередньо 

керівництва медичної установи.  

2. Мати діючу ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної 

практики, інших дозвільних документів, передбачених законом.  

3. Обрати медичну інформаційну систему та підключитися до електронної 

системи охорони здоров’я (eHealth). Це дозволить закладам вести точний облік пацієнтів, 

які отримують послуги та із часом перейти на електронний документообіг.  

4. Здійснювати стратегічний та операційний менеджмент (впроваджувати нові 

підходи до управління закладом - стратегічне планування, розвиток персоналу, 

управління сервісом, зовнішні та внутрішні комунікації, пошук інвестицій тощо). 

Основним плановим документом державного комерційного підприємства є 

фінансовий план, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює видатки, 

визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року 

відповідно до установчих документів. Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 

вересня року, що передує плановому, якщо інше не передбачено законом. За несвоєчасне 

подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану та звіту про 

його виконання посадові особи державного комерційного підприємства несуть 

адміністративну відповідальність, установлену законом. 

Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та 

виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснюють 

суб’єкти управління. 

Алгоритм щодо розробки та затвердження фінансового плану: 

1. Подача проекту фінансового плану підприємства 

 • Проект подається у паперовому та електронному вигляді разом з 

пояснювальною запискою органу, уповноваженому управляти комунальним майном  

• Строки – до 01 червня року, що передує плановому 

• Органи управління можуть самостійно встановлювати строки подання проектів, 

але не пізніше 01 червня року, що передує плановому 

2. Аналіз та прийняття рішення про затвердження  

• Органи управління та відповідальні органи управління здійснюють аналіз та 

приймають рішення щодо затвердження або повернення на доопрацювання  

• Строки – до 10 робочих днів з дня надходження проекту 

• У разі повернення проекту, підприємство подає доопрацьований проект на 

повторне затвердження у термін, встановлений органом управління та відповідальним 

органом управління  

• Строки – не більше 10 робочих днів з дня надходження зауважень  

• Фінансовий план підлягає затвердженню до 1 вересня року, що передує 

плановому, якщо інше не передбачено законом 

3. Внесення змін  

• Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись 

один раз на рік, у якому затверджувався такий фінансовий план, та не більше двох разів 

протягом календарного року, якщо інше не передбачено Статутом підприємства або 
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локальним порядком складання та затвердження фінансових планів.  

• Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситись у періоди, 

календарний строк яких закінчився 

 • Зміни до фінансового плану вносяться на підставі рішення щодо внесення змін 

Особливості планування  при складанні фінансового плану 

 дохід від НСЗУ плануємо з урахуванням середньоквартального приросту 

приписного населення, яке підпише декларації (наприклад, +5% кожний квартал: від 

70% у першому кварталі до 85% у четвертому кварталі); 

 капітальні інвестиції визначаємо на базі прогнозних інвестиційних потреб, 

що пов’язані з дооснащенням амбулаторій ( в т. ч. комп’ютерною технікою);  

 плануємо зростання доходів лікарського складу (наприклад, 80% на рік); 

 передбачаємо додаткові витрати (витрати на навчання персоналу, 

непередбачувані витрати, пов’язані з макроекономічними факторами та іншими 

ризиками);  

 плануємо оновлену кількість управлінського та допоміжного персоналу в 

нових умовах;  

 у витратах на комунальні послуги та енергоносії враховуємо очікувані 

тарифи на 2019 рік. 

Вищерозглянуте, переконує, що реформа системи охорони здоров’я є 

діяльністю, що пов’язана зі змінами політики та інститутів охорони здоров’я, через які 

вона проводиться. Розкрита економічна сутність та виокремлені характерні риси 

фінансових ресурсів є базою для обгрунтування концептуальних положень управління 

ними в закладах охорони здоров'я. Разом з цим, у сучасних умовах для кожного закладу 

охорони здоров'я фінансові потоки необхідно представляти з достатнім ступенем 

деталізації та у тісній узгодженості з потоками медичних послуг. Параметри 

фінансового потоку характеризують фінансовий потік у відповідний момент часу з 

різних сторін. Вони служать індикаторами ефективності й стабільності функціонування 

закладу охорони здоров'я, відображають раціональність системи фінансування та 

оптимальність сформованої моделі управління фінансовими фінансовими ресурсамии. 
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Виходячи з проблеми впровадження медичного страхування в контексті 

реформування системи охорони здоров’я, метою статті є розглянути та 

проаналізувати науково-методичні підходи до трактування поняття «медичне 

страхування»; визначити роль такого страхування в системі спільного страхового 

захисту, розкрити організаційно-економічні аспекти функціонування системи медичного 

страхування; форми медичного страхування. 

Ключові слова: медичне страхування, страхова медицина, обов’язкове медичне 

страхування, добровільне медичне страхування.  

 

Актуальність та мета дослідження. Визначальний фактор еволюційного 

розвитку України та підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку − є етап 

людського капіталу, який потребує інвестиційних вкладень. В умовах обмеженості 

фінансових ресурсів, це загострює проблеми фінансування охорони здоров’я.  

Обмеженість ресурсів держави зумовлює низьку якість медичних послуг, 

відсутність фінансових ресурсів для оновлення матеріальної бази державних лікувальних 

закладів, доступ до медичного забезпечення виявляється закритим для частини населення, 

який негативно впливає на рівень та динаміку захворюваності населення та є одним з 

причин низької якості на рівень життя українського населення.  

Внаслідок цього, виникає потреба переглянути процес здійснення видатків та 

фінансування медичних послуг, та розподілити джерела фінансування системи охорони 

здоров’я за рахунок впровадження та популяризації добровільного та обов’язкового 

медичного страхування.  

Мета статті – визначити переваги та недоліки обов’язкового медичного 

страхування, та поглибити теоретичні основи формування та розвитку обов’язкового 

медичного страхування в умовах ринкових відносин.  

Огляд наукових праць із проблеми. Проблематиці дослідження ефективності 

економічних та фінансових інструментів української сфери охорони здоров’я приділено 

увагу багатьох вчених, таких як: В.Ходаківської, А. Котвіцької, І. Голованової, 

О. Блавацької, С. Грищука та інших. Однак, необхідним залишається дослідження 

європейських фінансових і економічних практик в процесі реформування сфери охорони 

здоров’я задля підвищення якості надання медичних послуг.  

Виклад основного матеріалу. На сьогоднішній день в усіх розвинених країнах 

світу проводиться активна соціальна політика, яка здебільшого націлена на охорону 

здоров’я. 

Політичні та економічні реформи, що реалізовувались в Україні упродовж усього 

періоду її державної незалежності, мали для українського суспільства невиправдано 
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високу соціальну ціну, яка знайшла свій прояв у депопуляції і підвищенні загальної 

смертності населення, скороченні тривалості і якісних кондицій його життя. Саме тому 

існують проблеми реформування вітчизняної медичної індустрії [3, c.16-18]. 

Незважаючи на абсолютне і відносне зростання державних витрат на фінансування 

охорони здоров’я в останнє десятиліття, вкрай неефективним залишається його розподіл 

між вітчизняними медичними установами, в основі якого лежать головним чином 

кількісні критерії.  

Загальні витрати на фінансування вітчизняної системи охорони здоров’я дотепер 

не здатні забезпечити гідної оплати праці медичних працівників, надання українським 

громадянам якісних медичних послуг, забезпечення їх необхідними медикаментами і 

лікарняними ліжками, а також модернізацію медичного обладнання і впровадження 

інноваційних методик лікування [2]. 

 Крім того, співвідношення державних і недержавних джерел фінансування 

вітчизняної системи охорони здоров’я не відповідає принципу оптимальної 

пропорційності. 

Ринкове реформування вітчизняної медичної системи, її переведення на якісно 

новий, інноваційний, рівень лікувальних технологій за одночасної імплементації 

соціально-орієнтованих принципів її функціонування нагально потребує запровадження 

багатоканального і диверсифікованого її фінансування.  

Йдеться насамперед про оперативне впровадження механізмів обов’язкового і 

добровільного медичного страхування як стратегічних інструментальних пріоритетів 

компенсування вартості медичного обслуговування. При цьому відхід від залишкового 

принципу фінансування системи охорони здоров’я, оптимізація вхідних і вихідних 

фінансових потоків у медичній сфері та розбудова добровільного медичного страхування 

в обов’язковому порядку мають супроводжуватися динамічним розвитком системи 

ліцензування медичних закладів і медичного персоналу, зайнятого приватною практикою; 

стандартизацією якості медичних послуг і медичного обслуговування населення; а також 

запровадженням розгалуженої системи контрактних відносин між продуцентами і 

споживачами медичних послуг [1, c.116-117]. 

Страхова медицина – це форма організації охорони здоров’я, яка передбачає 

обов’язкове медичне страхування від хвороб у сполученні із приватною лікарською 

практикою й медичними установами, така система організації медицини дозволяє 

поставити оплату праці медперсоналу й доходи лікувальних установ у безпосередню 

залежність від якості лікування і діагностики й при цьому, з фінансової точки зору, 

одержання якісної медичної допомоги, яка доступна абсолютній більшості громадян. 

Також, саме страхування медицини дозволяє вирішити питання залучення 

додаткових фінансових ресурсів у сектор охорони здоров’я [4].  

Хоча в Україні вже давно назріло питання повномасштабного «запуску» системи 

обов’язкового медичного страхування (як головного фінансового механізму цільового 

формування ресурсного забезпечення системи охорони здоров’я), однак даний процес 

дотепер гальмується цілою низкою факторів і чинників. Це – загалом низький рівень 

оплати праці найманих працівників (а отже – низький платоспроможний попит), загроза 

посилення тиску на фонд їх заробітної плати зі зростанням її тіньового сегменту), високе 

прибуткове оподаткування бізнес-структур, стрімке старіння населення та «звуження» 

оподатковуваної бази для нарахування страхових внесків [5]. 

На вітчизняному страховому ринку нині представлено лише 52 страхові компанії, 

котрі співпрацюють з закладами охорони здоров’я різних рівнів і форм власності. При 

цьому левова частка укладених договорів добровільного медичного страхування 

репрезентує сегмент корпоративного страхування, яке у пакеті соціальних послуг 

надається роботодавцями своїм працівникам. Натомість частка добровільного 

індивідуального медичного страхування не перевищує на ринку 10% укладених 

страхових договорів [3, c.18-22]. 
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Отже для початку потрібно провести комплексну підготовку, яка буде включати: 

− підвищення страхової культури населення в сфері надання медичних 

послуг; 

− корекцію окремих положень податкового законодавства з метою 

впровадження стимулів для медичного страхування; 

− радикальні зміни в підготовці й забезпечені кадрами страхових 

компаній; 

− легалізацію соціально-трудових відносин; 

− стимулювання вітчизняних виробників, яке допоможе поліпшити рівень 

зарплати так і зайнятості населення, що й привиде до втілення потужного вітчизняного 

потенціалу і до відповідних соціально-економічних зрушень.  

Висновки та перспективи дослідження. Отже, було встановлено, що нині є чітко 

виражена невідповідність діючої в Україні системи економічних та фінансових 

механізмів сфери охорони здоров’я основним її вимогам і міжнародним стандартам. 

Йдеться насамперед про передбачуваність фінансових витрат на медичне обслуговування 

населення, збалансованість вартісних обсягів фінансування і обсягів продукування 

медичних послуг, а також недопустимість надмірної витратності медичного 

обслуговування громадян для поточних доходів домогосподарств. Такий стан речей, 

спричиняючи появу якісно нового виду медичної бідності. 

Необхідним елементом реформування вітчизняної системи охорони здоров’я та 

підвищення ефективності державного регулювання цієї сфери є надання медичним 

закладам економічної свободи і реальної фінансової автономії операційного 

функціонування із делегуванням їм низки повноважень у сфері управління власністю, 

заохочення підприємницької активності продуцентів медичних послуг, імплементацією 

фінансових механізмів оптимізації їх витрат і підвищення ефективності управління. Це 

дасть змогу підвищити якість медичного обслуговування українських громадян, його 

доступність для широких верств населення за одночасного нівелювання впливу 

фінансових ризиків та медичної бідності на загальний процес суспільного відтворення 

національного людського ресурсу у постіндустріальній парадигмі економічного розвитку. 
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Виходячи з проблеми сучасного стану інвестиційної  політики в Україні, метою 

статті є розглянути та проаналізувати стан сучасного стану інвестування в Україні, а 

також проаналізувати динаміку і структуру інвестицій. У статті описано негативні 

фактори, що стримують розвиток інвестиційних процесів на сучасному етапі. 

Ключові слова: інвестування, інвестиційна діяльність, прямі іноземні інвестиції, 

капітальні інвестиції. 

 

Актуальність та мета дослідження. Інвестиційна політика займає провідне 

місце у стабілізації економіки, що забезпечує стабільний розвиток, а також спроможна 

долати кризові явища. Ця політика визначає основні довгострокові принципи і напрямки 

розвитку, джерела та структуру інвестицій, що є особливо актуальним для країн які 

розвиваються. На сучасному етапі розвитку економіки, інвестиційні потоки є 

найголовнішим способом забезпечення умов розбудови економіки країни та забезпечення 

науково-технічного прогресу, крім того, набуває важливого значення формування 

сприятливого інвестиційного клімату в країні але це неможливо без чіткого регулювання 

інвестиційної діяльності з боку держави. Відсутність чітких заходів щодо розробки та 

впровадження інвестиційної політики, а також недосконалість процесу її модифікації, 

актуалізують тематику даного дослідження.  

Мета статті – дослідження сутності та основних напрямів інвестиційної 

політики держави в сучасних умовах. 

Огляд наукових праць із проблеми. Інвестиційній проблематиці у світовій 

літературі приділяється значна увага. А саме, дослідженням теоретичної сутності 

інвестицій та інвестиційної політики загалом займалося багато вчених, зокрема 

Н.В. Бульбах [1], А.П. Дука [2], Т.Г. Затонацька [4], С.В.Мочерний [5], В.В. Сержанов [6], 

В. Шпак [7] та інші. Проте, на нашу думку, теоретичні дослідження будуть більш 

корисними, якщо аналізувати сучасний стан інвестиційної політики в Україні та 

визначати шляхи її покращення, у зв’язку з чим результати наведеного дослідження у 

статті вбачаються особливо корисними. 
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Виклад основного матеріалу. Інвестиційна політика – комплекс урядових рішень, 

які визначають основні напрями джерела та обсяги використання капітальних вкладень в 

економіку, різні її сфери та галузі. Вона визначається станом економіки, головними 

завданнями у виробництві, науково-технічному й соціальному розвитку країни. 

Особливість інвестиційної політики у розвинутих країнах світу на сучасному етапі – 

здійснення технічного переозброєння та реконструкції діючих підприємств, скорочення 

масштабів нового будівництва [5, c.38-39].  

 Метою інвестиційної політики держави є створення привабливого інвестиційного 

клімату і розвиток інфраструктури інвестиційної діяльності для забезпечення сталого 

економічного зростання та підвищення життєвого рівня населення. 

Основні напрями інвестиційної політики в Україні [1, c.41-43]: 

– зниження соціальної напруги, досягнення остаточного підходу у виділенні 

коштів на потреби соціальної сфери; 

– скорочення фонду виробничого будівництва за рахунок державних коштів і 

формування надійних інвестиційних джерел, в першу чергу з власних коштів підприємств 

та ін.; 

– скорочення централізованих державних капіталовкладень, що виділяються 

безповоротно. Перехід до нових принципів централізованого фінансування інвестиційної 

діяльності; 

– створення ринку підрядних робіт. Зацікавленість будівельників у виконанні 

замовлень; 

– прискорення темпів розвитку промисловості групи Б;  

– прискорення у кілька разів темпів вибуття застарілого обладнання; 

– перегляд надання державних кредитів на вигідних умовах з дефіцитними 

ставками на конкурсній основі, включаючи державне замовлення. 

– залучення іноземних інвестицій, отримання іноземних кредитів, створення 

спільних підприємств з іноземним капіталом за такими напрямами, як розвиток 

переробної промисловості АПК, активізація приватизації, конверсії, а також галузей, які 

визначають науково-технічний прогрес; 

– створення ефективних форм і механізмів управління інвестиційною діяльністю. 

– розвиток паливно-енергетичного комплексу, ресурсозберігаючих технологій, 

конверсія ВПК, забезпечення населення товарами народного споживання вітчизняного 

виробництва, розвиток медицини і фармацевтичної промисловості. 

Усі ці напрями інвестиційної діяльності в Україні вже зараз починають 

розвиватися в умовах формування ринкового механізму. Тому трансформація 

інвестиційного механізму на мікрорівні, наприклад у промисловості, повинно 

проводитися в межах макроекономічної стабілізації. 

Отже, важливим напрямом інвестиційної політики в Україні – зменшення питомої 

ваги державних капіталовкладень і збільшення інвестицій підприємствами за рахунок 

власних коштів, що залежатиме від ступеня роздержавлення і приватизації. 

До основних завдань інвестиційної політики належать[3]: 

– вибір і підтримка розвитку окремих галузей народного господарства;  

– забезпечення конкурентоспроможності сучасної продукції;  

– підтримка розвитку малого і середнього бізнесу;  

– забезпечення збалансованості в розвитку всіх галузей економіки України.  

Тому, розроблена і прийнята інвестиційна політика має бути виконана з 

урахуванням чіткого механізму її реалізації, що включає в себе [7, c.336-337]:  

– вибір надійних джерел і методів фінансування інвестицій;  

– визначення термінів і вибір органів, відповідальних за реалізацію інвестицій 

політики;  

– створення необхідної нормативно-правової бази для функціонування ринку 

інвестицій;  
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– створення сприятливих умов для залучення інвестицій . 

Досліджуючи сучасний стан інвестиційної політики за даними Держстату, ми 

можемо зазначити, що з початку року капітальні інвестиції в Україні зросли на 37,4%, у 

порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. У січні-березні 2018 року в економіку 

України іноземними інвесторами з 76 країн світу вкладено 1151,0 млн.дол. США прямих 

інвестицій (акціонерного капіталу) [2, c.28]. 

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій 

(акціонерного капіталу) в економіку України на 01.04.2018 року 

становив 32751 млн.дол. США. 

Інвестиції спрямовуються у вже розвинені сфери економічної діяльності. 

Станом на 01.04.2018 найвагоміші обсяги надходжень прямих інвестицій були 

спрямовані до підприємств промисловості – 33,6 % та установ та організацій, що 

здійснюють оптову та роздрібну торгівлю; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 

– 15,6%. 

До основних країн-інвесторів належать Кіпр – 28,1 %, Нідерланди – 20,6%, 

Велика Британія – 6,1%, Німеччина – 5,5 %, Австрія – 3,4%, Віргінські Острови - 4,1%, і 

Швейцарія – 4,7%. 

Обсяги освоєння капітальних інвестицій підприємств України у  

січні – березні 2018 року складають 89,0 млрд. грн., що на 37,4 % більше від обсягу 

капітальних інвестицій за відповідний період 2017 року. 

Провідними сферами економічної діяльності, за обсягами освоєння капітальних 

інвестицій, у 2017 та 2018 роках залишаються: промисловість – 35,9%, будівництво – 

11,7%, сільське, лісове та рибне господарство – 12,0 %, інформація та телекомунікації – 

8,9%, оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів – 

8,1%, транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 

9,2%, державне управління й оборона; обов`язкове соціальне страхування – 2,1%. 

Головним джерелом фінансування капітальних інвестицій, як і раніше, 

залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких у січні-березні 

2018 року освоєно 76,2 % капіталовкладень. Головним джерелом фінансування 

капітальних інвестицій залишаються власні кошти підприємств та організацій, за рахунок 

яких освоєно 76,2% загального обсягу. 

Вагому частку капітальних інвестицій освоєно в машини, обладнання та 

транспортні засоби – 49,3%, в будівлі та споруди – 38,2% всіх інвестицій. 

Частка кредитів банків та інших позик у загальних обсягах капіталовкладень 

становила 8,4 %. 

За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 4,2 % капітальних 

інвестицій. Частка коштів іноземних інвесторів становила 0,3 % усіх капіталовкладень, 

частка коштів населення на будівництво житла – 8,2 %. Інші джерела фінансування 

становлять 2,7 %. 

З огляду на статистичні дані, можемо зазначити, що Україна залишається 

привабливою для інвестицій, водночас вона не знаходиться осторонь світових процесів, є 

достатньо інтегрованою у світове господарство і порушення макростабільності на 

зовнішніх ринках має свій відголос в Україні [3]. 

Державна інвестиційна політика спрямована на її практичне застосування в 

конкретних заходах та механізмах на національному та міжнародному рівнях, а також на 

рівні розробки та реалізації цієї політики.  

Тому основні проблеми та завданням інвестиційної політики зазначені в таблиці 1. 

Для подальшого покращення інвестиційного клімату України актуальним на 

сьогодні є питання удосконалення правової та організаційної бази для підвищення 

дієздатності механізмів забезпечення сприятливого інвестиційного клімату й формування 

основи збереження та підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки. 
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Таблиця 1 

Основні проблеми та завдання інвестиційної політики в сучасних умовах 

 

Проблеми 

інвестиційної 

політики 

Завдання 

Інтеграція 

інвестиційної 

політики 

Спрямованість інвестицій у ключові галузі та сектори для 

нарощування продуктивності та міжнародної 

конкурентоспроможності; 

Забезпечення узгодженості з іншими галузевими 

(секторальними) політиками, що спрямовані на загальні цілі 

розвитку 

Сталий розвиток в 

інвестиційні політиці 

Максимізація позитивних та мінімізація негативних наслідків 

інвестицій; 

Підтримка відповідальної поведінки інвестора 

Ефективність 

інвестиційної 

політики 

Створення більш міцних інституцій для впровадження 

інвестиційної політики; 

Вимірювання впливу інвестицій на сталий розвиток 

Зміцнення та розвиток 

інвестиційного 

простору 

Захист політичного простору для потреб сталого розвитку; 

Забезпечення більш сприятливих положень щодо 

стимулювання інвестицій для сталого розвитку 

Збалансування прав і 

зобов'язань держав і 

інвесторів 

Відображення обов'язків інвесторів; 

Розробка та дотримання принципів 

Ускладнення 

інвестиційного 

режиму 

Робота з прогалинами, дублюваннями та невідповідністю у 

міжнародному законодавстві, врегулювання 

інституціональних питань та вирішення спорів; 

Забезпечення ефективної взаємодії та узгодженості з іншими 

міжнародними політиками (наприклад, щодо зміни клімату, 

робочої сили, оподаткування)  

 

До заходів загального характеру щодо активізації інвестиційної політики, що 

випливають з успішного зарубіжного досвіду, серед першочергових варто виділити:  

– досягнення злагоди між владними установами (структурами, інституціями тощо), 

політичними партіями та громадськими організаціями;  

– прискоренням роботи над подоланням корупції, хабарництва та створення в 

країні цивілізованого та некримінального ринку;  

– активізацію боротьби зі злочинністю;  

– стримування інфляції;  

– перегляд податкового законодавства з метою його спрощення;  

– вжиття заходів щодо стимулювання виробництва;  

– акумулювання та мобілізацію вільних коштів (підприємств та організацій, а 

також населення) на інвестиційні потреби шляхом підвищення процентних ставок по 

депозитах і внесках;  

– надання пільг інвесторам, у випадку, якщо їх кошти вкладаються в довгострокові 

інвестиції з метою компенсації «упущеної вигоди» від уповільненого обороту капіталу в 

порівнянні з альтернативними напрямами вкладень.  

Серед спеціальних заходів, спрямованих на активізацію інвестиційної політики 

треба відзначити [6, c.214-216]:  

– створення широкої і конкурентної мережі державних інституцій, комерційних 

банків і страхових компаній, а також інформаційно-посередницьких центрів, які 
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забезпечують цілісну систему прийому іноземного капіталу. Така мережа має включати 

страхування іноземний капітал від економічних та політичних ризиків;  

– займатися на замовлення підбором інвестиційних проектів, пошуком 

зацікавлених капіталовкладеннях іноземних інвесторів і швидкому та всебічному 

оформленні інвестиційних угод;  

– створення в Україні системи моніторингу інвестиційного клімату на 

національному та регіональному рівнях.  

Отже, було встановлено, що процес інвестиційного розвитку залежить від 

стабільності основних сфер життєдіяльності держави: політичної, економічної, 

законодавчої та інших. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, інвестиційна політика спрямована 

на активізацію економічної активності національної економіки.  

Основною метою державної інвестиційної політики є створення оптимальних умов 

для активізації економічної активності та інвестиційного потенціалу національної 

економіки.  

У той же час в рамках реалізації даної мети пріоритетними можуть бути різні 

напрями державної інвестиційної політики, що залежить від конкретних економічних, 

політичних, географічних та інших умов в державі. 

З огляду на економічні показники інвестиційної політики, можна зазначити, що 

Україна й надалі залишається привабливою для інвестицій, включеною в світові 

економічні процеси, є інтегрованою у світове співтовариство але відбувається порушення 

макростабільності на зовнішніх ринках, і це в свою чергу має своє відлуння в Україні. 

Тому, для формування та реалізації державної інвестиційної політики 

запропоновано удосконалити основні інструменти формування конкурентного 

середовища заходами загального та спеціального характеру, а також щоб досягти 

ефективного функціонування та розвитку конкурентного інвестиційного середовища 

держава зобов'язана гарантувати захист інвестицій незалежно від форм власності. 
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У статті розглянуто сутність та поняття підсудності справ господарським 

судам в Україні, а також розглянуто види підсудності. 

Ключові слова: підсудність справ, види підсудності, територіальна підсудність, 

інстаційна підсудність, виключна підсудність. 

 

Актуальність і мета дослідження. Проблеми підвідомчості справ 

господарським судам в останній час все найчастіше стають актуальнішими.  

Досить часто порівнюють поняття «підвідомчість» та «підсудність», але їх 

потрібно розмежовувати, тому що вони мають різне практичне значення. Підвідомчість – 

це сукупність повноважень господарських судів стосовно розгляду справ, які належать до 

їхньої компетенції. Ти часом, підсудність являє собою розмежування компетенції між 

судами однієї ланки. 

Також, у господарському процесуальному законодавстві змішуються поняття 

«підсудність», «підвідомчість», «юрисдикція», «компетенція», ці поняття мають різне 

змістовне значення. 

Мета статті – розглянути та опрацювати правові аспекти підсудності справ 

господарським судам, розмежувати поняття підсудності. 

Огляд наукових праць із проблеми. Дослідженню щодо підсудності справ 

господарським судам приділяли увагу такі вчені, як: Д. М. Притика, С. В. Васильєв, 

В.І. Горевий, М. І. Тітов та інші. 

Виклад основного матеріалу. Підсудність являє собою певне розмежування 

повноважень судів щодо розгляду окремих справ. Якщо визначати підсудність, то це 

означає, що окремий суд буде розглядати справу [5, c. 108]. 

Існує розмежування підсудності за двома ознаками: 

1) родовою – встановлює якій саме судовій ланці підсудна справа; 

2) територіальна – розгляд справи за місцезнаходженням сторін. 

Підсудність досить тісно взаємопов′язана з підвідомчістю. Підвідомчість 

пов′язана з вирішенням справ, які віднесені до її компетенції, тим часом підсудність 

розділяє компетенцію між окремими ланками господарських судів і вирішення 

підвідомчих окремих справ.  

Існують певні правила визначення підсудності справ господарським судам в 

Україні. До них відносяться:  

1) підсудність справи не повинна залежати від певних соціальних, етнічних, 

моральних та інших засад суспільства: 

2) норми підсудності повинні виключно відповідати процесуальному закону: 

3) норми підсудності повинні відповідати положенням про гарантії прав і свобод 

людини: 
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4) норми підсудності справ є обов'язковими для різних суб'єктів незaлежно від їх 

переконань, походження, стану, проживання та ін. 

Відповідно до ст. 15 ГПК, справи у спорах, що виникають при укладанні, зміні та 

розірванні господарських договорів, справи у спорах про визнання договорів недійсними, 

розглядаються господарським судом за місцем розміщення сторони, зобов'язаної за 

договором здійснити на користь іншої сторони певні дії, а саме: передати майно, 

виконати роботу, надати послуги, сплатити гроші [1]. 

Деякі спори можуть розглядатися господарськими судами за місцем розміщення 

сторони, яка повинна виконати певну роботу щодо надання послуг, також можуть 

розглядатися за місцем розміщення відповідача або майна, яке підлягає витребуванню. 

Розрізняють територіaльну і виключну підсудність. 

Територіальна підсудність – це підсудність, яка визначається за 

місцезнаходженням сторони. Вона розмежовує компетенцію судів одного рівня. 

Відповідно до ГПУ України: 

– справи, які виникають при зміні, розірванні, укладанні договору розглядаються 

господарським судом за місцезнаходженням сторони, яка зобов'язана здійснити на 

користь другої певні дії (сплатити гроші, надати певні послуги); 

– справи, які виникають при виконанні господарських договорів 

вирішуватимуться за місцезнаходженням відповідача; 

– справи, в яких беруть участь декілька відповідачів – буде розглядатися за 

місцезнаходженням за вибором позивача; 

– справи, що стосуються боржника і стягувача про визнання виконавчого напису 

нотаріуса, який не підлягає виконанню розглядатиметься за місцезнаходженням 

відповідача. 

Спори про підсудність мiж судами забороняються. 

Коли юридичну особу представляє уповноважений нею підрозділ – підсудність 

спору буде визначатися за місцезнаходженням підрозділу. 

Якщо в господарському спорі однією зі сторін є апеляційний господарський суд 

або господарський суд м. Києва – підсуднiсть справи буде визначати Вищий 

господарський суд [6, c. 247]. 

Справи щодо банкрутства будуть розглядатися за місцезнаходженням боржника.  

Територіальна підсудність. 

Територіальна підсудність – це певний порядок розподілу справ між судами 

одного і того ж самого рівня, яка залежить від території поширення її юрисдикції [4, c. 

264]. 

Щодо визначення територіальної підсудності господарські суди виходять з 

місцезнаходження фізичної особи-підприємця або юридичної особи. Їх місцезнаходження 

визначається згідно відомостей які внесені до Єдиного державного реєстру юридичних та 

фізичних осіб-підприємців [2]. 

Якщо в справі бере участь відособлений підрозділ юридичної особи – 

підсудність визначається за місцезнаходженням відособленого підрозділу, який здійснює 

повноваження юридичної особи. 

Спори, що стосуються розірванню, зміни, визнання недійсності договору за 

якими передбачено проведення розрахунків у виді певної роботи чи надання послуг 

вирішуються за місцезнаходженням однієї зі сторін, до якої звернувся заявник. 

Якщо відособлений підрозділ юридичної особи не має певних повноважень або 

спір не пов'язаний відповідно до діяльності підрозділу – підсудність справи буде 

вирішуватися не за місцезнаходженням відособленого підрозділу, а за 

місцезнаходженням юридичної особи [7, c.367]. 

Виключна підсудність. 

Виключна підсудність – розгляд справи судом у нетипових випадках, які 

неможливо визначити за правилами територіальної підсудності [4, c. 293]. 
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Справи, які виникають з приводу договору перевезення, одним з відповідачів є 

орган транспорту, справа буде розглядатися за місцезнаходженням цього органу. 

Справа, що стосується арешту судна розглядатиметься за місцезнаходженням 

порту, в якому зареєстроване судно або порту, в якому воно перебуває. 

Спори, що стосуються права власності на майно чи усунення перешкод у 

користуванні цим майном розглядаються за місцезнаходженням майна. 

Справа щодо порушення інтелектуальної власності розглядається за місцем 

вчинення порушення. 

Спори в яких відповідачами є органи виконавчої влади, Національний банк 

України, міські та обласні ради, справи які містять державну таємницю розглядаються 

господарським судом м. Києва [3, c. 136]. 

Спір господарського товариства з його акціонером (пов'язаний зі створенням, 

управлінням господарського товариства) вирішуватиметься за місцезнаходженням 

господарського товариства, відомості про якого внесені до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб [2]. 

Спори, які стосуються обліку прав на цінні папери розглядатимуться за 

місцезнаходженням емітента (особа, яка розміщує цінні папери і виконує обов'язки щодо 

умов їх випуску). 

Справи щодо майнових спорів вирішуватимуться судом, у провадженні якого 

перебуває справа про банкрутство. 

Особа, яка звернулася за захистом свого порушеного права до господарського 

суду, повинна визначити підсудність та підвідомчість справи. Прaвильність визначення 

підсудності справи має суттєве значення, оскільки впливає на час прийняття рішення по 

справі, відповідно, відновлення порушеного права, сплив строків позовної давностi [5, 

c.128]. 

Мета передачі господарської справи за підсудністю становить собою 

виправлення помилки, яка була допущена позивачем при зверненні із позовом до 

господарського суду; також, передачу справи за підсудністю іншому господарському 

суду у випадку зміни підсудності під час розгляду справи по суті. 

Якщо було встановлено, що певна справа не підсудна даному суду – матеріали 

справи надсилаються іншому підсудному суду не пізніше п'яти днів з дня надходження 

позовної заяви. 

Якщо було здійснено відвід судді, і після нього неможливо розглянути справу, то 

ця справа передається до найбільш територіально наближеного господарського суду [7, c. 

419]. 

Коли підсудність справи змінюється під час розгляду справи по суті: справа, 

прийнята господарським судом до свого провадження з додержанням правил підсудності, 

повинна бути ним розглянута по суті і в тому випадку, коли в процесі розгляду справи 

вона стала підсудною іншому господарському суду. 

Така ситуація може скластися, якщо: змінилося місцезнаходження чи місце 

проживання відповідача, позивач змінив предмет позову, судом залучено іншого 

відповідача. 

Коли було отримано позовну заяву і суддя виявив порушення справи щодо 

підсудності при її поданні – суддя повинен не відкриваючи провадження по справі 

відмовити у її прийняті і надіслати матеріали справи до підсудного цій справі суду. 
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У статті розглянуто поняття та значення доказування у господарському 

процесі а також предмет та мета доказування. Нові підходи та засоби доказування за 

нормами чинного законодавства України. 

Ключові слова: доказування, предмет доказування, факти об’єктивної 

дійсності, суб’єкт доказування, господарський процес, суд, позивач та відповідач.  

 

Актуальність і мета дослідження.  Докази є найважливішим правовим 

інститутом господарського процесу, а тому і зростає потреба детального вивчення доказів 

і доказування з метою вдосконалення їх правового регулювання у господарському 

процесі. 

Господарський суд має право досліджувати всі обставини справи безпосередньо, 

через залучені до справи документи. Під документами розуміються факти та обставини, 

на які сторони посилаються як на особливу підставу своїх вимог та певних заперечень. 

Доказування – це складний процес діяльності його суб’єктів з обґрунтування 

якого-небудь положення а також виявлення якогось знання на підставі дослідженого, на 

що і спирається суд. Саме на суд покладається таке завдання як встановлення об’єктивної 

істини у справі, що становить основний зміст процесуальної діяльності судових органів. 

Мета статті – розглянути та опрацювати правові аспекти доказування у 

господарському процесі, а також виявити предмет та мету доказування. 
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Огляд наукових праць із проблеми. Питання, пов’язані  з доказуванням у різні 

роки досліджували такі вчені як: В. В. Ярков, С. Ю. Вєденеєв, В. С. Щербина, 

Д. М. Притика, В. Д. Чернадчук тощо. 

Виклад основного матеріалу. Загальні положення теорії доведення а також 

доказування, можна зустріти у загальній теорії права, але вони також можуть бути 

застосовані і до господарського процесу, адже відображають принципові аспекти 

діяльності суду по встановленню тих чи інших обставин справи та дослідженню доказів, 

що є необхідною та обов’язковою умовою для правильного та справедливого вирішення 

спору по суті згідно до законодавства України. 

Господарський процес – це форма діяльності господарських судів, яка 

спрямована на захист порушених прав та інтересів суб’єктів господарювання. 

Докази завжди були й залишаються головним правовим інститутом 

господарського процесу, а тому і зростає потреба їх вивчення з метою вдосконалення їх 

правового регулювання у господарському процесі. На сьогоднішній день господарський 

процес спирається виключно на докази, на активність а також змагальність сторін на всіх 

стадіях господарського процесу. Саме змагальність вимагає переосмислення багатьох 

аспектів доказування. 

При доказуванні суд, як головний суб’єкт, а також особи, які беруть участь у 

справі, обговорюють всі обставини предмета доказування, які мають особливе значення, 

для вирішення спору по суті, що допомагають виявити істину і допомогти учасникам 

процесу [5, с. 49]. 

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи а тому  є рівними перед 

законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних чи інших переконань [1]. 

Предметом доказування виступає саме те коло фактів дійсності,  які необхідні 

для винесення судом законного, а також справедливого рішення справи.  

Факти дійсності – факти з наявності або відсутності яких, можливе виникнення, 

зміни або припинення матеріально-правових відносин. 

Суб’єкти доказування в господарському процесі мають велике значення для 

обґрунтування певних обставин, які висвітлюються в процесі справи, з метою вирішення 

господарського процесу, для встановлення правових відносин між суб’єктами. 

Суб’єкти доказування – це особи, які наділені певними правовими 

повноваженнями, можуть представляти свої інтереси в господарських процесуальних 

правовідносин, дії яких можуть сприяти  правильному та швидкому розгляду спору, а 

також їх захисту прав і інтересів. 

Суб’єктами доказування в господарському процесі виступають: 

1. Суд – як головний суб’єкт доказування. 

2. Позивач та відповідач. 

3. Державні органи та посадові особи – суб’єкти доказування. 

Суд також відіграє велику роль у вирішенні справи, адже саме на суд покладено 

завдання, як встановлення об’єктивної істини у справі, що становить основний зміст 

процесуальної діяльності судових органів. Саме така діяльність відбувається тільки у 

процесі судового розгляду справи, здійсненні судом та особами, які беруть участь у 

справі, для встановлення доказів  в господарському процесуальному порядку [8, с. 231]. 

Господарський суд виступає як головний суб'єкт доказування у господарському 

процесуальному правовідношенні, права та обов'язки якого не повинні суперечити правам 

та інтересам інших учасників процесу.  

Обов'язком суда є максимaльна реалізація прав та обов'язків щодо інших 

учасників господарського судочинствa.  

Суддя, який здійснює господарський процес, може користуватися всіма 

необхідними правами для того щоб виявити дійсні обставини справи, встановлювати та 

виявляти права та обов’язки сторін, які випливають із спірних правовідносин між 
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суб’єктами, але ці права не повинні суперечити законодавству України, тобто суддя не 

повинен порушувати закон. 

Процесуальний статус судді закріплений чітко згідно до законодавства, і 

характеризується його особливою роллю в господарському процесі. 

Суддя, маючи широке коло своїх повноважень, може здійснювати захист прав та 

інтересів  інших осіб, які охороняються законом, суб’єктів господарської діяльності. 

При здійсненні суддями своїх повноважень щодо правосуддя вони є 

незалежними і незмінними. Судді у своєї діяльності користуються законами та іншими 

нормативно-правовими актами, вони не є відповідальними перед іншими гілками 

державної влади.  

Держава обов’язково повинна забезпечувaти гарантії цієї діяльності [3]. 

Позивач та відповідач – сторони в судовому процесі.  

Згідно Господарського процесуального кодексу України (далі – ГПК України) – 

це можуть бути підприємства та організації, чиї права та інтереси були порушені. 

Позивач – це підприємства та установи, які подали позов до суду, про захист 

порушеного чи оспорюваного законом інтересу. 

Відповідач – це також підприємства та установи, яким було пред’явлено позовну 

вимогу, щодо порушення прав та інтересів позивача. 

Державні оргaни та посадові особи – викликані для дaчі пояснень з відповідних 

питань, що виникають під час розгляду певної справи. Судові експерти, які також 

виступають учaсниками процесу доказування, надають допомогу в досягненні мети 

доказування. 

Доказами в господарському процесі є фактичні дані, отримані у передбаченому 

ГПК України, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють 

наявність чи відсутність фактів та тих обставин, що мають значення а також підлягають 

доказування, що сприяє швидкому та правильному вирішенні справи [6, с. 171]. 

Відповідно до чинного законодавства України засобами доказування у 

господарському процесі виступають письмові та речові докази, а також висновки судових 

експертів та пояснення представників сторін, які теж беруть участь в господарському 

судочинстві [2]. 

Письмові докази – це певні предмети, відомості про фaкти, що мають значення 

для правильного, законного вирішення справи по суті. 

Ознаки письмових доказів: 

1. Для письмового докaзу необхідно, щоб людина могла виклала свою думку в 

письмовій формі. 

2. Відомості про відповідні факти повинні зaкріплюватись в об’єктивній формі, 

на матеріальних предметах. 

3. Закріплення людиною своїх думок на предметі визначеними особливими 

знаками, це можуть бути літери, цифри, знаки тощо.  

4. Письмовий доказ повинен бути чітко написаний, тобто мати зрозумілу 

інформацію, розшифровку відповідних закодованих даних. 

Письмові докази можуть класифікуватися за такими ознаками:  

1. За об’єктом – поділяються на офіційні та неофіційні. Офіційні – це документи, 

які походять від державних установ, а неофіційні – це документи, які надійшли від 

громадян, тобто фізичних осіб. 

2. За змістом письмові докази можуть бути розпорядчі так і ознайомчі.  

3. За формою – прості та кваліфіковані письмові форми.  

Проста письмова формa – це певні письмові докази, які не мають посвідчення 

або наприклад законної реєстрації.  

Доказами кваліфікованої письмової форми – це документи, які є нотаріально 

посвідчені, згідно до законодавства України, і які пройшли реєстрацію у встановленому 

законом порядку. 
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4. За характером джерела  письмові докази поділяються на оригінали та копії. 

Оригінал – це позначення первісного творіння, тобто перший екземпляр. Копія – 

це точне повторення документа, першого екземпляра. 

Письмові докази  повинні оцінюватися судом нарівні з усіма зібраними по справі 

доказами [7, с. 32]. 

 Речові докази – це предмети, які своїми властивостями засвідчують про 

обставини, які мають значення для вірного вирішення спору. 

На відміну від письмового доказу (дослідження фактів зовнішнім видом), 

речовий доказ засвідчує про досліджувані факти зовнішнім видом, певними якостями.  

Речові докази надаються безпосередньо всім особами, які беруть участь у справі 

для вирішення справи по суті. 

Закон України  «Про судову експертизу» дає визначення щодо поняття «судова 

експертиза». 

Судова експертизa – це дослідження експертом мaтеріальних об’єктів, а також 

явищ  на підставі своїх спеціальних знань, які допоможуть вирішити справу. 

Судова експертизa має такі ознaки як:  

1. Потрібно застосовувати спеціальні знaнння у формі дослідження.  

2. Експертизи здійснюється тільки – експертом і тільки за дорученням суду, а не 

за власним бажанням. 

3. Потрібно дотримуватися процесуальної форми. 

4 Експерт обов’язково повинен оформити результати у вигляді висновку. 

Суд обов’язково повинен перевірити повноваження експерта, його наявність 

ліцензії на право здійснення цієї експертної діяльності а також свідоцтва про присвоєння 

кваліфікації судового експерта. 

Висновок судового експертa обов’язково повинен мати докладний опис 

проведених досліджень. Цей висновок надається господарському суду в письмовій формі 

а її копія нaправляється сторонам процесу (позивачу та відповідачу) [4]. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, розглядаючи правові засоби 

доказування за нормами чинного законодавства України  можна зробити наступний 

висновок що, це складний процес для всіх сторін, адже докази відіграють особливу й 

найголовнішу роль в розгляді господарських спорів, завдяки доказам суд може 

встановити наявність порушених прав та інтересів інших осіб. Саме на законодавчому 

рівні закріплено, що суд, прокурор, слідчий і особа, що проводить дізнання, оцінюють 

докази за свої внутрішнім переконанням, що ґрунтується на повному та всебічному 

розгляді всіх обставин справи, керуючись законодавством України. 
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У статті розглядаються економічні аспекти здоров’я, проблеми вартості 

медичних послуг та ліків, наслідки бідності на здоров’я нації та капітал суспільства. У 

статті розкрито причини поганого стану здоров’я українського суспільства та 

розглянуто надмірну вартість ліків та медичних послуг. 

Ключові слова: здоров’я, економіка, суспільство, медикаменти, медичні 

послуги, бідність. 

 

Актуальність та мета дослідження. Враховуючи те, що людське життя є 

найвищою соціальною цінністю, перед суспільством постає низка важливих завдань, 

серед яких найважливішим є вирішення проблеми збереження здоров’я людини з 

урахуванням різних умов її життєдіяльності. Адже відсутність здоров’я, його втрата 

істотно знижує якість життя особистості, суттєво погіршує її гармонійне існування або, на 

жаль, до відходу особистості у небуття.  

Нагальними завданнями українського суспільства на сучасному етапі є як 

подовження тривалості життя і підвищення його якості як окремого індивіда, так і 

мінімізація відмінностей у стані здоров’я між різними верствами населення. Саме тому 

вартість медичних послуг та інші економічні аспекти здоров’я нації, як капіталу 

суспільства, є актуальним дослідженням сьогодення. 

Огляд наукових праць із проблеми. Проблему економічного аспекту охорони 

здоров’я досліджувалося багатьма науковцями, економістами та іншими дослідниками. 
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Вагомий внесок зробили такі видатні вчені: Г.Шекера, П. Гайдуцький, А. Колот, 

Е. Лібанова, О. Романюк, А. Ревенко. Роботи цих дослідників висвітлюють проблеми 

бідності та здоров’я нації.  

Однак недостатньо дослідженими залишаються окремі аспекти та нові проблеми 

охорони здоров’я. 

Мета статті− полягає в тому, щоб розглянутипроблеми вартості надання 

медичних послуг, так як стан здоров’я визначає рівень можливостей людини до пошуку 

сенсу життя або розчарування в ньому, що, в свою чергу, призводить або до повноцінного 

розвитку особистості, розкриття її духовно-творчого потенціалу, або, навпаки, до 

психічних. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’я – це людський трудовий ресурс, без 

якого, незважаючи на всі успіхи та досягнення науки й техніки, не обійтися. Здорові люди 

– це повнота довготривалості використання трудового ресурсу без ранньої втрати 

працездатності, без інвалідизації, яка потребує додаткових витрат бюджетних коштів. 

Здоров’я громадян – це інтелектуальний потенціал держави, це запорука її 

обороноздатності. Здоров’я – це чинник життєвого комфорту громадянина, радості життя, 

сімейного щастя, це вагома частка духовного благополуччя. 

Здоров’я нації, народу – інтегрований показник його суспільного розвитку. 

Охорона здоров’я –складна соціально-економічна система, основним 

призначенням є забезпечення реалізації найважливішого соціального принципу: 

збереження та поліпшення здоров'я громадян, надання їм висококваліфікованої 

лікувально-профілактичної допомоги.  

Іншими словами, охорона здоров'я – система державних, громадських та 

індивідуальних засобів та заходів, що сприяють здоров'ю, запобіганню захворювань та 

попередженню передчасної смерті, забезпеченню активної життєдіяльності та 

працездатності людини.  

Виходячи з цього, економіка охорони здоров'я – наука про організаційні та 

соціально-економічні відносини, які формуються в процесі задоволення потреб населення 

в медичних послугах.  

В умовах ринку економіка охорони здоров'я вивчає дію законів ринку в системі 

медичної допомоги та вплив охорони здоров'я на основний фактор виробництва – робочу 

силу. 

Економіка охорони здоров'я не може існувати у відриві від споріднених їй 

економічних наук і медицини. Медична діяльність, здійснювана в певних організаційно-

господарських формах, дає економіці охорони здоров'я об'єкт дослідження, утілюваний в 

те, ради чого, власне кажучи, ця наука й існує – в економічну практику охорони здоров'я. 

Важливішою складовою частиною соціально-економічних заходів, які 

проводяться країною, є організація охорони здоров’я.  

Видатки на охорону здоров’я взаємозв’язані як з рівнем доходів, так і з такими 

показниками стану здоров’я населення, як тривалість життя. З економічного погляду 

адекватна охорона здоров’я підвищує якість людського капіталу, збільшуючи можливості 

людини продуктивно працювати. Наша охорона здоров’я фінансується настільки малими 

коштами, що не може забезпечити нормальний мінімум медичної допомоги, не говорячи 

вже о ринкових відносинах.  

Тому, щоб поліпшити стандарти медичного обслуговування, Україні варто 

шукати резерви для надання значно ширшої підтримки різним секторам системи охорони 

здоров’я. Досвід багатьох країн з розвинутою ринковою економікою свідчить, що 

державний характер охорони здоров’я слід поєднувати з децентралізованою формою 

управління та рівноправним існуванням приватної та громадської форми власності.  

Отже вивчення основ фінансування систем охорони здоров’я, розширення 

джерел фінансування, а також оптимальне їх співвідношення – це необхідний елемент 

підготовки високопрофесійних кадрів системи управління охороною здоров’я [5, c. 2]. 
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Загальна мета економіки охорони здоров'я – це вивчення економічних і 

організаційних відносин, що об'єктивно складаються між людьми і виникаючих в процесі 

здійснення медичної професійної діяльності. Далі слід врахувати, що економічні 

відносини виникають на трьох крупних інформаційних рівнях. 

Предмет економіки охорони здоров'я – розробка методів раціонального 

використання ресурсів для досягнення цілей в охороні здоров'я населення. 

В Україні лише кожен третій громадянин вважає себе фактично здоровим. 

 
Рисунок 1 – Вікова структура населення України (1989-2017) 

 

Показник умовного здоров’я – питома вага осіб, визнаних умовно здоровими в 

загальній кількості населення. Його вираховують відніманням від кількості постійного 

населення на кінець року кількості осіб, що перебуває на диспансерному обліку в 

медичних закладах, співвідносять отриману цифру з відсотком кількості постійного 

населення [1, c. 42]. 

Варто згадати про велику плинність кадрів середньої ланки, про катастрофічний 

дефіцит медичних сестер. 

Низький рівень оплати праці медиків – одна з причин того, чому більшість 

молодих спеціалістів не повертається в райони, які направили їх на навчання. Досить 

гострою є житлова проблема, що породжує соціальну незахищеність медпрацівників. 

Саме тому значна частина випускників, підготованих навіть за держзамовленням, шукає 

роботу поза медичною сферою. І це при тому, що, з одного боку, з кожним роком в 

Україні зростає кількість вільних робочих місць у лікарських амбулаторіях, 
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територіальних поліклініках, станціях швидкої допомоги, а з другого – розширюється 

мережа фахових медичних навчальних закладів. 

На поліпшення медичного обслуговування спрямоване активне впровадження в 

діяльність лікувально-профілактичних закладів новітніх технологій, інформаційних 

систем. Вони сприяють ефективному використанню наявних ресурсів, поліпшенню рівня 

обслуговування населення, зміцненню здоров’я нації. 

Головним інструментом досягнення високого рівня суспільного добробуту є 

інвестиції в людський капітал, який у кінцевому рахунку й визначає могутність держави. 

Зростання цінності людського ресурсу перетворюється в найважливіший чинник 

зміцнення економіки, модернізації економічних інститутів.[3, c. 11] 

 
Рисунок 2 – Найважливіші напрямки розвитку економіки охорони здоров’я 

 

Стан охорони здоров’я відіграє важливу роль у створенні підґрунтя для здоров’я 

населення, профілактики та лікування поширених захворювань, пропаганди здорового 

способу життя, зміцнення здоров’я боєздатної нації та забезпечення безпеки держави. 

Зацікавленість у збереженні та зміцненні здоров’я супроводжує всю історію 

людства, починаючи зі стародавніх цивілізацій. Ця потреба була головною рушійною 

силою виникнення медицини взагалі і системи охорони здоров’я зокрема. 

Оплата медичної послуги пацієнтом дозволяє йому вибирати медичний заклад і 

лікаря. 

Програмою медичних гарантій визначаються перелік й обсяг медичних послуг та 

лікарських засобів, оплата яких гарантується за рахунок коштів Держбюджету України. 

Бідність пов’язана з існуванням такої категорії людей, які не можуть заробляти 

через вік або стан здоров’я. 

У свою чергу, наслідками бідності в Україні є низький рівень народжуваності, 

погіршення здоров’я неможливість отримання якісної освіти, масовий еміграцій відплив 

економічно активного населення за кордон. Крім цього, в Україні починає формуватися 

хронічна бідність. 

Набути поняття місця економіки охорони здоров’я в сучасній структурі 

економічної науці. 

Вивчити чинники, які впливають на ефективність оздоровчо-охоронної 

діяльності галузі в цілому, окремих її об’єктів та медичних працівників. 
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Дуже вагомими є втрати суспільства в результаті розладів здоров’я, а саме: 

скорочення середньої очікуваної тривалості життя (різниця з економічно розвиненими 

країнами світу становить понад 10 років), що зумовлює низькі позиції України в рейтингу 

за Індексом людського розвитку; 

У межах програми медичних гарантій держава гарантуватиме повну оплату за 

рахунок коштів Держбюджету України необхідних медичних послуг і лікарських засобів, 

пов’язаних із наданням: 

1) екстреної медичної допомоги; 

2) первинної медичної допомоги; 

3) вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги; 

4) третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

5) паліативної медичної допомоги; 

6) медичної реабілітації; 

7) медичної допомоги дітям до 16 років; 

8) медичної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами. 

Останнім часом актуальним стає визначення і вимір соціального капіталу 

окремих галузей діяльності, у тому числі галузі охорони здоров'я. Поняття соціального 

капіталу є новим для наукових досліджень не тільки в галузі охорони здоров'я, але й в 

інших галузях[2, c. 5]. 

Разом з тим поняття «соціальний капітал» розглядається як сукупність 

фактичних і потенціальних ресурсів, які утворюються мережею взаємозв'язків, що є 

надзвичайно важливим у державному управлінні, особливо такої галузі, як охорона 

здоров'я, що забезпечує якість і, можливо, кількість людського потенціалу (капіталу) 

держави [5, c. 23]. 

Використовуючи поняття соціального капіталу, визначені дослідниками в інших 

галузях, ми сформулювали поняття «соціального капіталу сфери охорони здоров'я» як 

характеристику і певну міру включення системи охорони здоров'я в суспільну свідомість і 

ресурс розвитку держави. 

Висновки та перспективи дослідження. Отже, на підставі вищенаведених 

даних, можна зробити такі висновки: вдосконалення потребує механізм охорони здоров’я, 

зниження цін на медичні послуги, підвищення соціальних виплат. 

Таким чином, здоров’я нації як чинник державотворення та безпеки держави є 

базовою складовою людського капіталу та конкурентоспроможності країни й перебуває в 

тісному інтегральному зв’язку з економікою, наукою та обороноздатністю.  

Здоров’я населення – це й запорука позитивної та сприятливої соціально-

моральної атмосфери, довіри до держави, а лікар як фахівець є гарантом його збереження, 

захисту та зміцнення. 

Таким чином, інституційний підхід до вивчення формування і розвитку сфери 

охорони здоров'я та державного управління нею відповідно до соціальних вимог та 

європейських стандартів потребує вивчення сфери охорони здоров'я як певної інституції, 

яка характеризується відповідними соціальними показниками – викликами з боку 

суспільства; завданнями, що ставить суспільство перед сферою охорони здоров'я; 

матеріалами і ресурсами, що забезпечують можливість виконання соціальної ролі сфери 

охорони здоров'я; надбання соціального капіталу сферою охорони здоров'я, який є 

інтегральним віртуальним показником, що в цілому характеризує діяльність даної галузі 

державного управління і дає можливість впливу на подальший її розвиток. 
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У статті проаналізовано стан виробничого травматизму і безпеки праці на 

підприємствах країни, розглянуто деякі питання гармонізації законодавства з охорони 

праці, сформульовано проблемні питання охорони праці, вирішення яких буде сприяти 

запобіганню виробничому травматизму в Україні.  

Ключові слова: виробничий травматизм, безпека праці, нормативно-правове 

забезпечення. 

 

Актуальність роботи. Державна політика в сфері охорони праці базується на 

принципах пріоритету життя і здоров'я працівників, повної відповідальності роботодавця 

за створення належних, безпечних і здорових умов праці, адже Конституція України 

проголошує людину, її життя та здоров’я найвищою соціальною цінністю. Реалізується це 

положення шляхом нормативного регулювання, що здійснюється за допомогою правових, 

соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-

профілактичних заходів та засобів, які у своїй сукупності органічно взаємозв’язані один з 

одним і створюють систему охорони праці. Курс України на євроінтеграцію потребує 

системного підходу до визначення проблемних питань охорони праці в країні, зокрема у 

сфері правового забезпечення, тобто як стану законодавчих та нормативних актів з 

охорони праці, рівня дотримання визначених в них 4 норм працівником і роботодавцем, 

так і питань управління промисловою безпекою та охороною праці в країні тощо. 

 Мета досліджень. Вивчення та аналіз стану правового регулювання охорони 

праці, встановлення його зв'язку з рівнем виробничого травматизму і визначення 

проблемних питань охорони праці в Україні. 

Огляд наукових праць із проблеми. Значний внесок у вирішення проблеми 

виробничого травматизму і розвиток заходів щодо його запобігання зробили вітчизняні 

вчені Водяник А. О., Гогіташвілі Г. Г., Дегтяренко Г. Є., Лесенко Г. Г., Ткачук К. Н., 
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Ткачук С. П., а питання правового регулювання охорони праці знайшли відображення в 

роботах Біли Г. М., Ізовіт Т. В., Костенко О. М., Телічка О. А. та інших. 

Виклад основного матеріалу. Відповідно до Конституції України, кожен має 

право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно 

обирає або на яку вільно погоджується. При цьому, кожен має право на належні, безпечні 

і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. 

Використання праці жінок і неповнолітніх на небезпечних для їхнього здоров'я роботах 

забороняється [1]. 

Одним з основних законодавчих актів, який визначає основні положення щодо 

реалізації конституційного права працівників на охорону їх життя і здоров'я у процесі 

трудової діяльності, на належні, безпечні і здорові умови праці, регулює за участю 

відповідних органів державної влади відносини між роботодавцем і працівником з питань 

безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і встановлює єдиний порядок 

організації охорони праці в Україні є Закон України від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII 

«Про охорону праці» [2]. 

Головною метою державної політики України у сфері охорони праці є 

збереження життя, здоров’я і працездатності людини в процесі трудової діяльності. 

Об’єктивно оцінюючи охорону праці в Україні, на жаль, слід констатувати, що сучасний 

її стан не може задовольнити потреби нашого суспільства [6, с.57]. 

Сучасний стан охорони праці в Україні слід оцінити як критичний. Він базується 

на основних негативних факторах, що їх підтверджують:  

1) незадовільні умови праці: за даними офіційного державного статистичного 

спостереження в умовах праці, які не відповідають гігієнічним вимогам, в Україні за 

станом на 01.01.2018 р. було зайнято 7,2 млн працівників (30% загального числа 

працівників), а на підприємствах деяких галузей (вугледобувні, гірничорудні, 

металургійні, металообробні, нафтодобувні тощо) – до 80% усіх робітників;  

2) значний рівень захворюваності населення, яке працює (за даними Інституту 

медицини праці АМН України загальна захворюваність населення, яке працює, становить 

понад 2100 на 10000 оглянутих; набуває поширення туберкульоз, який серед працівників 

виявляють у 5 разів частіше, ніж серед населення, яке не працює, інфекційні 

захворювання, ВІЛ-інфекція);  

3) високі показники виробничого травматизму (коефіцієнт частоти травмування 

на 1000 працівників тримається по Україні  на рівні-1,4, а у 2017 р. – 1,3; коефіцієнт 

частоти травмування зі смертельним наслідком на 100000 працівників 10 років тому 

становив 12,5, у 2018 р. він збільшився до 13,1, коефіцієнт тяжкості травмування у 2009 р. 

в середньому по Україні складав 36,4 людиноднів на один нещасний випадок, у 2017 р. 

він збільшився до 36,5, а у 2018 р. – до 37,1 дня); 

 4) недостатнє фінансування заходів і засобів з охорони праці (вартість цих 

заходів, передбачених постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. №994, 

порівняно з рівнем 2002 р., коли була прийнята нова редакція Закону України «Про 

охорону праці», сьогодні зросла у десятки разів);  

5) неповне виконання та недостатня ефективність державної політики у сфері 

охорони праці (відсутність системи управління охороною праці в центральних і місцевих 

органах виконавчої влади, а також органах місцевого самоврядування; застарілість 

нормативної бази у сфері безпеки, гігієни праці та виробничого середовища; низька 

ефективність адміністративних заходів і юридичної відповідальності за порушення вимог 

законодавчих і нормативноправових актів з охорони праці) [3, с. 31-32]. 

Високими залишаються показники травмування у машинобудуванні (336 

випадків), у вугільній промисловості (780), в агропромисловому комплексі (537), на 

транспорті (393), у соціально-культурній сфері та торгівлі -951випадок. 

Для покращення умов та охорони праці в Україні Держгірпромнагляду разом з 

іншими центральними органами виконавчої влади потрібно: 
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 − вжити заходи з підвищення ефективності наглядової функції, що буде сприяти 

зменшенню кількості порушень вимог нормативних актів з безпеки та гігієни праці;  

− забезпечити подання законопроекту про застосування штрафних санкцій за 

порушення законодавства про охорону праці, що підвищить відповідальність 

роботодавців за виконання вимог законодавства про охорону праці;  

− збільшити рівень заробітної плати інспекторському складу 

Держгірпромнагляду, що підвищить їх зацікавленість у досягненні кінцевих результатів – 

зменшення рівнів травматизму на виробництві, поліпшення умов та безпеки праці; 

− розробити програму підготовки державних службовців-інспекторів з питань 

охорони праці, що поліпшить виконання ними наглядових функцій [3, с. 33-35]. 

Відповідальність за недотримання безпечних умов життя на виробництві 

передбачає адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за особливо 

тяжкі злочини. На нашу думку, у світлі останніх подій у Кропивницькому, за вибухи 

цистерн із газом у березні 2019 повинна наступити кримінальна відповідальність, адже є 

загиблий.  Цього могло б не бути, якби перевіряючі органи своєчасно встановили 

порушення з боку обслуговуючого персоналу і відповідально ставилися до своїх 

обов’язків працівники.   

Висновки. Наведені дані показують, що поруч з позитивними змінами у 

динаміці загального рівня виробничого травматизму та професійної захворюваності, що в 

основному пояснюються зменшенням кількості працюючих, в більшості галузей 

економіки України, існує ряд проблем, які потребують втручання держави і відповідних 

органів державного нагляду за охороною праці. Тому, для запобігання виробничому 

травмуванню та професійним захворюванням, підвищення рівня безпеки виробництва 

роботодавцям необхідно: забезпечити функціонування на підприємстві системи 

управління охороною праці; своєчасно виявляти чинники виникнення небезпечних 

ситуацій на виробництві; усувати причини, що призводять до нещасних випадків; 

забезпечити навчання та перевірку знань з питань охорони праці працівників; 

здійснювати контроль за дотриманням працівниками вимог законодавчих та нормативно-

правових актів з охорони праці та притягувати до відповідальності посадових осіб. 
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У статті висвітлені питання кримінальної  відповідальності за порушення на 

отримання безоплатної медичної допомоги. Наголошується на тому, що громадян 

відсутній обов’язок сплачувати за надану їм у державних і комунальних закладах охорони 

здоров’я медичну допомогу як у момент, так і до чи після її отримання. 
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Порушення права на безоплатну медичну допомогу полягає в тому що: 

1. Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи 

комунальних закладах охорони здоров’я – карається штрафом до ста неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців. 

2. Незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я – карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян або виправними роботами на строк до двох років. 

право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу 

Об’єктом злочину є право громадян на охорону здоров’я та медичну допомогу, у 

т. ч. на безоплатну медичну допомогу у державних та комунальних закладах охорони 

здоров’я. 

З об’єктивної сторони злочин може бути вчинений у двох формах: 

1) незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги в державних чи 

комунальних закладах охорони здоров’я  

2) незаконне скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони 

здоров’я Поняттям медична допомога охоплюються лікування, профілактичні заходи, які 

провадяться при захворюваннях, травмах, пологах, а також медичний огляд та деякі інші 

види медичних робіт (близьким до цього поняття є поняття ―медичні послуги‖). 

Відповідно до ст. 49 Конституції України, ―у державних і комунальних закладах 

охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно‖. Це означає, що індивід, який 

отримує таку допомогу у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, не 

повинен відшкодовувати її вартість ні у вигляді будь-яких платежів, ні у будь-якій формі 

незалежно від часу надання медичної допомоги[3, с 76]. 

Це також означає, що у громадян відсутній обов’язок сплачувати за надану їм у 

державних і комунальних закладах охорони здоров’я медичну допомогу як у момент, так і 

до чи після її отримання. Словосполучення ―безоплатність медичної допомоги‖ означає 

неможливість стягування з громадян плати за таку допомогу в державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я у будь-яких варіантах розрахунків (готівкою або безготівково) 
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чи у формі ―добровільних внесків‖ до різноманітних медичних фондів, чи у формі 

обов’язкових страхових платежів (внесків) тощо. 

Безоплатна медична допомога, передбачена Конституцією України, повинна 

надаватись у повному обсязі, тобто задовольняти потреби людини у збереженні та 

відновленні здоров’я. 

Закладами охорони здоров’я є санітарно-профілактичні, лікувально-

профілактичні, фізкультурно-оздоровчі, санаторно- курортні, аптечні, науково-медичні та 

інші заклади, які забезпечують безпосередню охорону здоров’я населення (лікарні, 

поліклініки, диспансери, клініки науково-дослідних інститутів, пологові будинки, 

санаторії). 

Державними є такі заклади охорони здоров’я, які створені на базі державної 

власності і фінансуються з державного бюджету, комунальними – створені органом 

місцевого самоврядування або органом місцевого самоврядування спільно з місцевою 

державною адміністрацією як засновником (співзасновником) на базі чи за участю 

комунальної власності та за відповідного фінансування з місцевого бюджету. 

Тобто, конституційне положення про те, що ―у державних і комунальних 

закладах охорони здоров’я медична допомога надається безоплатно‖, поширюється на всі 

такі заклади, які перебувають у державній (незалежно від відомчого підпорядкування) або 

комунальній власності і фінансуються з бюджетів будь-якого рівня. 

Незаконнці вимоги оплати – право громадян на охорону здоров’я та медичну 

допомогу. 

Незаконною слід визнавати вимогу оплати за надання медичної допомоги, яка 

має місце у випадку, коли така оплата: 

а) не передбачена в Україні загалом, у даному закладі охорони здоров’я чи для 

даної категорії осіб зокрема; 

б) вимагається у розмірах, що перевищують офіційно встановлені; 

в) вимагається у не передбаченій нормативно-правовими актами формі. 

Склад злочину, передбаченого ч. 1 ст. 184, має місце у разі незаконної вимоги 

оплати за надання медичної допомоги як громадянам України, так і іноземним 

громадянам, а також особам без громадянства, коли така допомога їм має надаватися 

безоплатно згідно із законами України та міжнародними угодами [4, cт 184]. 

Незаконна вимога оплати за надання медичної допомоги утворює склад злочину, 

передбаченого ч. 1 ст. 184, лише у разі, коли вона має місце щодо надання такої допомоги 

тільки у державних та комунальних закладах охорони здоров’я. 

Діяння, яке передбачене ч. 1 ст. 184, необхідно відмежовувати від одержання 

незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації [4, 

cт 184].  

Ці діяння відрізняються між собою за двома основними моментами. 

Порушення права на безоплатну медичну допомогу 

По-перше, за суб’єктом злочину. 

Відповідальність за злочин, передбачений ч. 1 ст. 184, може нести працівник як 

державного, так і комунального закладу охорони здоров’я. 

Суб’єктом злочину, передбаченого ст. 354, може бути лише працівник 

державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою. 

По-друге, при вчиненні діяння, відповідальність за яке встановлена ч. 1 ст. 184, 

винний незаконно вимагає внесення відповідної оплати на користь закладу охорони 

здоров’я, в якому він працює, а при вчиненні діяння, передбаченого ст. 354, він вимагає 

незаконної винагороди для себе особисто. 

Змістом другої форми цього злочину (ч. 2 ст. 184) є незаконне скорочення мережі 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я. 

Порушення права на безоплатну медичну допомогу[4, cт 184]. 



 

 - 243 - 

Згідно з Конституцією України (ст. 49), існуюча мережа державних і 

комунальних закладів не може бути скорочена. 

Виходячи з того, що конституційні права і свободи людини і громадянина не 

можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України (ч. 1 ст. 64), а 

ст. 49 Основного Закону таких випадків не передбачає, то існуюча мережа зазначених 

закладів може бути скорочена лише в умовах воєнного або надзвичайного стану (ч. 2 ст. 

64). Скорочення такої мережі в інших випадках визнаватиметься незаконним. 

Під мережею державних та комунальних закладів охорони здоров’я 

розуміється сукупність таких закладів, розташованих на певній території (республіки, 

області, району, міста). 

Скорочення такої мережі – це насамперед зменшення загальної кількості 

зазначених закладів. 

Як скорочення слід розглядати також перепрофілювання існуючих закладів 

охорони здоров’я, їхніх структурних ланок, зменшення кількості ліжко-місць певного 

профілю, кількісного і якісного складу медичного персоналу, якщо це порушує існуючі 

нормативи і знижує рівень охорони здоров’я населення. 

Закінченим цей злочин при вчиненні його у першій формі вважається з моменту 

висунення незаконної вимоги оплати за надання медичної допомоги, а в другій – з 

моменту фактичного скорочення існуючої на певній території мережі державних або 

комунальних закладів охорони здоров’я. Порушення права на безоплатну медичну 

допомогу 

Суб’єктом злочину у першій його формі можуть бути працівники державних чи 

комунальних закладів охорони здоров’я (як службові, так і неслужбові, наприклад, 

головний лікар, завідуючий відділенням, лікар, медсестра, реєстратор), у другій формі – 

службові особи, до компетенції яких належить забезпечення існування повної мережі 

державних і комунальних закладів охорони здоров’я. Порушення права на безоплатну 

медичну допомогу 

 Отже, якщо службова особа видала нормативний акт про незаконне скорочення 

мережі зазначених закладів, перевищивши при цьому свої службові повноваження, 

вчинене за наявності підстав слід додатково кваліфікувати за ст. 365. Порушення права на 

безоплатну медичну допомогу. 
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За результатами проведення судово–медичної експертизи тілесних ушкоджень 

у висновку експерта має бути зазначено: вид ушкоджень за їх медичною класифікацією 

(садно, синець, рана, вивих, перелом кістки тощо), їх локалізація і властивості; характер 

травмуючого предмета, знаряддя чи засобу, яким могли бути спричинені ушкодження, 

або його слідоутворюючої частини; чим заподіяне кожне з ушкоджень; механізм 

виникнення ушкоджень; давність (строк) спричинення ушкоджень, а якщо їх декілька – 

то кожного з них; ступінь тяжкості кожного з тілесних ушкоджень з посиланням на 

кваліфікуючу ознаку. 

Ключові слова: ушкодження, легкі, середні, тяжкі, експертиза, наслідок, 

результат. 

  

Встановлення факту заподіяння потерпілому побоїв, мордувань і катування 

відноситься до компетенції органів досудового розслідування й суду. 

  Побої не становлять окремого чи особливого виду ушкоджень. Вони 

характеризуються заподіянням багаторазових ударів, що завдають біль. Якщо після 

побоїв на тілі потерпілого залишились ушкодження, їх оцінюють за ступенем тяжкості 

виходячи із звичайних ознак. Якщо побої не залишили після себе ніяких об'єктивних 

слідів, судово-медичний експерт відмічає скарги потерпілого, вказує, що об'єктивних 

ознак ушкоджень не виявлено, і не встановлює ступеня тяжкості тілесних ушкоджень [4, 

с. 87]. 

Мордування – це дії, що полягають у багаторазовому або тривалому спричиненні 

болю (щипання, шмагання, завдання численних і тривалих, але невеликих ушкоджень 

тупими чи гостро-колючими предметами, дія термічних факторів та інші аналогічні дії). 

Судово–медичний експерт не кваліфікує ушкодження як заподіяння мордування, тому що 

це не входить до його компетенції. У таких випадках він повинен встановити наявність, 

характер, локалізацію, кількість ушкоджень, одночасність чи різночасність їх утворення, 

особливості предметів, якими заподіяно ушкодження, механізм їх дії, а також ступінь 

тяжкості кожного з ушкоджень. 

Катування – це заподіяння тортур, сильного фізичного болю в результаті 

мучення, биття, або заподіяння фізичного страждання шляхом нанесення тривалих побоїв 

чи інших насильницьких дій з метою спонукати потерпілого або іншу особу вчинити дії, 

що суперечать їх волі. 

Мучення – це дії, що можуть бути пов'язані з тривалим позбавленням людини 

їжі, пиття, чи тепла, утримання її в шкідливих для здоров'я умовах.  

У випадках мучення судово-медичний експерт встановлює, чи вплинули вказані 

дії на стан здоров'я людини [5, с. 33].  
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З медичної точки зору, тілесні ушкодження – це порушення анатомічної цілості 

тканин, органів, їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх 

ушкоджуючих факторів – фізичних, хімічних, біологічних, психічних. Неналежне 

надання медичної допомоги, що призвело до порушення анатомічної цілості тканин, 

органів, їх функцій, судово-медична експертна комісія вправі розглядати як тілесне 

ушкодження і визначити ступінь його тяжкості за загальними правилами. 

КК передбачено відповідальність за заподіяння тілесних ушкоджень: тяжких 

(статті 121, 123, 124, 128), середньої тяжкості (статті 122, 128), легких (ст. 125), а також за 

побої і мордування (ст. 126) та катування (ст. 127). Тяжким тілесним 

ушкодженням визнається: пов'язане з небезпекою для життя в момент заподіяння, з 

втратою будь-якого органа або втратою органом його функцій; таке, що спричинило 

виникнення психічної хвороби; спричинило розлад здоров'я, поєднаний із стійкою 

втратою працездатності не менш як на одну третину; призвело до переривання вагітності; 

завдало непоправне знівечення обличчя. 

Небезпечними для життя в момент заподіяння є тілесні ушкодження, які: самі по 

собі загрожують життю і без своєчасного надання медичної допомоги, за звичайним свої 

перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися смертю; у звичайному клінічному 

перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища. 

Запобігання смерті завдяки наданню невідкладної медичної допомоги не має 

братися до уваги при оцінюванні загрози для життя таких ушкоджень. Загрозливий для 

життя стан, який розвивається у клінічному перебігу ушкоджень, незалежно від проміжку 

часу, що минув після його заподіяння, повинен перебувати з останнім у прямому 

причинно-наслідковому зв'язку. 

До небезпечних для життя ушкоджень належать ті, що спричинили будь-яке із 

загрозливих для життя явищ: шок важкого ступеня, масивну крововтрату, глибоку кому, 

гостру ниркову чи печінкову недостатність, гостру недостатність кровообігу чи дихання, 

жирову чи газову емболію, гормональну дисфункцію, гострі розлади регіонального чи 

органного кровообігу за наявноісті відповідної об'єктивної клініки їх перебігу; 

проникнення у черепну порожнину, в тому числі й без ушкодження головного мозку; 

відкриті й закриті переломи кісток склепіння та основи черепа, за винятком кісток 

лицевого скелета та ізольованої тріщини тільки зовнішньої пластинки склепіння черепа; 

До незагрозливих для життя ушкоджень на момент їх заподіяння, що можуть 

бути віднесені до тяжких за кінцевим результатом і наслідками, належать: втрата будь-

якого органа, в тому числі одного ока, легені, нирки, яєчка, руки, ноги чи втрата будь-

яким органом його функції [4, с. 34].  

При цьому ушкодження сліпого ока, що призвело до його вилучення, оцінюється 

залежно від фактичної тривалості розладу здоров'я. 

Під втратою руки чи ноги розуміють як відокремлення від тулуба всієї руки чи 

ноги, так і ампутацію на рівні не нижче ліктьового чи колінного суглобів, а всі інші 

випадки мають розглядатися як втрата частини кінцівки і оцінюватися за ознакою стійкої 

втрати працездатності. 

Під втратою зору розуміють повну стійку сліпоту на обидва ока чи такий стан, 

коли наявне зниження зору потерпілого до втрати можливості підрахунку ним пальців 

руки на відстані двох метрів і менше, а під втратою слуху розуміють повну стійку глухоту 

на обидва вуха або такий необоротний стан, коли потерпілий не чує розмовної мови без 

підвищення голосу на відстані три–п'ять сантиметрів від вушної раковини. 

Під втратою функції мовлення внаслідок травми язика розуміють втрату 

потерпілим можливості висловлювати свої думки членороздільними звуками, 

зрозумілими для оточуючих. 

Під втратою репродуктивної здатності розуміють втрату здатності потерпілого як 

чоловічої, так і жіночої статі до злягання чи втрату здатності до запліднення, зачаття й 

дітородіння (розродження). 



 

 - 246 - 

Ушкодження, що спричинило виникнення психічної хвороби, кваліфікується як 

тяжке тільки тоді, коли воно обумовило розвиток будь-якого психічного захворювання, 

незалежно від його тривалості й ступеня виліковності. Діагноз психічного захворювання і 

причинно-наслідковий зв'язок між ушкодженням і психічним захворюванням, що 

розвинулось, встановлюється психіатричною експертизою.  

Ступінь тяжкості тілесного ушкодження, що зумовило психічну хворобу 

потерпілого, визначається судово-медичним експертом з урахуванням висновків 

психіатричної експертизи.  

Саме тому доцільно призначати в подібних випадках комплексну судово-

медичну і психіатричну експертизу [5, с. 112].  

Під розладом здоров'я, що спричинив стійку втрату працездатності не менш як 

на одну третину, розуміють будь-яке порушення нормальної діяльності організму або 

хворобливий процес, які безпосередньо зумовлені тілесними ушкодженнями. Розміри 

стійкої втрати загальної працездатності при ушкодженнях встановлюються після 

настання наслідку ушкодження, що визначився, на підставі об'єктивних даних з 

урахуванням документів, затверджених МОЗ. У дітей втрата загальної працездатності 

встановлюється виходячи із загальних підстав із зазначенням, що ця втрата настане після 

досягнення працездатного віку. 

Ушкодження, що призвело до переривання вагітності, незалежно від її строку, 

належить до тяжких за умови, що між цим ушкодженням і перериванням вагітності є 

прямий причинний зв'язок. 

З медичної точки зору, тілесні ушкодження – це порушення анатомічної цілості 

тканин, органів, їх функцій, що виникає як наслідок дії одного чи кількох зовнішніх 

ушкоджуючих факторів – фізичних, хімічних, біологічних, психічних. Неналежне 

надання медичної допомоги, що призвело до порушення анатомічної цілості тканин, 

органів, їх функцій, судово-медична експертна комісія вправі розглядати як тілесне 

ушкодження і визначити ступінь його тяжкості за загальними правилами. 

Тяжким тілесним ушкодженням визнається: пов'язане з небезпекою для життя в 

момент заподіяння, з втратою будь-якого органа або втратою органом його функцій; таке, 

що спричинило виникнення психічної хвороби; спричинило розлад здоров'я, поєднаний із 

стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину; призвело до переривання 

вагітності; завдало непоправне знівечення обличчя. 

Небезпечними для життя в момент заподіяння є тілесні ушкодження, які: самі по 

собі загрожують життю і без своєчасного надання медичної допомоги, за звичайним свої 

перебігом, закінчуються чи можуть закінчитися смертю; у звичайному клінічному 

перебігу через різні проміжки часу спричиняють загрозливі для життя явища. 

 Запобігання смерті завдяки наданню невідкладної медичної допомоги не має 

братися до уваги при оцінюванні загрози для життя таких ушкоджень. Загрозливий для 

життя стан, який розвивається у клінічному перебігу ушкоджень, незалежно від проміжку 

часу, що минув після його заподіяння, повинен перебувати з останнім у прямому 

причинно-наслідковому зв'язку. 

Легке тілесне ушкодження призводить до порушення нормальної 

життєдіяльності організму і може бути таким, що спричинило короткочасний розлад 

здоров'я чи незначну втрату працездатності або не спричинило зазначених наслідків. 

Короткочасним вважають розлад здоров'я тривалістю понад шести днів, але не 

більш як три тижні (21 день), що має бути підтверджено відповідними медичними 

документами. Під незначною втратою працездатності розуміють стійку втрату загальної 

працездатності менше 10%. 

Загострення попередніх захворювань після заподіяння тілесного ушкодження, а 

також інші наслідки ушкодження, обумовлені не власне його характером, а випадковими 

обставинами, наприклад алкогольним чи наркотичним сп'янінням, індивідуальними 
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особливостями організму, дефектами надання медичної допомоги тощо, не повинні 

враховуватися при визначенні ступеня тяжкості.  

У таких випадках експерт зобов'язаний вказати характер причинно-наслідкових 

зв'язків між ушкодженням і такими наслідками. 

За результатами проведення судово-медичної експертизи тілесних ушкоджень у 

висновку експерта має бути зазначено: вид ушкоджень за їх медичною класифікацією 

(садно, синець, рана, вивих, перелом кістки тощо), їх локалізація і властивості; характер 

травмуючого предмета, знаряддя чи засобу, яким могли бути спричинені ушкодження, 

або його слідоутворюючої частини; чим заподіяне кожне з ушкоджень; механізм 

виникнення ушкоджень; давність (строк) спричинення ушкоджень, а якщо їх декілька – то 

кожного з них; ступінь тяжкості кожного з тілесних ушкоджень з посиланням на 

кваліфікуючу ознаку.  

В разі наявності у одного потерпілого ушкоджень різного ступеня тяжкості 

експерт не має права визначити цей ступінь "у сукупності" або за найбільш тяжким 

ушкодженням. У таких випадках можливе лише об'єднання однакових за ступенем 

тяжкості ушкоджень. 

Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень не встановлюється у випадках: 

невизначеності клінічної картини чи недостатнього клінічного і лабораторного 

обстеження потерпілого; невизначеного результату ушкодження, що не було небезпечним 

для життя; відмови обстежуваного від додаткового огляду чи явки його на повторне 

обстеження, якщо це позбавляє експерта можливості правильно визначити характер 

ушкодження, оцінити його клінічний перебіг і результат; відсутності медичних 

документів, у тому числі результатів додаткових досліджень, без яких не можна судити 

про характер ушкоджень.  

У таких випадках судово-медичний експерт у своїх підсумках, викладених в 

експертному висновку, наводить причини, які не дозволяють визначити ступінь тяжкості 

тілесних ушкоджень. 

Встановлення факту заподіяння потерпілому побоїв, мордувань і катування 

відноситься до компетенції органів досудового розслідування й суду. 
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Актуальність та мета дослідження. Підвищення цінності окремого спеціаліста 

привертає підвищену увагу до вміння керувати часом окремої людини, адже час легко 

втратити і не можна заповнити. Ставитися до свого часу ненауково стає просто 

небезпечно, а тому, це зумовлює необхідність більш ефективного управління своїм часом 

та часом оточуючих.  

Тайм менеджмент – це набір правил, практик, навичок, інструментів і систем, 

спільне використання яких дозволяє більш ефективно використовувати свій час і, в 

перспективі, поліпшити якість життя. Основне його завдання не в тому, щоб встигати 

робити якнайбільше, а в тому, щоб робити найголовніше – те, що дійсно потрібно 

зробити. 

Актуальність цього питання полягає не тільки для керівників але і для будь-кого. 

«Мені не вистачає часу», «я спізнююсь», - скільки разів на день вимовляються подібні 

фрази? Скільки важливих справ відкладається на завтра, хоча їх можна було зробити і 

сьогодні? Недостатнє дослідження цих питань обумовили вибір теми даного дослідження 

та обґрунтували її актуальність і визначили мету. 

Питання ефективного управління часом вивчали багато дослідників, зокрема: 

О. Азарова, А. Вацьківська, О. Колесов, В. Кулікова, О. Лавріненко, В. Лук'яніхін, 

Д. Олкок, Т. Саєнко, І. Філіпова, І. Халан та інші. Негрецька Т.С. досліджує визначення 

дефініції «тайм-менеджмент» у різних літературних джерелах [6]; Геоня С.Б. та 

Н.С. Спицина висвітлюють значення тайм-менеджменту в професійній діяльності 

менеджера [3]; Черненко Н.М. розглядає тайм-менеджмент як засіб удосконалення 

професійної діяльності державних службовців [10]; Усов В. та Французова С. 

досліджують тайм-менеджмент в системі внутрішньо фірмового навчання [9]. Проте, ряд 

питань все ще залишається невирішеним, зокрема у частині практичного використання 

тайм-менеджменту. 

Метою статті є дослідження теоретичних засад тайм-менеджменту у частині 

визначення економічного змісту поняття, історичного розвитку та передумов його 

виникнення. 

Виклад основного матеріалу. Тайм-менеджмент – мистецтво управління часом 

з метою найбільш ефективного його використання. Тільки чітке розуміння того, куди йде 

час, допоможе витрачати його з користю для себе.  

Якщо переводити дослівно, то тайм-менеджмент – це управління часом, однак 

правильніше тут використовувати словосполучення «організація часу», адже, по суті, 
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керувати часом неможливо, час управляє всіма нами. Загальноприйнятого визначення 

терміну «тайм-менеджмент» не існує, саме тому дана економічна категорія періодично 

потрапляє у коло інтересів усіх науковців-дослідників і практиків із питань ефективності 

використання та управління часом. 

Класиками теорії тайм-менеджменту вважаються Ф.У. Тейлор, К. Макхэм, 

М.Х. Мескон. Нині ця проблема досліджується науковцями та публіцистами з різних 

країн, і вже запропоновано багато методів управління часом. Серед сучасних авторів 

пострадянського простору Горбачов О., Мерзлякова Є.Л., Растимешин В.Е, 

Архангельский Г., Гастев А.К. та інші. Найбільш широкого поширення отримали роботи, 

дослідження та підходи зарубіжних фахівців – Л. Зайверта, Й. Кноблауха, К. Бішофа 

(Німеччина), П. Дойля, Ст. Кові (США), Б. Санто (Угорщина), Джеймса Коулі (Австралія) 

та інших [5, с. 62].  

Спроби людини контролювати час сягають корінням в глибоке минуле. 

Неможливо встановити, хто першим задумався про управління власним часом.  

Однак, існують достовірні письмові підтвердження найбільш значущих подій у 

цьому напрямку.  

Можна згадати безліч відомих людей, які прагнули побудувати систему витрат 

часу, яка б гарантувала високі результати не за день – за життя, зокрема: Архімед і 

Арістотель, Роджер Бекон і Ньютон, Анрі Пумнкаре і Дюма-батько, Енгельс і Ленін, 

адмірал Макаров і академік Берг [8].  

У Стародавньому світі та Середньовіччі такого поняття, як тайм-менеджмент, 

звичайно ж, не існувало. Проте, історія розвитку тайм-менеджменту бере початок саме в 

Стародавньому світі (близько 2000 років тому). Уже на самому початку нашої ери 

римський мислитель Сенека запропонував у листі поетові Люцелію такі ідеї: 

 розділяти весь час на витрачений добре, погано і марно; 

 вести постійний облік часу в письмовому вигляді; 

 проживши певний період, оцінювати його з точки зору наповненості. 

Італійський вчений і письменник Альберті, який жив у XV столітті, стверджував, 

що люди, які вміють керувати часом з користю, будуть успішні завжди і в будь-якій 

справі. Для цього, згідно його листів, необхідно дотримуватися двох правил: щодня з 

ранку складати список справ; упорядковувати справи в порядку зменшення важливості. 

Такі дії, як сон, їжа і розваги письменник вважав менш важливими, ніж робота. Сам 

Альберті строго дотримувався своїх принципів [4]. 

Помітно вплинула на історію розвитку тайм-менеджменту поява промисловості. 

Необхідність управляти злагодженою роботою сотень людей змусила шукати нові 

способи управління часом. На виробництвах був введений строгий графік, з'явилися 

розклади, зміни у режимах роботи. 

Бенджамін Франклін, відомий політичний діяч і вчений, в молодості зіткнувся з 

проблемою браку часу. Вихід він знайшов у веденні власного щоденника, в якому щодня 

відзначав виконання кожної з 13 чеснот, які прагнув розвивати.  

Тиждень розписувався на одному розкресленому папері, де кожен стовпець 

відповідав одному дню. Щоденник містив також докладний розклад на день. Дві години 

після пробудження відводилося на планування дня і підготовку до нього. Далі слідували 

два тригодинних періоду роботи з перервою на обід. Вечірній час політичний діяч 

присвячував аналізу виконаної роботи та відпочинку.  

У своїх книгах Франклін виклав поради з управління часом. На цих порадах 

сьогодні ґрунтується кілька відомих тренінгів [4]. 

Чималий вплив на тайм-менеджмент зробило відкриття Вільфредо Парето 

знаменитого принципу «20:80». Застосовуючи цей принцип до тайм-менеджменту, 

Парето дійшов висновку, що 20% всіх зусиль дають 80% результату, а інші 80% сил 

витрачаються для отримання решти 20% досягнень [5, с. 66]. Звідси випливає висновок 

про розділення справ за ступенем важливості передбачуваного результату. Подібні ідеї 
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лежать в основі багатьох сучасних тренінгів з управління часом. 

На винахід терміну тайм-менеджмент претендує компанія Time Management 

International. Її засновник, данець Клаус Меллер, в 70-ті роки XX-го століття винайшов 

Time Manager – складно влаштований блокнот-щоденник, який можна вважати 

прабатьком сучасного органайзера. В цей же час стали з'являтися тренінги та навчальні 

програми. Першими клієнтами були співробітники найбільших авіакомпаній [8]. 

Історія тайм-менеджменту в СРСР почалась у часи НЕПу. Напрацювання в цій 

галузі називалися НОП, що розшифровувалося як Наукова Організація Праці. Наступна 

хвиля популярності тайм-менеджменту в СРСР прийшла разом з іншими новаціями вже у 

другій половині 80-х років. 

Наразі існують сотні тренінгів, що дозволяють оволодіти мистецтвом управління 

власним часом. Їх затребуваність дозволяє припустити, що необхідність в тайм-

менеджменті зі збільшенням темпу життя постійно зростає. Видаються нові книги, 

з'являються методики і системи, проте в їх основі і раніше лежать принципи, створені 

набагато раніше. 

Є припущення, що нестача часу для роботи залежить певною мірою від 

особливостей національного характеру. Так, наприклад, менеджери США, Німеччини, 

Швейцарії, Англії: систематично планують майбутнє; працюють у фіксований час; 

пунктуальні; підпорядковуються графіку роботи; розбивають проекти на етапи; суворо 

дотримуються планів.  

Менеджери східних країн: реагують на ситуацію; підлаштовуються під графік 

партнера; розглядають всі можливості; вносять деякі легкі корективи; не приймають 

швидких рішень, їм треба подумати. Менеджери Росії, Італії, Франції, Латинських країн: 

планують тільки в загальному; роблять кілька справ одночасно; працюють у будь-який 

час; не пунктуальні; мають непередбачуваний графік; змінюють плани [2]. 

Напевно кожна людина в наш час може поскаржитися на брак часу. Часу не 

вистачає ні на що: ні ефективно попрацювати, ні якісно відпочити. Більшість людей 

нерозумно витрачають свій час. Неправильне планування дня, велика кількість порожніх 

телефонних розмов, комп'ютерні ігри – все це причини неефективного використання часу, 

тобто так звані «поглиначі часу». Існує багато різних поглиначів часу. Варто дізнатися їх 

краще для того, щоб вміти використовувати свій час за призначенням, а не втрачати його 

даремно. 

Відсутність чіткого плану – причина, з якої час витрачається нераціонально. 

Обов'язково повинен бути план на найближчий період з розстановкою задач за строками. 

Варто визначити найбільш важливі справи і виконувати їх в першу чергу, менш значущі 

варто втілювати в життя тільки після пріоритетних. 

Ще один «поглинач» часу – неправильна постановка мети. Необхідно все 

ретельно обдумати і зважити, перш ніж ставити ту чи іншу мету. Якщо випадково обрати 

не пріоритетну на даний момент задачу, то можна втратити час для досягнення дійсно 

важливої мети. 

Також «поглиначем» часу є вирішення наслідків проблеми замість усунення її 

причин. Якщо та чи інша проблемна ситуація повторюється, варто задуматися, чому так 

відбувається і з чим це пов'язано. Доцільніше буде ліквідувати причину несприятливої 

ситуації, таким чином це дозволить не витрачати час на дану проблему в подальшому. 

Наступна причина нерозумної трати часу – це невміння делегувати 

повноваження. Якщо всі справи звалити на себе, то: по-перше, не будете нічого встигати; 

по-друге, буде страждати і якість виконуваних справ. Варто визначити такі завдання, які 

можна доручити підлеглим, а самому зосередити свою увагу тільки на найбільш 

пріоритетних. 

«Поглиначем» часу також нерідко стає надлишок паперової роботи.  

Слід дотримуватися певних правил під час роботи з паперами: реєстрація 

документів; архівування (це дозволить уникнути  накопичення стосів паперів та 
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численних копій одного і того ж документа); виділення окремого часу у графіку для 

читання пошти тощо. 

Надмірне спілкування також призводить до безрезультатних втрат часу. Для всіх 

розмов, переговорів слід встановлювати часові рамки і не затримувати співрозмовника, 

коли тема питання вичерпана. Що стосується друзів, знайомих і колег, то не варто взагалі 

витрачати свій час на спілкування з ними не у справі в робочий час. 

«Поглиначем» часу є і нерезультативні зустрічі. Потрібно мати чітке уявлення 

про план зустрічі, чого саме необхідно домогтись і яку проблему вирішити (можливо 

достатньо буде і розмови телефоном). Під час проведення нарад варто запрошувати 

тільки тих, хто насправді зможе активно посприяти вирішенню проблеми. Нерідко саме 

таке обговорення питання невеликою групою осіб дає найбільший ефект. Невірно 

складений маршрут поїздок здатний привести до великих втрат часу. В один день 

доцільно призначати зустрічі в одній частині міста. Якщо ж справу можна передоручити, 

краще так і робити, а вивільнений час краще витратити на більш важливі справи. 

Не потрібно багато часу витрачати і на телефонні переговори. Говорити краще 

виключно у справі. Зручно зробити так, щоб всі вхідні дзвінки надходили на один 

телефонний номер, наприклад офіс-менеджеру, який вже в свою чергу стане з'єднувати 

тих, хто подзвонив з необхідними їм людьми [8]. 

Синдром прокрастинації, безлад на робочому місці, тривалі наради, 

незаплановані відвідувачі – це теж дуже суттєвий «поглинач» часу. 

Високий темп сучасного життя робить тайм-менеджмент вельми необхідним 

навиком. Принадність науки управління часом у тому, що оволодіти нею може будь-яка 

людина, якою неорганізованою вона б не була в минулому. Ці навички привносять у 

життя чіткість і ясність, тому й основні правила тайм-менеджменту дуже прості та 

зрозумілі (рис. 1). 

 
 

 

Рисунок 1 – Основні правила тайм-менеджменту 

Джерело: розробка автора 

 

Найголовніше правило в тайм-менеджменті – це вміння складати плани, які 

необхідно виконати протягом дня (декількох днів, тижнів, місяців). Навчитися планувати 

свій день – це вже половина успіху. Всі заплановані на день справи рекомендується 

записувати в щоденник, а потім, по мірі їх виконання, методично викреслювати їх зі 

списку. Така проста дія, як запис справ та їх подальше викреслювання зі списку, 

допоможе побачити цілісну картину дня, а в кінці випробувати приємне почуття 

виконання запланованого [7]. 

Ще одне правило тайм-менеджменту, не менш важливе, - це навчитися розділяти 

справи по мірі їх важливості. Справи розподіляються на чотири групи, які схематично 

представлено на рисунку 2. Ця класифікація пріоритетності справ названа на честь 
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американського президента Ейзенхауера, який, як свідчить історія, чітко дотримувався 

даного правила і був вельми діяльною людиною. Як тільки людина навчиться правильно 

розподіляти справи за ступенем значущості, його особиста ефективність збільшиться в 

рази [1, с. 36]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Розподіл справ за важливістю та терміновістю 

Джерело: розробка автора на основі [1] 

 

Третє важливе правило тайм менеджменту – це вміння дробити великі справи на 

конкретні і легко здійсненні завдання. Погодьтеся, одну маленьку справу чи окреме 

завдання, виконати набагато простіше, ніж глобальну.  

Якщо є рішення будувати своє життя згідно з основними правилами тайм-

менеджменту, то варто засвоїти ще три простих прийоми: 

 перший прийом – слово «ні» економить час. Інакше кажучи, навчившись 

відмовляти в проханнях оточуючих, можна більше часу приділяти собі і своїм 

справам; 

 другий прийом – вміння делегувати справи іншим; 

 третій прийом – концентрація на одній справі. Практика показує, що найбільш 

ефективно виконуються ті завдання, над якими людина концентрується [7]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Тайм-менеджмент сприяє 

витрачанню часу з найбільшою ефективністю, дозволяючи домагатися всіх поставлених 

цілей у строк. Завжди треба пам'ятати про те, що час непоправна втрата, його не 

повернути, тому до питання витрачання часу потрібно підходити обґрунтовано. 

Неправильне планування дня, велика кількість порожніх телефонних розмов, 

комп'ютерні ігри – все це причини неефективного використання часу, тобто так звані 

«поглиначі» часу. Існує багато різних «поглиначів» часу, саме тому нами було їх 

узагальнено з метою зниження витрат часу на неефективні дії. 

Головна відмінність тайм-менеджменту для студентів у тому, що вони вже 

вважаються дорослими, повністю розуміють цінність часу і повинні виконувати набагато 

більше справ, ніж діти. Крім того, багато студентів поєднують навчання з роботою і 

додатково встигають виділити час на розвиток хобі. Ефективною моделлю тайм-

менеджменту для студентів є врахування чотирьох основних аспектів:  

 по-перше, для найбільш оптимального розподілу часу слід завести щоденник, в 

який будуть записуватись всі заходи і плани на майбутнє (варто відображати 
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окремо розклад занять, окремо – важливі заходи, наприклад, консультації, а 

окрему частину щоденника виділити для планування вільного часу);  

 по-друге, розклад на тиждень (потрібно виділяти час для складання плану справ 

на весь тиждень, що допоможе уникнути додаткових витрати часу кожен день та 

дозволить вільні проміжки часу, наприклад, між парами, в громадському 

транспорті та інші, використовувати для будь-якого корисного заняття);  

 по-третє, поділ навчання і особистого (під час заняття справою важливо не 

відволікатися на сторонні подразники, якими можуть бути навіть друзі, адже, 

спочатку слід завершити розпочате, а лише потім приділяти час знайомим, 

соціальним мережам, для ігор);  

 по-четверте, найголовніше, відпочинок (крім занять, студент повинен виділяти в 

розкладі час на відпочинок, сон і облаштування особистісних взаємин).  

Виконання цих простих правил дозволить студенту підвищити продуктивність 

роботи, знайти час на усі необхідні справи і дозволить реалізувати всі заплановані заходи. 

Саме розробці оптимальної моделі тайм-менеджменту для студентів, і буде присвячено 

наші подальші дослідження. 
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УДК 336. 

 

АНАЛІЗ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ 

ОБ´ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

 

Мельник Катерина Миколаївна,  

слухач Кіровоградської Малої академії 

наук учнівської молоді 

 

У статті наведено результати дослідження аналізу стану фінансування 

розвитку об’єднаних територіальних громад. Представлено принципи добровільного 

об’єднання територіальних громад та проаналізовано динаміку формування ОТГ, 

доходів місцевих бюджетів, надходження власних доходів ОТГ, видатків на 1 мешканця 

ОТГ. Розглянуто обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних 

програм і проектів регіонального розвитку. Наведено прогнозовані показники 

фінансового забезпечення ОТГ на поточний рік та узагальнено склад і розмір субвенцій з 

державного бюджету місцевим бюджетам, які вперше надаватимуться у 2019 році 

Ключові слова: фінансове забезпечення, об’єднані територіальні громади, 

доходи, витрати, місцеві бюджети, субвенції, динаміка 

 

Актуальність та мета дослідження. Державна політика України у сфері 

місцевого самоврядування спирається на інтереси жителів територіальних громад і 

передбачає децентралізацію влади – тобто, передачу від органів виконавчої влади 

органам місцевого самоврядування значної частини повноважень, ресурсів та 

відповідальності. В основу цієї політики закладено положення Європейської хартії 

місцевого самоврядування та найкращі світові стандарти суспільних відносин у цій сфері. 

Законодавче підґрунтя для докорінної зміни системи влади та її територіальної основи на 

всіх рівнях почало формуватися у 2014 році і вже має певні результати. 

Станом на 01 січня 2019 року в Україні створено 878 об’єднаних територіальних 

громад. Протягом січня-жовтня 2018 року надходження до загального фонду місцевих 

бюджетів України (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 189,4 млрд грн, 

що на 22% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року. З початку реформи 

фінансової децентралізації доходи місцевих бюджетів показують позитивну динаміку: 

якщо у 2014 році їх обсяг становив 68,6 млрд грн, то за чотири роки він зріс у 3,4 рази та 

за підсумками 2018 року становить понад 230 млрд грн [8]. 

Питання місцевих фінансів, у т.ч. для фінансування об’єднаних територіальних 

громад, постійно досліджуються в працях українських вчених та фахівців. Фінансове 

забезпечення як наукове поняття перебувало у полі зору багатьох вітчизняних науковців, 

серед яких слід назвати Білу С.О., Буздуган Я.М., Венгер В.В., Геєця В.М., 

Карпишин Н.І., Кириленко О.П., Козій І.С., Ковальову А.М., Олійника Д.С., 

Опаріна В.М., Поліщук Г.Б., Романенко О.Р., Сокириську І.Г, Чухно А.А., Юрія С.І. 

Оцінюючи значний внесок вказаних науковців, слід зазначити, що більшість їх робіт 

присвячена пошуку можливих шляхів покращення процесів формування та виконання 

локальних бюджетів, у той же час, проблематика фінансового забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування залишається невирішеною. Все це свідчить про 

актуальність обраної тематики дослідження та її нагальність. 

Метою роботи є дослідження стану фінансування розвитку об’єднаних 

територіальних громад та розгляд прогнозованих показників на 2019 рік. 

Виклад основного матеріалу. Об’єднана територіальна громада (ОТГ) – це 

об'єднання кількох поселень, що мають єдиний адміністративний центр. 

Адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, 

центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською 
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[7]. 

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з 

дотриманням принципів, які представлено на рисунку 1. 

 
 

Розвиток територіальних громад не може відбутися без належного ресурсного 

забезпечення, перш за все – фінансового. Разом з тим, органи місцевого самоврядування 

більшої частини територіальних громад, особливо невеликих, не мають того обсягу 

фінансових ресурсів, який задовольняв би функції, передбачені законодавством, що 

перешкоджає реалізації в повній мірі Європейської хартії місцевого самоврядування [1], 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» [4] та Концепції сталого 

розвитку територій 

Фінансова (фіскальна) децентралізація – це процес делегування повноважень 

місцевому самоврядуванню щодо прийняття рішень у сфері бюджетного регулювання 

соціально-економічного розвитку регіонів, виявляється у фіскальній незалежності органів 

місцевого самоврядування приймати рішення щодо формування бази оподаткування, 

визначення ставок відповідних місцевих податків та зборів, введення податкових 

стимулів для галузей економіки на регіональному рівні, а також формування структури 

видатків для надання суспільних благ населенню [7]. 

Бюджет місцевого самоврядування (місцевий бюджет) – це план утворення і 

використання фінансових ресурсів, необхідних для забезпечення функцій та повноважень 

місцевого самоврядування [7].  

У Законі України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» 

передбачено однойменну статтю 10, яка декларує що держава здійснює фінансову 

підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст та 

приєднання до об’єднаних територіальних громад шляхом надання об’єднаній 

територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної 

інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної 

громади [2]. 

Аналізуючи показники фінансового забезпечення ОТГ, слід зазначити, що 

розрахунки здійснюються без урахування тимчасово окупованих територій. 

Протягом 2015-2018 рр. кількість ОТГ зросла з 159 до 878; кількість жителів в 

ОТГ збільшилась з 1,4 млн до 9,0 млн осіб – це 25,5% від загальної чисельності 

мешканців України; площа ОТГ розширилась з 36,9 тис кв км до 210,5 тис кв км. – це 

37,7% від загальної площі території України. Динаміка даних показників представлена у 

таблиці 1. 
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Таблиця 1 – Динаміка формування ОТГ протягом 2015-2018 років 

Період Кількість ОТГ 

Кількість 

жителів ОТГ 

(млн. осіб) 

Площа ОТГ 

(тис кв км) 

2015 159 1,4 36,9 

2016 366 3,2 89,2 

Відхилення 2015/2016 +207 +1,8 +52,3 

2017 665 5,7 166,9 

Відхилення 2016/2017 +299 +2,5 +77,7 

2018 806 8,4 193,0 

Відхилення 2017/2018 +141 +2,7 +26,1 

Станом на 01.01.2019 878 9,0 210,5 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [6] 

 

На початок 2015 р. в Україні було 10136 територіальних громад, протягом 

2015 р. об’єднались та приєднались 816; 2016 р. – 1784; 2017 р. – 3181; 2018 р. – 3734. 

Отже, станом на початок 2019 р. в Україні 4018 територіальних громад, які об’єднались 

чи приєднались, а тому 6934 територіальних громад залишаються необ’єднаними.  

Протягом 2015-2018 рр. середня кількість територіальних громад, що 

об’єднались в одну ОТГ – 4,6 і цей показник має тенденцію до зниження з 5,1 до 3,9. 

Середня чисельність населення однієї ОТГ 10289 осіб, суттєвий зріст (більше ніж у 2 

рази) спостерігався протягом 2018 р., що пояснюється приєднанням територіальних 

громад до міст обласного значення [6, с. 8].  

В Україні всього 490 районів, серед них кількість у яких 100% території покрито 

ОТГ – 18; від 50% до 99% – 144; від 1% до 49% – 206; районів, де не утворено ОТГ – 97; 

на тимчасово окупованих територіях – 25 районів. 

Рейтинг областей щодо формування спроможних громад має п’ять областей 

лідерів – Житомирська, Дніпропетровська, Запорізька, Чернігівська та Хмельницька, 

п’ятірка аутсайдерів – Львівська, Київська, Кіровоградська, Вінницька і Закарпатська.  

Спроможна територіальна громада – громада, в якій місцеві джерела наповнення 

бюджету, інфраструктурні та кадрові ресурси є достатніми для вирішення органами 

місцевого самоврядування питань місцевого значення, передбачених законодавством, в 

інтересах жителів громади [7]. 

Формування спроможних територіальних громад у середньому по Україні за 

чисельністю населення має такий вигляд: 25,51% - жителів ОТГ та міст обласного 

значення, до яких приєднались територіальні громади; 31,03% - жителів територіальних 

громад, що не об’єднались (без міст обласного значення); 43,46% - жителів міст 

обласного значення без об’єднання. У Кіровоградській області ситуація така: 15% - 

жителів ОТГ та міст обласного значення, до яких приєднались територіальні громади; 

42% - жителів територіальних громад, що не об’єднались (без міст обласного значення); 

43% - жителів міст обласного значення без об’єднання. Тобто, наша область, у цілому, 

відповідає загальноукраїнській тенденції.  

З 2014 р. по 2019 р. спостерігається тенденція до зростання власних доходів 

загального фонду місцевих бюджетів, проте, відсоток збільшення з кожним роком 

зменшується. Так, у період 2014-2015 рр. спостерігається збільшення на 42%; 2015-

2016 рр. – +49%; 2016-2017 рр. – +31%; 2017-2018 рр. – +21,5%; 2018-2019 рр. – +14%. 

Така зміна може свідчити про зменшення залежності місцевих бюджетів від коштів 

загального фону і зростання доходів за спеціальним фондом. Динаміку доходів місцевих 

бюджетів наведено у таблиці 2. 
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Таблиця 2 – Динаміка доходів місцевих бюджетів у 2014-2018 роках 

Період 

Частка власних доходів 

місцевих бюджетів 

(загальний фонд) у ВВП 

(%) 

Власні доходи загального 

фонду місцевих бюджетів 

(млрд. грн.) 

2014 5,1 68,6 

2015 5,1 98,2 

Відхилення 2014/2015 0 +29,6 

2016 6,2 146,6 

Відхилення 2015/2016 +1,1 +48,4 

2017 6,5 192,7 

Відхилення 2016/2017 +0,3 +46,1 

2018 7,1 234,1 

Відхилення 2017/2018 +0,6 +41,4 

2019 (прогноз) 6,8 267,0 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [6] 

 

Якщо розглядати виконання власних доходів місцевими бюджетами у порівнянні 

2017 р. і 2018 р., то у цілому по Україні у 2018 р. порівняно з попереднім періодом власні 

доходи зросли на 21,5%, а по ОТГ це збільшення становило аж 62,1%, що втричі більше і 

свідчить про набагато швидше зростання власних доходів у місцевих бюджетах, тобто, в 

ОТГ [6, с. 16]. Так, збільшення власних доходів місцевих бюджетів відбулось у 

середньому на 162% (з 12 873,1 млн грн до 20 865,3 млн грн). У розрізі окремих податків 

інформація представлена у таблиці 3. 

 

Таблиця 3 – Динаміка надходження власних доходів ОТГ протягом 2017-2018 років 

Платежі до бюджету ОТГ 
2017 рік 

(млн. грн.) 

2018 рік 

(млн. грн.) 

Різниця 

(млн. грн.) (%) 

Податок на доходи фізичних осіб 5223,3 11880,3 6657 227 

Акцизний податок 1522,8 1538,7 15,9 101 

Місцеві податки і збори (у т.ч. плата 

за землю, єдиний податок і податок 

на нерухоме майно) 

5614,4 6701,5 1087,1 119 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [6] 

 

Виходячи з інформації наведеної у Таблиці 3, можна зробити висновок, що 

збільшення надходжень власних доходів ОТГ у 2,3 рази відбувається саме за рахунок 

зростання надходжень від податку на доходи фізичних осіб; надходження від акцизного 

податку збільшується лише на 1%; надходження від місцевих податків і зборів зростає 

майже на 20% (найбільше у їх структурі займає зростання податку на нерухоме майно). 

Оскільки, окрім податку на доходи фізичних осіб, який у надходженнях до 

місцевих бюджетів відіграє вагоме значення, адже його сплачують усі мешканці ОТГ, 

найважливішими є саме місцеві податки і збори. Так, частка місцевих податків і зборів у 

власних доходах місцевих бюджетів (загальний фонд) у відсотках стабільно перебуває у 

межах 27% (у 2015 р. – 26,6%; у 2016 р. – 28,8%; у 2017 р. – 27,3%; у 2018 р. – 26,1%; за 

прогнозами на 2019 р. – 27,5%) [6, с. 19]. 

Аналіз темпів зростання надходжень від місцевих податків і зборів місцевих 

бюджетів за рівнями бюджетів протягом 2017-2018 рр. свідчить, що найбільше зростання 

по платі за землю та за податком на нерухоме майно відбувається саме за умови, коли 

відбувається об’єднання територіальних громад.  
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Говорячи про результати децентралізації для місцевих бюджетів, особливо в 

частині стану фінансового забезпечення ОТГ, обов’язково необхідно вести мову також і 

про видатки ОТГ. Найбільш показовим при цьому є розмір видатків на 1 мешканця ОТГ. 

У Таблиці 4 представлено динаміку видатків на 1 мешканця ОТГ за період 2017-2018 рр. 

Таблиця 4 – Динаміка видатків на 1 мешканця ОТГ протягом 2017-2018 

років 

Напрями видатків 
2017 рік 

(грн.) 

2018 рік 

(грн.) 

Різниця 

(%) 

Капітальні видатки 1913,1 2441,1 27,6 

Будівництво та регіональний розвиток 449,9 554,8 23,3 

Житлово-комунальне господарство 701,0 774,4 10,5 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [6] 

 

Виходячи з інформації у Таблиці 4, можна стверджувати, що приблизно на 

четверть зросли капітальні видатки та видатки на будівництво і регіональний розвиток. 

Протягом 2014-2018 рр. державна фінансова підтримка місцевого та 

регіонального розвитку зросла з у 41,5 разів з 0,5 млрд грн. до 19,4 млрд грн. (таблиця 5).  

 

Таблиця 5 – Динаміка державної фінансової підтримки місцевого та 

регіонального розвитку 

Напрямки 

Роки (млрд. грн.) 

2014 2015 2016 2017 2018 
2019 

(прогноз) 

Субвенції на соціально-

економічний розвиток 
0,5 0,8 3,3 6,2 5,0 4,7 

Державний фонд регіонального 

розвитку 
0 2,9 3,0 3,5 6,0 7,7 

Субвенція на інфраструктуру ОТГ 0 0 1,0 1,5 1,9 2,1 

Кошти на будівництво 

спортивних об’єктів  
0 0 0 0,3 0,4 0,8 

Субвенція на розвиток 

медицини у сільській місцевості 
0 0 0 4,0 5,0 5,0 * 

Кошти на підтримку секторальної 

регіональної політики 
0 0 0 0,6 1,1 0,5 

Разом: 0,5 3,7 7,3 16,1 19,4 20,8 

* у т.ч. перехідний залишок 4,0 млрд грн. з 2018 р. 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [6] 

 

Приблизно половина всіх отриманих коштів це субвенції на соціально-

економічний розвиток та державний фонд регіонального розвитку. 

Державний фонд регіонального розвитку – це гарантована державою фінансова 

підтримка проектів та програм регіонального розвитку. Розподіл коштів Фонду між 

регіонами відбувається за чіткою формулою, відповідно до чисельності мешканців 

регіону та показника ВВП на душу населення. Проекти-претенденти розміщуються на 

онлайн-платформі і обираються за результатами відкритого конкурсу [7]. 

На Кіровоградську область передбачено державну фінансову підтримку у сумі 

341,8 млн грн., що є найнижчим показником в Україні і на 71 млн грн. менше, ніж 

найближчий розмір передбачений для Миколаївської області. 

Із введенням у дію Закону України «Про державний бюджет України на 2019 

рік» [3] для місцевих бюджетів було введено ряд новацій. 

Починаючи з 2019 р. усі без виключення місцеві бюджети повинні застосовувати 
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програмно-цільовий метод. У державному бюджеті передбачено прямі міжбюджетні 

відносини з об’єднаними територіальними громадами, у яких перші вибори відбулись у 

2018 р. Загальний ресурс місцевих бюджетів на 2019 р. (за оцінкою Міністерства фінансів 

України) становить 573,1 млрд грн, у тому числі: власні доходи місцевих бюджетів 

складають – 292,3 млрд грн, що більше на 41,8 млрд грн, у порівнянні із затвердженими 

місцевими бюджетами на 2018 р., або на +16,7%), із них: загальний фонд – 267,0 млрд грн 

(збільшується на +36,0 млрд грн до прогнозних надходжень 2018 р. або на 15,5%); 

спеціальний фонд – 25,3 млрд грн збільшується на +2,8 млрд грн або на +13%. 

Трансферти з державного бюджету – 288,3 млрд грн, у тому числі: базова дотація – 

10,4 млрд грн (більше показника 2018 р. на 2,2 млрд грн або на 27%, у 2018 р. – 

8,2 млрд грн); реверсна дотація – 6,8 млрд грн (більше показника 2018 р. на 1,4 млрд грн 

або на 26%, у 2018 р. – 5,4 млрд грн); стабілізаційна дотація – 0,2 млрд грн (2018 р. – 

0,2 млрд грн); додаткова дотація на здійснення видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров’я – 14,9 млрд грн (2018 р. – 16,5 млрд грн); субвенції на здійснення 

державних програм соціального захисту населення – 120,0 млрд грн; освітня субвенція – 

69,6 млрд грн (більше показника 2018 р. на 9,3 млрд грн або на 15,1%, у 2018 р. – 

61,7 млрд грн). Медична субвенція – 55,7 млрд грн (у 2018 р. – 57,4 млрд грн) [5]. 

Ст. 28 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

встановлено, що 50% коштів державного фінансування регіонального розвитку 

розподіляються Кабінетом Міністрів України на реалізацію пріоритетів економічного 

зростання та підвищення рівня життя громадян [3].  

Крім того, ст. 32 Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 

визначено, що субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій надається без 

обов’язкового співфінансування здійснення відповідних заходів з місцевих бюджетів [3]. 

Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку на 2019 р. становить 30,3 млрд грн (у 2018 р аналогічні 

видатки – 25,4 млрд грн) – таблиця 6. 

 

Таблиця 6 – Обсяг державної фінансової підтримки на реалізацію 

інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку 

Напрям державної підтримки 

Сума, млрд. грн. 

2018 

2019 

(по 

плану) 

У Державний фонд регіонального розвитку 6,0 7,7 * 

Субвенція на формування інфраструктури об'єднаних 

територіальних громад 
1,9 2,1 

Субвенція на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров’я у сільській місцевості 
1,0 1,0 

Субвенція на фінансове забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг 

загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах 

11,5 14,7 ** 

Субвенція на соціально-економічний розвиток окремих 

територій 
5,0 4,8 

Разом: 25,4 30,5 

* у т.ч. на забезпечення реалізації проектів-переможців «Всеукраїнського 

громадського бюджету» – 0,5 млрд грн. та із загального обсягу ДФРР на реалізацію 

програм і проектів 1,0 млрд грн – за рахунок коштів Державного дорожнього фонду; 

** складає 35% Державного дорожнього фонду 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [5] 
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Надання первинної медичної допомоги населенню у 2019 р. буде здійснюватись 

із державного бюджету за окремою бюджетною програмою через Національну службу 

здоров’я України (передбачається 15,2 млрд грн). Кабінету Міністрів України за 

підсумками І півріччя 2019 р. за результатами виконання місцевих бюджетів доручено 

подати пропозиції щодо внесення змін до Державного бюджету України на 2019 р. у 

частині збільшення освітньої і медичної субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам.  

У таблиці 7 згруповано субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які 

вперше надаватимуться у 2019 році. 

Таблиця 7 – Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, які вперше 

надаватимуться у 2019 році 

Субвенція 
Сума, 

млрд. грн. 

Створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при 

загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 
0,15 

Будівництво мультифункціональних майданчиків для занять ігровими 

видами спорту 
0,2 

Будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт існуючих 

спортивних п’ятдесятиметрових басейнів 
0,2 

Реалізація заходів, спрямованих на підвищення якості освіти 1,5 

Фінансування проектів транскордонного співробітництва 10,0 

Здійснення природоохоронних заходів на об’єктах комунальної 

власності 
0,6 

Разом: 12,65 

Джерело: авторська розробка за інформацією з [5] 

 

Однією з головних новацій бюджету 2019 р. стало те, що 20,0 млрд грн за 

рахунок коштів субвенції на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату 

житлово-комунальних послуг передано Міністерству соціальної політики під окрему 

бюджетну програму «Виплата пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-

комунальних послуг у готівковій формі» для запровадження механізму надання у 

грошовій формі передбачених законодавством пільг та субсидій громадянам на оплату 

житлово-комунальних послуг. 

Вперше на 2019 р. враховано видатки з урахуванням поділу класів на групи при 

вивченні окремих предметів; інклюзивно-ресурсних центрів; загальноосвітніх навчальних 

закладів приватної форми власності, частку сільського населення для міст обласного 

значення (від 10% сільського населення).  

Основною з проблем законодавчого регулювання процесу об’єднання 

територіальних громад була ймовірність утворення територіальних громад навколо міст 

обласного значення.  

Проте, з квітня 2018 року стало можливим добровільне приєднання 

територіальних громад до міст обласного значення.  

Відтепер громади можуть за спрощеною процедурою приєднуватися до міст 

обласного значення. Всього в Україні 187 міст обласного значення, а станом на 

01.01.2019 р. цією можливістю скористались вже 24 міста [6, с. 4].  

Українською особливістю є відсутність бажання органів місцевого 

самоврядування міст обласного значення, у т.ч. й обласних центрів, приєднувати до себе 

кого-небудь. 

 Міста від такого приєднання дійсно отримують додаткові проблеми у вигляді 

обов’язку турбуватися про розвиток навколишніх сіл та їх інфраструктуру, але досвід 

свідчить, що переважна більшість населення сільських територіальних громад, 

розташованих навколо великих міст, працює у цих містах і за рахунок сплати податку на 
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доходи фізичних осіб фактично поповнює бюджет міста, а не своєї громади.  

Тобто, використовуючи трудові ресурси навколишніх громад і формуючи своє 

благополуччя частково за їх рахунок, місто не має стосовно таких громад жодних 

зобов’язань, що є доволі несправедливим.  

З іншого боку, розуміючи необхідність об’єднання з міськими громадами, 

територіальні громади сіл висловлюють обґрунтовані побоювання стосовно того, що у 

разі приєднання вони взагалі не матимуть власного бюджету, а органи місцевого 

самоврядування міської громади не будуть звертати увагу на їх проблеми.  

Єдиним цікавим для міст моментом є можливість отримати в результаті 

приєднання до них навколишніх сільських територіальних громад нові земельні ресурси.  

Але і тут є перепони у вигляді чинного земельного законодавства, яке ще не 

пристосовано під потреби об’єднаних територіальних громад [9, с. 9-10]. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Режим міжбюджетних 

відносин в Україні є досить нелегким, а процес їх формування – багатогранним, 

пов’язаним не лише з безпосереднім розподілом фінансових ресурсів між різними 

ланками бюджетного устрою, а й існуючим згідно із законодавством розподілом певних 

функцій з управління територіальним розвитком за центральними і місцевими органами 

виконавчої влади, а також виконанням власних і делегованих повноважень органами 

місцевого самоврядування. Питання фінансового забезпечення діяльності органів 

місцевого самоврядування актуалізується також потребою оптимізації відносин між 

бюджетами різних рівнів у зв’язку з невідповідністю розподілу видаткових повноважень 

між органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, недоречністю 

завдань щодо розвитку територій та ресурсного потенціалу громад.  

Оцінюючи стан забезпеченості мешканців ОТГ власними доходами, слід 

наголосити, що вони формуються завдяки надходженню сум податку на доходи фізичних 

осіб, акцизного і єдиного податків, плати за землю та інших податкових платежів. Кожен 

із суб’єктів фінансового забезпечення ОТГ, реалізує власні цілі і формує особисте 

фінансове становище, проте основним учасником цих процесів є громада. 

Витрати розвитку громад характеризуються прямою залежністю від рівня 

самостійності бюджетів ОТГ і обсягів надходження власних доходів. Аналіз структури 

витрат ОТГ свідчить про найбільше витрачання коштів на житлово-комунальне 

господарство, суттєвими є також витрати на соціально-культурну сферу.  

Витрати на дорожнє господарство становлять вагому частку лише в деяких 

областях, хоча й існує певний зв’язок між рівнем фінансової самостійності бюджетів ОТГ 

та цими витратами, а також із надходженням дотацій.  

Водночас, маємо відсутність витрат, які б стосувались розвитку 

підприємницького середовища, будівництва нових виробничих підприємств, створення 

робочих місць. 

Державою створюються належні умови для децентралізації у частині 

регламентації умов функціонування ОТГ і їх фінансового забезпечення через прийняття 

законодавчо-нормативних актів, можливості розпорядження коштами місцевих бюджетів 

та широке коло цільових субвенцій. 2019 рік має стати переломним також і у розширенні 

повноважень територіальних громад на отримання доходів від землі, тому, саме цей 

напрям становить пріоритет наших подальших досліджень. 
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У статті порушено питання популяризації ролі вчителя у формуванні ціннісного 

відношення школярів до власного здоров’я в загальному контексті виховання здорового 

молодого покоління. У дослідженні проведено аналіз відношення молоді до здорового 

способу життя. Порушено проблему впливу вчителя на валеологічну поведінку учнів. 

Ключові слова: здоровий спосіб життя, педагогічна майстерність, 

валеологічна поведінка, здоров’я, фактори впливу, фізичне виховання, валеологічне 

виховання, профілактика, навчально-виховний процес. 

 

Актуальність та мета дослідження. Від знань, педагогічної майстерності, 

активної, пристрасної позиції вчителя, викладача у значнній мірі залежить успіх процесу 

виховання здорового молодого покоління. 



 

 - 263 - 

Метою професійної діяльності педагога є створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку особистості учня, розкриття індивідуальності, творчого 

потенціалу та підготовка до виконання певних соціальних ролей у суспільстві шляхом 

передачі накопичених людством культури й досвіду від старших поколінь молодшим [1, 

с.468]. 

В умовах сьогодення прогресує тенденція до поширення серед молоді згубних 

соціальних явищ у зв’язку із загостренням соціально-економічних, психолого-

педагогічних та медико-біологічних чинників, які детермінують деструктивну поведінку 

підлітків. Так, за даними ВООЗ, Україна посідає перше місце у світі за рівнем споживання 

алкоголю серед дітей та молоді (2008). Стрімко зростають захворювання більше 

соціально-психологічного характеру, що у вирішальній мірі стосуються способу життя, 

що пов’язано із вживанням наркотичних і токсичних речовин, не кажучи вже про 

тютюнопаління. 

Наркотичні засоби та їх негативний вплив на людину відомі протягом багатьох 

століть. Однак тільки у другій половині ХХ ст. наркотики і близькі до них за дією на 

організм людини речовини занепокоїли суспільство як такі, що здатні призвести до 

загибелі людської цивілізації. Вживання наркотиків призводить до тяжкої хвороби – 

наркоманії. Поряд із вживанням наркотиків останнім часом серед частини людства дедалі 

частішають випадки вживання психотропних та сильнодіючих препаратів, хворобливий 

потяг до яких називається токсикоманією [2, с.204, 205]. 

Найдієвішим способом запобігання поширенню згубних соціальних явищ є 

профілактика їх виникнення. З філософсько-психологічних міркувань, запобігти 

поширенню наркоманії серед молоді вдалося б у повній мірі за умов відсутності будь-якої 

інформації про існування таких речовин, що викликають ейфоричний стан організму. 

Тоді не виникало би спокуси перевірити їхню дію на своєму організму. Однак, на 

сучасному етапі розвитку людської цивілізації, у добу потужних електронних технологій 

та надзвичайно швидкого поширення інформації, накласти таке табу, практично, 

неможливо. Тому, необхідно протиставляти та поширювати інформацію про небезпеку 

для людського організму та наслідки вживання наркотичних та токсичних речовин. 

Інформації такого типу має бути в десятки, сотні разів більше за ту, якій вона 

протиставляється, підноситься або пропагується. Бо достатньо зробити один крок, щоб 

переступити межу над прірвою. [3, с.73]. Таку інформацію про небезпеку та результати 

вживання, використання згубних засобів повинен доносити і викладач, оскільки 

освічений та компетентний педагог здатний на дієвому та доступному для вихованців 

рівні забезпечити їх необхідним обсягом такої інформації. 

Досвід показує, що здоров’я можна сформувати, здобути лише шляхом 

цілеспрямованої напруженої праці над собою і набуття відповідних знань. Це знання 

засад здорового способу життя, тобто порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть 

примножував здоров’я, а не руйнував його. «Здоровий спосіб життя» – одне з ключових 

понять валеології – науки, що пріоритетом визначає запобігання, а не лікування 

захворювань. Таким чином, повинен домінувати профілактичний підхід до збереження 

здоров’я населення, у який входять: виявлення факторів ризику у дітей та підлітків; 

вивчення їх вікової еволюції та шляхів коригування з урахуванням фізіологічної динаміки 

змін в організмі дитини з віком, а також розробка системи засобів і методів формування 

свідомої мотивації до здорового способу життя в процесі навчання та виховання. Коли ж 

із здоров’ям вже виникли проблеми, людина стає об’єктом не валеологічного, а 

медичного дослідження і лікування, зазвичай, виявляється складною та коштовною річчю 

[3, с.71]. 

Характерною ознакою здорового способу життя є монолітність, неперервність та 

довготривалість системи виключно позитивного ставлення до власного здоров’я. Набуття 

системного характеру, з подальшою трансформацією у систему здорового способу життя, 

можливе в періоди відсутності саморуйнування власного здоров’я через прояви 
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валеологічної поведінки, тобто дотримання загальноприйнятих або найбільш сприятливих 

для конкретної людини чи групи людей валеологічних норм, що проявляється у 

позитивному, дбайливому ставленні до власного здоров’я, відображається в загальній 

поведінці та за певних обставин може спричиняти відповідний вплив на оточуючих [3, 

с.72]. Свідоме чи несвідоме нехтування (не дотримання) валеологічних норм буде 

проявом негативної, недбайливої поведінки у відношенні до власного здоров’я, інакше 

кажучи, характеризуватиме «не здоровий  спосіб  життя» (наявність шкідливих звичок 

тощо).  

Аналіз підготовки підлітків із проблеми формування здорового способу життя 

спонукав звернути увагу на аналогічну підготовку студентів за кордоном, розглянути, 

вимоги і завдання, які стоять перед майбутнім вчителем в області досліджуваної 

проблеми [4]. Так, аналіз іноземної літератури з проблеми «Health Education» (навчання 

здоров’ю), проведений вченими: Crout, Ruth Ellen (1958), Schneider Roberte (1958), Harnett 

Arthur (1959), B.Sanders (1959) і т. д., засвідчує, що в класифікаційних характеристиках 

майбутніх педагогів особливим чином виділені вимоги до вчителя, у яких зазначається, 

що педагог перед усім повинен бути особистим прикладом в досягненні власного 

здоров’я, повинне просто розуміти значущість здоров’я для майбутніх поколінь, а й 

володіти професійними знаннями та майстерністю у розвитку емоційного оточення; 

повинен вміти використовувати ігрові моменти в навчально-виховному процесі що 

сприятиме зняттю втоми, підвищенню працездатності школярів та студентів.  

Компетентний педагог також повинен мати знання із загальної та вікової 

психології, соціології та політології, що дасть йому можливість враховувати вікові та 

фізіологічні особливості розвитку дитини, підлітка, особисте і суспільне здоров’я та 

способи його досягнення, про особисту і громадську гігієну.  

Ряд закордонних дослідників (Harman, Myra. A stydy of courses in health 

education. – Washington, 1925. – P.53; Eastwood, Cyril. You and you health. A school hygiene 

course. – London, 1954. – P.213; Anderson, C. School Health. – St. Louis: Mosby, 1964. – 

551p; Helth education in Primary Schools. – Geneva, 1967. – P.180; Healph education. Edited 

by Beryll Ford: Pergamon press, 1977. – P.120) вказують на оздоровчі методи навчання в 

навчально-виховному процесі. Це, на їх думку, – методи проблемного вирішення завдань 

на занятті: демонстрації, досліди, виставки, драматизування, подорожі, використання 

наочних посібників, уроки-дискусії тощо. При цьому слід наголосити на статистичних 

даних 62 країн світу, що відображають основну мету і завдання програми «Health 

Education» майбутнього вчителя, окремі з яких варто зазначити: 

- у Сполучених Штатах Америки – розвивають у школярів моду на здоров’я, 

розумні позиції у відношенні здорового способу життя, прививають здорові звички; 

- у Канаді – формують в учнів стан розумового і фізичного здоров’я, а також 

здорове шкільне оточення; 

- у Німеччині – створюють умови для природного розвитку дитини в 

навчальному закладі; 

- в Аргентині – розвивають у дітей зацікавленість в собі, у власному здоров’ї, 

виховують почуття обов’язку і відповідальності за своє здоров’я і здоров’я оточуючих; 

- у країнах Близького Сходу: Ірані, Кувейті, Саудівській Аравії та інших – 

виховують здорову дитину, враховуючи релігійні аспекти. 

В Україні освічений вчитель, викладач повинен знати елементарні гігієнічні 

вимоги до навчально-виховного процесу; профілактичні заходи; програми безпеки 

життєдіяльності учнів і надання першої медичної допомоги; розвиток фізичних якостей 

учнів, вміння організувати правильний відпочинок; планування навчальної програми з 

врахуванням фізичного і розумового здоров’я учнів та студентів. 

Мета дослідження полягає у здійсненні аналізу ситуативного відношення 

міської та сільської учнівської молоді до згубних соціальних явищ в реальних життєвих 
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ситуаціях з тим, щоб своєчасно впливати на їхню валеологічну поведінку, 

використовуючи відповідний арсенал соціально-педагогічних факторів. 

Основними завданнями дослідження є визначення відношення  згаданих 

категорій учнів до ситуації, пов’язаної із пропозицією вжити речовину шкідливу для 

організму та визначення, до кого звертаються за порадою учні у разі виникнення проблем 

зі здоров’ям. 

Огляд наукових праць із проблеми. Аналіз іноземної літератури та 

статистичних даних закордонних країн, педагогічного досвіду вчителів Данії, Швеції, 

Німеччини свідчать про те, що в системі професійної підготовки майбутнього педагога 

будь-якого спрямування виділений аспект «Health Education» ідентичний з аспектом 

валеологічної роботи вчителя з учнями.  

Разом з тим, як показує дослідження закордонних джерел, перелік знань, вмінь, 

вимог до особистості вчителя в його педагогічній діяльності із цієї проблеми в 

кваліфікаційних характеристиках майбутніх вчителів відображений не повністю. У них не 

представлений перелік знань майбутніх педагогів про сутнісну характеристику здорового 

способу життя школярів, технології його формування.  

При цьому треба зауважити, що за кордоном цьому аспекту приділяють більше 

уваги, ніж у нас в Україні і країнах СНД [4, с.235]. Така неувага до професійної 

підготовки майбутнього вчителя не може задовільняти суспільство, тим паче, що 

передумови до перегляду програм педагогічних ВУЗів були закладені в об’ємних 

наукових дослідженнях вчених багатьох країн. 

Виклад основного матеріалу. У традиційній педагогіці ролі вчителя в 

порівнянні з роллю учня надається перебільшено велике значення. У той час як головним 

завданням вчителя має бути полегшення і водночас стимулювання процесу навчання та 

виховання для учня, тобто вміння створювати відповідну інтелектуальну та емоційну 

обстановку в учнівському колективі, атмосферу психологічної підтримки [5, с.272, 273]. 

В навчально-виховному процесі наставник впливає на учня підсвідомо, 

ототожнюючись (або не ототожнюючись) з певною еталонною для учня особистістю. 

Немає нічого дивного в тому, що вчитель в кожному жесті, виразі обличчя, в роботі, в 

одязі, в стилі життя, в загальних морально-етичних установках залишає в психології учня 

свій індивідуальний вклад, ніби відбиток своєї особистості [5, с.201].  

Тому для учнів може і повинен стати еталоном їхнього ціннісного відношення 

до власного здоров’я особистий приклад вчителя – відображення сукупності 

валеологічних знань, принципів та культури, накопичених людством, що закладатиме 

підвалини формування валеологічної поведінки як початкової сходинки на шляху до 

здорового способу життя. 

Формування поведінкових рис, у значній мірі належить до сфери виховання, а 

виховання валеологічне знаходиться у тісному взаємозв’язку з вихованням фізичним, яке 

формує переконання в тому, що рухова активність – це органічна потреба людини і 

обов’язкова складова здорового способу життя. 

Розвиток масової фізичної культури та спорту в загальноосвітніх школах 

насамперед спрямований на зміцнення здоров’я учнів, їх фізичний розвиток та рухову 

підготовку. Заняття фізичними вправами сприяють поліпшенню як фізичного, так і 

духовного здоров’я. Заняття спортом відкривають великі можливості для виховання у 

дітей і молоді високих моральних і волевих якостей. Цьому сприяє природне прагнення 

дітей до занять спортивного характеру, колективний та емоційний характер спортивних 

занять і змагань. Тому, чим краще організоване фізичне виховання в шкільні роки, тим 

вищий рівень фізичної підготовки дорослої людини. Адже, за даними ВООЗ здоров’я 

людини на 50% залежить від активного способу життя. А повноцінно прожити життя і 

бути корисним для суспільства, за всіх інших рівних умов, більше шансів у здорової 

людини [6, с.56]. 
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Дослідженню передувало виявлення сутності відношення міської та сільської 

учнівської молоді до тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних і токсичних 

речовин та визначення і здійснення комплексного аналізу характерних для міського та 

сільського учнівського середовища факторів, які значною мірою впливають на їхню 

валеологічну поведінку, з подальшим формулюванням основних теоретичних пропозицій 

щодо засобів орієнтації підлітків на здоровий спосіб життя [3, с.71-72]. В результаті було 

отримано доволі невтішні показники, що охарактеризували недовіру учнівської молоді до 

своїх наставників-педагогів. Адже, серед факторів, чий вплив на валеологічну поведінку 

учнів є вирішальним, «Вчителів» позаду залишили: «Друзі», «Кохана людина», «Релігія» і 

«Спорт», а перші й ключові позиції зайняли «Батьки» [3, с.74]. 

Результати дослідження, проведеного методом соціологічно-педагогічного 

опитування, виявили безпосередній зв’язок між результатами даного дослідження і 

виявленням факторів впливу на валеологічну поведінку учнів. 

Опитавши учнів середніх і старших класів міської та сільської шкіл на предмет 

прийняття рішення у конкретній ситуації із пропозицією вжити речовину (препарат, 

тощо) шкідливу для організму, ми отримали наступні результати (табл.1).  

  

Таблиця 1. 

Прийняття рішення із запобігання шкідливим звичкам 

учнями середніх і старших класів міської та сільської місцевостей   

Альтернативне рішення 
Клас, міська школа 

7 8 9 10-11 

Спробувати 11,76% 7,14% 37,5% 47% 

Відмовитись 64,7% 64,29% 50% 34,6% 

Відмовитись і переконати інших не робити 

цього 

 

23,54% 28,57% 12,5% 18,4% 

Альтернативне рішення 
Клас, сільська школа 

7 8 9 10-11 

Спробувати 61,54% 31,58% 25% 43,5% 

Відмовитись 7,69% 21,15% 56,25% 36,2% 

Відмовитись і переконати інших не робити 

цього 

 

30,77% 47,27% 18,75% 20,3% 

 

Можливі небезпечні наслідки для життя і здоров’я не всіх підлітків стримують у 

бажанні «Спробувати».   

Викликає занепокоєння й не дуже високий відсоток тих, хто прийняв 

альтернативне рішення «Відмовитись і переконати інших не робити цього», що 

характеризує їх як байдужих до чужої долі. 

Опитавши учнів на предмет «До кого вони звертаються за порадою у разі 

виникнення проблем зі здоров’ям?» було виявлено слабкість позицій «Вчителів» і в цьому 

питанні, а домінують тут із значною перевагою «Батьки» (табл.2). 

Незважаючи на бажання у першому випадку «Cпробувати» і, можливо, 

зашкодити свому здоров’ю, у другому випадку підлітки виявляють недовіру майже до 

всіх, крім близьких людей у питаннях, пов’язаних з їхнім здоров’ям. 
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Таблиця 2. 

До кого звертаються за порадою школярі середніх і старших класів міської 

та сільської місцевостей у разі виникнення проблем зі здоров’ям? 

Порадник 
Клас, міська школа 

7 8 9 10-11 

Батьки 63,4% 61,7% 56,6% 48,3% 

Лікарі 17,5% 19,2% 22,3% 26,5% 

Однолітки, друзі 6,7% 6,8% 6,7% 6,4% 

Кохана людина 3,7% 4% 4,7% 5,6% 

Вчителі  3% 2,8% 3,1% 4,6% 

Літературні джерела 3,2% 2,9% 3,4% 5,1% 

Самі вирішують проблему 

 

2,5% 2,6% 3% 3,5% 

Порадник 
Клас, сільська школа 

7 8 9 10-11 

Батьки 69,7% 66,4% 62,8% 57,6% 

Лікарі 15,8% 17,3% 17,2% 19,4% 

Однолітки, друзі 5,4% 6,9% 6,8% 7,1% 

Кохана людина 3,3% 3,5% 4,2% 5,3% 

Вчителі  2,2% 2% 2,5% 3,8% 

Літературні джерела 2,1% 2,2% 3,4% 4,3% 

Самі вирішують проблему 

 

1,5% 1,7% 3,1% 2,5% 

 

Щоб повернути собі втрачені позиції, вчителеві треба багато чому навчитися 

заново, а в ряді випадків і багато в чому перевчитися. Потрібно навчитися слухати і чути 

кожного учня, бачити його внутрішні спонукання і прагнення, спрямованість його потреб 

і мотивів, навчитися впливати на цю спрямованість, виробити гуманний і демократичний 

стиль спілкування і взаємодії з учнями.  

Не менш важливо вчителеві навчитися слухати і самого себе, свій внутрішній 

стан, відчутно сприймати степінь здійснення поставленої перед собою мети, збої у 

вирішенні окремих навчальних і виховних завдань, характер своїх повсякденних 

взаємовідносин з учнями, з їх батьками, із своїми колегами, з тим, щоб своєчасно 

корегувати свою діяльність, свою поведінку [5, с.3]. 

Отже, педагогічна майстерність вчителя як корегуючий фактор впливу на 

валеологічну поведінку в навчально-виховному процесі повинна бути зосереджена на 

наступних моментах: 

1. У процесі формування валеологічної поведінки підлітків необхідно 

враховувати валеологічний принцип – пізнання індивідуальних «Я»-особливостей, що 

проявляються у феномені «Бути гармонійною особистістю», в саморефлексії, 

позитивному мисленні стосовно своїх індивідуальних інтелектуальних та енергетичних 

можливостей.  

2. Звертати особливу увагу на початковий період адаптації учнів до умов 

сьогодення. Саме в шкільні роки вони потребують інформацію про здоровий спосіб 

життя, ефективні методи навчання, знання власного організму. 

3. При розробці нових методів і форм навчання необхідно враховувати 

психофізіологічні особливості кожного учня. Застосування в навчанні принципів і правил 

дидактики і техніки навчання без врахування психофізіологічних можливостей організму 



 

 - 268 - 

не дозволить сформувати в учнів фізичні, психічні та морально-етичні якості вищого 

порядку. 

4. Для популяризації ролі вчителя в навчально-виховному процесі важливим є 

його особистий позитивний приклад, що разом із створенням необхідної психолого-

емоційної обстановки на заняттях та в позаурочний час матиме дієвий результат.  

Адже виховання, що є в значній мірі наслідуванням, не дасть позитивного 

ефекту, доки в житті дорослих молодь буде бачити розходження між гаслами і 

реальністю, між словом і поведінкою. 

5. Довготривала і перманентна складність взаємовідносин у нашому суспільстві 

вимагає посилення традиційних зв’язків між школою і сім’єю, послаблених в силу 

об’єктивних причин сьогодення, що дозволить здійснювати вплив на активізацію 

виховної діяльності батьків, підвищуючи їхню відповідальність за виховання дітей. 

Висновки та перспективи дослідження.  

Таким чином, педагогічна майстерність вчителя як корегуючий фактор впливу на 

валеологічну поведінку в навчально-виховному процесі повинна бути спрямована на 

попередження, виявлення та запобігання вживання учнями згубних для їхнього здоров’я 

чинників, таких як тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних засобів.   

Перспективи подальших розвідок. На основі комплексного аналізу та 

узагальнення отриманих результатів щодо чинників (факторів), які містять соціальну і 

педагогічну складові та є вирішальними у формуванні здорового способу життя підлітків, 

планується розробити, обґрунтувати та експериментально перевірити програму їх 

застосування в навчально-виховному процесі та сформулювати відповідні рекомендації 

щодо їх використання в системі нерозривного фізичного та валеологічного виховання як 

засобів орієнтації підлітків на позитивне ставлення до власного здоров’я, підвищення їх 

свідомої мотивації до здорового способу життя та покращення в навчально-виховній 

діяльності профілактичної роботи із запобігання поширенню серед представників 

молодого покоління нашої держави згубних соціальних явищ, що проявляються у 

саморуйнуванні підлітками власного здоров’я.                 
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У статті розкрито питання стадіям господарського процесу – сукупність 

процесуальних дій по конкретній справі, об’єднаних однією метою або спрямованих до 

однієї певної мети. Кожна стадія виконує свої особливі функції в господарському 

процесі.  

Складність і кількість здійснюваних процесуальних дій на кожній стадії процесу 

залежить від задач, які стоять на кожній стадії. 

Основна стадія господарського процесу – господарський розгляд. Вона 

визначається як основна, тому що при цьому розгляді спір вирішується по суті, дається 

остаточна відповідь на позовні вимоги.  

Ключові слова: стадії, процес, право, значення, право,провадження, дія, мета. 

 

Актуальність та мета дослідження. Процесуальні дії, які здійснюють учасники 

господарського процесу, залежно від мети їх здійснення і змісту, складають стадії 

господарського процесу. В кожній стадії процесуальні відносини носять специфічний 

характер, який визначається об'єктом цих відносин, суб'єктним складом учасників на 

кожній стадії, змістом і метою процесуальних дій. 

 Стадії господарського процесу – це сукупність процесуальних дій по конкретній 

справі, об'єднаних однією метою або спрямованих до однієї певної мети  [1, с. 193]. 

 У господарському процесі кожна стадія виконує свої особливі функції і має 

певну мету. Складність і кількість здійснюваних процесуальних дій на кожній стадії 

процесу залежить від завдань, які стоять на кожній стадії. 

 Перша стадія господарського процесу – пред'явлення позовної заяви і доданим 

до неї матеріалами, та порушення провадження у справі. 

 Мета цієї стадії – вивчення суддею позовної заяви з точки зору підвідомчості й 

підсудності, а також інших критеріїв, необхідних для прийняття справи до провадження і 

одноособово виносить ухвалу про порушення провадження у справі і прийняття справи 

до провадження, відмовити в прийнятті позовної заяви або повернути її без. 

 Друга стадія – це підготовка матеріалів до розгляду в засіданні господарського 

суду. 

 Мета цієї стадії – забезпечити правильне і своєчасне вирішення справи суддею, 

процесуальні дії якого передбачені ГПК. На цій стадії суддя вирішує питання про 

залучення до участі у справі іншого відповідача та про виключення чи заміну 

неналежного відповідача, викликає представників сторін, витребує документи, призначає 

експертизи тощо. 

 Третя стадія – основна – на якій проводиться господарський розгляд справи і 

прийняття рішення [2, с. 44].  
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 Мета цієї стадії – розгляд спору і вирішення питання по суті, на якій дається 

остаточна відповідь на позовні вимоги. (розд. ХІ ГПК). Формою розгляду справи є 

засідання господарського суду. Як правило, ця стадія закінчується прийняттям рішення, 

або, в окремих випадках, – припиненням провадження у справі або залишенням позову 

без розгляду. 

 Четверта (необов'язкова) стадія: 1) перегляд судових рішень в апеляційному 

порядку (розд. XII ГПК); 2) перегляд судових рішень у касаційному порядку (розд. ХІІ-1, 

ХІІ-2 ГПК); 3) перегляд рішення, ухвали, постанови господарського суду за 

нововиявленими обставинами (розд. XIII ГПК). 

 Мета стадії – перевірка законності й обґрунтованості судових рішень 

господарських судів і виправлення судових помилок. Ця стадія є широкою стадією і 

кожна процесуальна дія у ній є окремим етапом або окремою процесуальною стадією яка 

також має свою мету. 

 Проходження справи по цій стадії не є обов'язковим, а визначається 

зацікавленими особами – учасниками справи. На стадії перегляду судових рішень є 

певний порядок (етапи) порушення провадження, підготовки справи до розгляду і 

вирішення у відповідній інстанції. 

 П'ята стадія – виконання рішення, ухвали, постанови господарського суду, що 

набрали законної сили. Мета цієї стадії – спрямована на практичну реалізацію виконання 

судових рішень господарського суду, які підлягають обов'язковому виконанню 

підприємствами, організаціями, посадовими особами у випадках їх невиконання існують 

певні правила виконавчого провадження, які регулюють відносини між боржником і 

стягувачем (розділ XIV ГПК). 

 У зв'язку з прийняттям ЗУ "Про державну виконавчу службу" від 24.03.1998р. 

N202/98-BP, "Про виконавче провадження" від 21.04.1999р. (із змінами і доповненнями) 

сфера примусового виконання відокремлена від судової влади і організаційно віднесена 

до виконавчої влади, але залишається у колі суддівських повноважень [3, с. 98]. 

 Господарський процес по справі повинен завершуватись виконанням рішення, 

ухвали, постанови господарського суду, що набрали законної сили. Ця стадія – стадія 

виконання судових рішень – спрямована на практичну їх реалізацію діяльністю 

зобов’язаних суб’єктів. Рішення господарського суду підлягають обов’язковому 

виконанню підприємствами, організаціями, посадовими особами. Існують певні правила 

виконавчого провадження, які регулюють відносини між боржником і стягувачем. Треба 

відмітити, що у зв’язку з прийняттям Законів України «Про державну виконавчу службу», 

«Про виконавче провадження» сфера примусового виконання відокремлена від судової 

влади і організаційно віднесена до виконавчої влади, але залишається у колі суддівських 

повноважень. Процесуальні дії вчиняються у строки, встановлені ГПК. У випадках, коли 

процесуальні строки не встановлено, вони призначаються господарським судом. Строки 

для вчинення процесуальних дій визначаються точною календарною датою, зазначенням 

події, що повинна настати, чи періодом часу. В останньому випадку дію може бути 

вчинено протягом всього періоду [4, с. 102]. 

 Перебіг процесуального строку, обчислюваного роками, місяцями або днями, 

починається наступного дня після календарної дати або настання події, якими визначено 

його початок. 

 Закінчення процесуальних строків. Строк, обчислюваний роками, закінчується у 

відповідний місяць число останнього року строку. 

 Строк, обчислюваний місяцями, закінчується у відповідне число останнього 

місяця строку. Якщо кінець строку, обчислюваного місяцями, припадає на такий місяць, 

що не має відповідного числа, строк закінчується в останній день цього місяця. У 

випадках, коли останній день строку припадає на неробочий день, днем закінчення строку 

вважається перший наступний за ним робочий день. Процесуальна дія, для якої 

встановлено строк, може бути вчинена до 24-ї години останнього дня строку. Якщо 
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позовну заяву, відзив на позовну заяву, заяву про перегляд рішення та інші документи 

здано на пошту чи телеграф до 24-ї години останнього дня строку, строк не вважається 

пропущеним. 

 Зупинення процесуальних строків. Перебіг усіх незакінчених процесуальних 

строків зупиняється із зупиненням провадження у справі. З дня поновлення провадження 

перебіг процесуальних строків продовжується [5, с. 183]. 

 Відновлення та продовження процесуальних строків. За заявою сторони, 

прокурора чи з своєї ініціативи господарський суд може визнати причину пропуску 

встановленого законом процесуального строку поважною і відновити пропущений строк, 

крім випадків, передбачених ГПК. Про відновлення пропущеного строку зазначається в 

рішенні, ухвалі чи постанові господарського суду. Про відмову у відновленні строку 

виноситься ухвала, крім випадків, передбачених ГПК. Ухвалу про відмову у відновленні 

пропущеного строку може бути оскаржено. Призначені господарським судом строки 

можуть бути ним продовжені за заявою сторони, прокурора чи з своєї ініціативи. 

Висновки. В господарському процесі суд, сторони, інші учасники можуть 

здійснювати ті дії, які передбачені господарськими процесуальними нормами. Роль і 

значення процесуальній форми полягає в тому, щоб забезпечити захист існуючих прав 

суб'єктів господарювання та гарантувати винесення законних і обгрунтованих рішень. 

Господарський процес являє собою єдність процесуальних прав і обов'язків 

господарського суду, сторін та інших учасників процесу. 

 Тому господарський процес можна визначити як систему послідовно 

здійснюваних процесуальних дій, які здійснюють господарський суд та інші учасники 

судочинства у зв'язку з розглядом і вирішенням конкретної справи. Кінцева мета 

господарського процесу – відновлення порушеного права. 

 Процесуальна форма господарського процесу визначає нормативно 

встановлений порядок здійснення правосуддя, відпрацьоване на підставі узагальнення 

досвіду правозастосування. 

Процесуальній формі господарського процесу притаманні такі ознаки (риси): 

 – нормативність господарської процесуальної форми – полягає в тому, що вона 

встановлюється в законодавстві певного рівня і передбачає, що господарський суд та 

учасники господарського процесу пов'язані у своїй діяльності нормами господарського 

процесуального права. Таким чином забезпечується єдність нормативного регламенту 

господарського процесу; 

 – безперечність господарської процесуальної форми – це обов'язковість 

дотримання форм реалізації процесуальних норм у діяльності учасників господарського 

процесу коли учасники процесу здійснюють лише ті процесуальні дії, які встановлені 

господарськими процесуальними нормами. Порушення провадження або подання заяви 

про перевірку рішення в апеляційному або касаційному порядку повинні відбуватися 

згідно з порядком і в строки, встановлені ГПК України; 

 – системність господарської процесуальної форми – означає необхідність 

структурувати господарський процесуальній регламент в єдине ціле. Тобто порядок 

звернення з позовною заявою до суду, прийняття й підготовки справ до розгляду, порядок 

вирішення спору, структура рішення і регламент його перегляду, а також виконання 

визначені законом. 
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У статті розкрито питання щодо функцій держави, поняття та ознаки, а 

також різні наукові підходи до розуміння цієї категорії. Досліджено форми та методи 

здійснення функцій, їх трактування та класифікація у радянський період, а також 

запропонований новий варіант, що відповідає сучасним умовам розвитку державності. 

Ключові слова: функції держави, форми здійснення, методи здійснення, 

завдання держави, правові форми. 

 

Актуальність теми. Проблема функцій держави довгий час залишалася мало 

дослідженою. Ті концепції, які були запропоновані радянськими науковцями, наразі, у 

сучасних умовах побудови демократичного суспільства, є неактуальними. Також, 

дослідивши функції держави, можна зрозуміти суть держави, вплив на функції 

суспільних потреб, визначити роль держави у житті суспільства. 

Предметом дослідження є функції держави та їх види на сучасному етапі 

розвитку суспільних відносин. 
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Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері розвитку та становлення 

функцій держави. 

Метою дослідження є розкриття проблеми функцій держави в різні періоди 

державності. 

Методи дослідження. Дослідження проводилось із застосуванням таких методів 

пізнання як: аналіз (застосовувався під час вивчення наукових робіт щодо обраної теми та 

виокремлення основної суті з матеріалу); синтез (використовувався задля поєднання 

різного бачення науковцями проблеми щодо функцій держави); аналітичний 

(застосовувався під час обґрунтування та спростування певних теоретичних положень); 

метод актуалізації (був застосований для формування загальних положень і висновків 

здійсненого дослідження). 

Перетворення, що почалися в Україні більше двадцяти років тому торкнулися 

всіх сфер життя суспільства і держави. Економічна, соціальна, політична складова 

суспільного життя протягом короткого періоду часу були кардинально перетворені, 

починаючи з теоретичних основ і закінчуючи практичною реалізацією. 

Для розкриття основних функцій держави, потрібно, насамперед, з’ясувати 

значення терміну «функція», завдяки якому можна зрозуміти значущість держави в 

цілому. 

На думку фахівців, проаналізувавши функції держави та методи їх здійснення, 

можна безпомилково визначити її тип: чи є вона рабовласницькою, феодальною, 

капіталістичною, соціалістичною, демократичною та ін. Природно, що сучасна держава 

демократичного типу, має діяти в інтересах більшості населення країни [1, с. 12]. 

Саме у функціях проявляється сутність держави, її мета та соціальне 

призначення. Тому осягнувши функції, можна пізнати головне і визначальне в державі. А 

також, багато в чому, у функціях держави визначається її структура. Інакше кажучи, вся 

державна діяльність побудована на системі тих суспільних відносин, на які сама ж 

впливає і характеризувати її у відриві від системи регульованих суспільних відносин 

неможливо. Можна не сумніватися, зміна функцій неминуче веде до зміни структури 

держави. 

На думку іншого дослідника, саме поняття «функція» є складним і 

багатозначним, тому закономірно припустити, що в науці немає єдиного трактування 

терміну «функція держави» [2, с. 9]. 

Аналізуючи проблему, можна зрозуміти, що вперше поняття функції було 

введено в науку далеко не юристами, першовідкривачем був відомий математик Г. В. 

Лейбніц, який дану категорію вивів ще на межі XVII-XVIII ст. Цей термін активно 

використовується у таких науках як фізика, математика, філософія та соціологія, де має 

своє певне значення. Проте, в юридичній науці немає спільної думки щодо визначення 

поняття «функції держави», що обумовлено своєрідною і цілком зрозумілою видозміною 

сутності поняття "функції", при використанні його з такою правовою категорією як 

"держава". 

Функції держави традиційно визначають як основні напрямки діяльності 

держави, обумовлені її сутністю та змістом, а також її цілями на певному етапі розвитку, 

завданнями та її соціальним призначенням. [3, с. 47-52]. 

Більш розгорнуте визначення подає ще один науковець: «функції держави – це 

основні напрямки її діяльності, що виражають її сутність і соціальне призначення, цілі й 

завдання держави, з метою управління суспільством у властивих їй формах та методах» 

[4, с. 128]. 

Ототожнення понять «функція держави» і «напрямок діяльності держави» вказує 

на те, що кількість цих функцій абсолютно невизначена. Вони можуть бути всім, чим 

завгодно, будь-якими діями держави. Тому, на думку науковців, підстави їх виділення є 

також нелогічними і більшою мірою виходять з практики дії держави. 
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Для здійснення основних функцій держави використовують особливі форми та 

методи. Завдяки формам та методам реалізації можна зрозуміти, що собою являє 

діяльність держави та як вона оформлена. Форми – явище динамічне, а тому вони 

розвиваються та змінюються разом з державою, її соціальними, ідеологічними, 

політичними та економічними відносинами в суспільстві. 

Дослідженням питання, щодо форм та методів займалися ще радянські вчені. На 

їх погляд, існують три форми забезпечення функцій, стосовно тієї сфери, де вони будуть 

здійснюватися. 

Першою вони виділяють законодавчу, яка полягає у встановленні державою 

загальнообов’язкових правил, які визначають не тільки зміст функцій, а й процедуру та 

методи їх реалізації. Другою – управлінську (адміністративну), яка полягає у тому, що 

державні органи, при виконанні різноманітного кола питань, що постають під час 

здійснення державою її функцій, забезпечують виконання законів, регулюють на основі 

законів порядок діяльності державних та громадських організацій, громадян, а також 

приймають такі дії, в яких проявляється державне втручання в конкретні суспільні 

відносини (наприклад, оподаткування, забезпечення державної безпеки) . Третьою 

формою є судова, яка передбачає роботу суду у процесі вирішення цивільних та 

кримінальних справ у встановленому законом порядку. [5, c. 54]. 

Можна сказати, що радянські науковці пов’язали форми реалізації функцій 

держави із діяльністю конкретних державних органів. 

Нині, правознавці запропонували два основних підходи до розуміння форм 

реалізації, які залежать від певних критеріїв:  

До першого відносять форми реалізації, які залежать від специфіки діяльності 

окремих ланок механізму держави, що виконують її функції.  

До другого – діяльність органів, яка є однорідною за зовнішніми ознаками, 

завдяки якій реалізуються функції держави. 

 Суть першого полягає у тому, що форми реалізації функцій держави являють 

собою діяльність основних структурних елементів механізму держави, тобто певні 

специфічні види державної діяльності. У зв'язку з цим, специфіка форм діяльності 

певного органу влади зумовлена його місцем в системі всіх органів. Тому, між принципом 

поділу влади та класифікацією основних функцій держави простежується тісний 

взаємозв’язок. Визначення форм залежить цілком від виду державного органу, а функції 

виконуються всіма суб'єктами державної влади. Відповідно до цієї концепції, форми 

поділяють згідно гілок влади на: законодавчу, виконавчу, судову, та окремо виділяють 

контрольно-наглядову [6, c. 121]. Підставою для такого розподілу є стаття 6 Конституції 

України. 

Другим підходом у класифікації науковці описують форми здійснення функцій 

держави в залежності від способів діяльності державних органів, під час виконанні 

функцій. За своїми зовнішніми ознаками (характером та юридичними наслідками) ця 

діяльність є однорідною для всіх або принаймні багатьох державних органів, за 

допомогою якої здійснюються її функції. Тобто, у такій класифікації розглядається 

ступінь використання права державою, при виконанні своїх функцій. Тому, на сучасному 

етапі виділяють правові та неправові форми реалізації. [7, c.103]. 

Науковці виділяють такі основні організаційні форми здійснення функцій 

держави: 

1. Організаційно-регламентуючу діяльність. Вона включає в себе поточну роботу 

окремих структур державних органів, для подальшого здійснення державою своєї 

діяльності (підготовка відповідних документів, робота з громадянами та інше); 

2. Організаційно-ідеологічну діяльність. Основною метою якої є роз’яснення 

діяльності держави, норм права, виховування уповноваженими на те особами громадян, 

задля формування правомірної поведінки та підняття значущості права у суспільстві; 
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3. Організаційно-економічну (господарську), діяльність якої спрямована на 

створення умов матеріального забезпечення відповідними органами чи уповноваженими 

особами, для подальшого виконання державою функцій (до такої діяльності можна 

віднести збір статистичних даних та їх подальша обробка). 

Деякі науковці пропонують альтернативну класифікацію організаційних форм, 

яка включає в себе організаційну, політичну, економічну, ідеологічну та інформаційну. 

Як ви можете зрозуміти до основної класифікації було додано інформаційну та політичну. 

Інформаційна полягає у тому, щоб донести вимоги держави суб’єктам 

(громадянам), через різні інформаційні джерела (ЗМІ, юристи, інтернет, родичі, друзі, 

література), щодо схвалення або несхвалення певної моделі поведінки, а також які засоби 

та методи досягнення цілей є корисними для держави та суспільства, а які їм суперечать. 

Політична форма включає в себе визначення основних засад, задля здійснення 

зовнішньої та внутрішньої політики, а також встановлення зв’язків між механізмами 

політичної системи та організація ієрархічної вертикалі влади.  

Під правовими формами слід розуміти увесь той механізм правового 

регулювання, яким володіє держава [8, c. 127].  

До таких форм відносять: правотворчу (законодавчу) , правозастосовну 

(виконавчу) та правоохоронну форму. 

Правотворчою є така форма здійснення функцій держави, яка реалізується у 

життя у вигляді нормативних актів, а також характеризується прийняттям, зміною, 

санкціонуванням або скасуванням певних юридичних норм. Така форма надає державній 

діяльності правового закріплення та відіграє важливу роль у реалізації її функцій. 

Правова форма є динамічною у своїй суті, що виражається у постійному 

оновленні та зміні права. Сама діяльність урегульована, її форми, процедури та 

повноваження суб’єктів змінюються відповідно з розвитком політичної та правової 

системи.  

Підхід до створення нормативно-правових актів повинен бути комплексним. 

Вони не можуть бути створені лише на центральному чи місцевому рівні, або за 

допомогою лише одних державних органів. Причому, при розробці НПА необхідною 

умовою є нормотворча активність усіх елементів механізму держави (органів) та 

включення у них не тільки законів, але й підзаконних нормативно-правових актів [9, c. 

68]. 

Правовиконавча (правозастосовна) виражається у діяльності, спрямованої на 

виконання нормативних актів державними органами за допомогою видання відповідних 

правозастосовних актів. Проявляється у повсякденній управлінській роботі компетентних 

органів та осіб, які є суб’єктами правовиконавчої діяльності. Необхідність такої форми 

незаперечна, адже функції держави будуть виконуватися настільки ефективно, наскільки 

виконуються відповідні правові вимоги. 

Уся робота органів держави має правореалізуючий характер, оскільки навіть 

правотворча діяльність реалізується прийняттям, у встановлених законом порядку, НПА 

уповноваженими на те суб’єктами (державні органи, посадові особи). Виконавчо-

розпорядча та правозахисна діяльність також здійснюється у формі реалізації права. 

Правоохоронна діяльність спрямована на попередження правопорушення або 

злочину у сфері здійснення державних функцій, забезпечення захисту основоположних 

прав та свобод людини і громадянина, а також притягнення до відповідальності тих осіб, 

які посягають на них.  

Здійснюється така діяльність за допомогою системи правоохоронних органів, 

прокуратури та судів. Проте, без цілеспрямованого втручання збоку законодавчих та 

виконавчих органів вона існувати не може, адже ті встановлюють та змінюють відповідні 

норми права, для застереження подальших правопорушень та усунення негативних 

наслідків. Діяльність правоохоронної системи може виражатися у виданні відповідних 
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актів, які мають на меті покарати винну особу відповідно до закону та відновити 

порушенні права.  

Усі форми здійснюються за допомогою певних методів. Під методами науковці 

розуміють способи та засоби діяльності органів, завдяки яким держава реалізує 

поставлені завдання та цілі [9, c. 70] 

До таких методів відносять переконання, заохочення та примус, що 

застосовуються державою, під час виконання її функцій.  

За допомогою методу переконання держава заохочує громадян до відповідної 

поведінки у суспільстві та спрямовує осіб на суспільно корисну діяльність, без 

використання засобів сили. Використовується даний метод задля роз’яснення соціуму 

необхідності права, переконання людей у справедливості існуючої системи та 

спрямування громадян до активної підтримки реалізації цілей держави. Для цього можуть 

бути залучені як державні органи, так і громадські організації. Проте, такий метод може 

бути ефективним у тому разі, якщо у суспільства сформована повага до держави, в 

результаті її зрозумілої та соціально-орієнтованої політики. 

Метод заохочення використовується державою у тих випадках, коли основною 

метою постає орієнтування суб’єктів на певний вид поведінки, який для держави, на її 

погляд, є бажаним. Така поведінка може стимулюватися за допомогою матеріальних або 

моральних благ (частіше використовують моральне заохочення у вигляді публічного 

вручення нагород, грамот), кінцевою метою якої є сприяння реалізації функцій держави. 

Останнім, але найбільш важливим, у процесі реалізації функцій є метод 

легального примусу. 

Метод примусу полягає у використанні збоку уповноважених на те органів 

фізичного, матеріального або ж психологічного впливу на суб’єктів суспільних відносин, 

з метою змусити їх діяти у рамках державного волевиявлення, для подальшого здійснення 

її функцій. Як зазначив російський правознавець, метод примусу зберігатиме міцні 

позиції доти, допоки не будуть сформовані ідеали правової та соціальної держави [1, c. 

334]. 

Варто зазначити, що у правовій державі легітимність насилля, примусу, 

застосованого з боку держи, визнається суспільством як необхідне діяння, але у 

визначеній дозованості та обов'язковим закріпленням у нормативних актах. Примусовий 

вплив виправданий тільки у тому випадку, якщо кінцевою його метою є захист прав 

людини та забезпечення суспільного блага в цілому. 

На сьогоднішній день, державно-правовий примус є одним з найбільш дієвих 

засобів, для реалізації державою своїх функцій, цілей та завдань, тому твердження 

вченого про те, що виконання встановленого законом порядку неможливе без такого 

методу є цілком об'єктивним [10, с. 93]. 

Характерно і те, що природа деяких функцій держави передбачає їх втілення у 

життя за допомогою примусових методів. Це чітко проявляється в охоронній функції, яка 

забезпечує порядок у суспільстві, шляхом усунення та попередження посягання на 

соціальні блага та відновлення порушених прав. 

Важко не погодитись із тим, що такий метод не повинен бути пріоритетним у 

використанні, але в сучасних умовах неможливо обійтися без використання методів 

насилля та примусу.  

Головною метою сучасної правової держави повинна стати побудова таких 

взаємовідносин у суспільстві, коли примусові дії позитивно оцінюватимуться з боку 

громади, методи будуть легітимізовані, а сфера їх застосування постійно 

скорочуватиметься. Подібне можливе лише тоді, коли метод примусу спиратиметься на 

ідеї справедливості, гуманізму та свободи. 

Таким чином, розглядаючи природу держави, можна зробити висновок, що в 

рамках сутності держави вибудовується певна система функцій, що забезпечує 

організацію і відтворення влади, шляхом її правової легалізації. Функції держави 
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втілюються різними формами та методами, які постійно модернізуються та змінюються, в 

залежності від історичного контексту та типу держави.  
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Актуальність та мета теми. З розвитком суспільства зміни в економічній та 

політичній сферах, громадському житті країни дедалі більше корегуються правовими 

відносинами. Правовій системі належить найважливіше завдання – гармонізувати 
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стосунки в суспільстві. Саме вона покликана здійснювати активний вплив на характер 

змін у суспільстві,сприяти гуманізації держави і права,вдосконаленню законодавчого 

процесу,ефективності правового регулювання,формуванню високої суспільної та 

індивідуальної правосвідомості. 

Яким би суспільство не було, право виступає регулятором цих відносин. 

Важливим обов’язком права є забезпечення порядку в суспільстві з урахуванням інтересів 

різних верств населення:передбачення непорозумінь та їх уникнення, досягнення 

бажаного результату. 

Мета статті: на основі аналізу науково-методичної та правової літератури 

здійснити узагальнення вчень про генезис права. 

Поняття права належить не лише до найбільш важливих, алей до найбільш 

складних категорій. Намагались зрозуміти римські юристи прийшли до висновку,що 

право не є якимось однозначним поняттям. На їх погляд, право має щонайменше два 

значення. По-перше,слово право походить від слова правда,правий,справедливий, тобто 

природне право. По-друге,право – це те,що є необхідністю для всіх,таким є цивільне 

право. 

Питання щодо поняття та сутності права відображено у наукових працях 

вітчизняних і зарубіжних учених. Великий внесок розробку цієї проблематики зробили 

видатні науковці: С.Алексеєв, В.Ковальський, В.Копєйчиков, В. Лазарєв, М. Марченко та 

інші. 

Виникнення права – це складний і багатоаспектний процес. Різноманітність 

теорій, які намагаються пояснити характер змін у соціальному житті при переході від 

природного до державно-правового стану суспільства, умови і причини виникнення 

права, обумовлена суттєвими розбіжностями у світогляді авторів теорій, різним 

розумінням самої сутності і призначення права, впливом відповідної історичної епохи, 

відсутністю і неможливістю абсолютного знання з даної проблеми. Але всі концепції 

мають певну пізнавальну цінність і сприяють відновленню більш достовірної картини 

генезису права. 

Розглянемо деякі з них. 

За теологічною теорією (Ф. Аквінський, Ж. Марітен, XII ст.) право було створено 

Богом і дароване людині через пророка чи правителя. Воно виражає волю Бога, вищий 

розум, добро і справедливість. Фома Аквінський підкреслював, що світ заснований на 

ієрархії форм (божественної, духовної, матеріальної), на чолі якої стоїть Бог. 

Підпорядкування існує і в системі законів – вічних, природних, людських, божественних. 

Теологічна теорія відповідала релігійній ідеології, яка панувала в епоху середньовіччя, 

виправдовувала дії правителів, оскільки право є божественним за природою і не може 

бути результатом волі і бажань людей. Раціональні дослідження питань про походження 

права обмежувались рамками віри. 

Божествений відвертий характер права однозначно визнають найбільші 

монотеїстичні релігії. Так, іудеї вважають Мойсея провідником волі Божої, втіленої в 

Декалозі – Десяти заповідях-законах. На таких же теологічних позиціях в правових 

питаннях стоїть іслам, убачаючи в Мухаммеді єдиного пророка розпоряджень Аллаха. 

Серед перших писаних законів слід назвати закони Соломона (640 чи 635–бл. 559 

до н. е.) в Афінах, закони ХІІ таблиць у Римі, договори київських князів Олега (907 і 911 

рр.) та Ігоря (945 р.) з греками, «Руську Правду» (норми якої датуються до ХІ – початку 

ХІІІ ст.) тощо. 

Провідну роль у впровадженні в життя офіційної релігійної ідеології часів 

папського панування у середньовічній Європі відіграв засновник теологічної школи 

томізму італієць Томмазо Аквінський, який піддав ретельному аналізові вчення 

Аристотеля і використав його в розробленні християнської державно-правової концепції. 

Основою його поглядів на державу став твір Аристотеля «Політика», в якій Тома 

Аквінський поділяв думку Аристотеля про те, що людина є політичною істотою. 
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Головним у природі людини є прагнення жити з іншими людьми для забезпечення своїх 

потреб. Наслідком цього прагнення і є держава і право. Вони мають важливе значення в 

житті суспільства, оскільки їх метою є «загальне благо». Право, за його вченням, – це дія 

справедливості у божественному порядку людського спілкування. Справедливість 

полягає в наданні кожному свого, що йому належить. Як і Аристотель, Тома Аквінський 

розрізняв два види справедливості: розподільну і порівняльну. Розподільна 

справедливість – це надання благ згідно з заслугами, а порівняльна – це дії на порівняння 

чого-небудь. Відповідно до цього існують і види права. Якщо порівняння відбувається за 

внутрішньою природою речей, то це дія природного права; коли порівнюються дії 

(відновлюється справедливість) за людською волею – це позитивне (людське) право. 

Причому воля людини може робити правом тільки те, що відповідає природному праву. 

Заслуговує на особливу увагу теза мислителя про те, що на відміну від 

природного закону, який поширюється на всіх людей, норми позитивного закону в різних 

країнах можуть суттєво різнитися. Але серед цих норм є багато й таких, що збігаються за 

змістом. Ці норми Тома Аквінський називав «правом народів», за допомогою якого 

повинні врегульовуватися міжнародні відносини. 

Представники теорії природного права (Конфуцій, Арістотель, М. Т. Цицерон, 

Т. Гоббс, Дж. Локк, Ж.-Ж. Руссо та ін., XVII-XVIII ст.) вважали, що природне право, на 

відміну від позитивного (встановленого з волі держави), виникає як закон доброчесності, 

як право справедливого розуму. Природне право належить людині від народження, однак 

будь-які закони (навіть закони природи) потребують гарантій. Тому люди відмовились від 

можливості самостійно захищати свої права і домовились утворити державу, яка має 

право видавати закони і супроводжувати їх санкціями. В теорії природного права домінує 

антропологічне пояснення причин виникнення права. Вона дозволяла оцінювати чинне 

право з позицій справедливості і розумності, закликала до його змін у разі 

невідповідності природним правам, але висновки стосовно вічності права у зв’язку з 

обумовленістю його природою людини не можна вважати науково обґрунтованими. 

Історична школа (Г. Гюго, К. Савіньї, Г. Пухта, XIX ст.) відстоювала тезу про те, 

що право виникає спонтанно, як мова народу. Воно виростає з національного духу, 

народної свідомості і набуває специфічного характеру, притаманного тільки певному 

народові в найбільш ранній період його історії. Тому право виключає всі фактори 

випадкового, повільного походження. Законодавча діяльність – заключна стадія 

утворення права, законодавці тільки виражають у юридичній формі те, що диктує 

народний дух. Право не має універсального характеру, його інститути слід вивчати в 

контексті конкретного часу, місця, особливостей національного духу того чи іншого 

народу. Прихильники історичної школи права правильно стверджували, що право – 

об’єктивне історичне явище, обумовлене етнокультурними факторами, і водночас вони 

перебільшували значення суспільної свідомості, відхиляли абстрактні методи оцінки 

права, не давали однозначної відповіді на питання про те, що слід розуміти під «народним 

духом», який проявляється у звичаях. 

Засновником історичної школи права й основоположником напрямку в 

юриспруденції в Німеччині кінця XVIII – початку XIX ст. був професор права 

Геттінгенського університету Густав Гуго (1764-1844). Він написав книгу «Підручник 

природного права, як філософії позитивного права, особливо – приватного права», у якій 

заперечує основні положення теорії природного права. Концепцію суспільного договору 

він відкидає з ряду причин. Влада і право виникали по-різному. Будь-який їх різновид не 

відповідає цілком розуму. Вони визнаються не безумовно, а тільки тимчасово 

правомірними. Однак те, що визнане чи визнавалося безліччю людей, не може бути 

зовсім нерозумне. Право виникає з потреби вирішення спорів. Юридичний порядок – 

такий порядок, при якому суперечки вирішуються третьою особою. Це вирішення спорів 

надане владі. Ознака права – примус, але право – не тільки встановлення держави. 

Незалежно від законодавчої влади з давніх часів існує і розвивається звичаєве право. 
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Фрідріх Карл Савіньї (1779-1861) також був визначним представником 

історичної школи права. Працював він професором Берлінського університету. У 1814 р. 

юрист Тібо опублікував брошуру із закликом скликати з’їзд юристів, теоретиків, 

практиків для розробки загального для всієї Німеччини цивільного укладення. У 

відповідь Савіньї пише свою брошуру «Про покликання наше до законодавства і 

правознавства» (1814р.). Він прагнув довести юристу Тібо помилковість припущення, що 

право створюється законодавцем. 

На думку Савіньї, право не залежить від випадку чи сваволі. Право всіх народів 

складалося історично так само, як і мова народу, його політичний устрій. Будучи 

продуктом народного духу, право живе в загальній свідомості народу у формі не стільки 

абстрактних понять, скільки живого сприйняття юридичних інститутів.  

Свої політико-правові погляди Савіньї виклав в книзі «Право володіння», у 

шеститомному творі «Система сучасного римського права». У цих роботах Савіньї 

зазначав, що з рухом національного духу стихійно відбувається еволюція права. Динаміка 

права схожа на розвиток організму зі свого зародку. Вся історія права – повільне і плавне 

розкриття тієї субстанції, що як зерно, споконвічно зріє в фунті народного духу. На 

першому етапі свого розвитку право виступає у формі звичаїв. На другому стає 

предметом обробки з боку стану вчених-правознавців, не втрачаючи, однак, при цьому 

зв’язку зі своїм коренем – загальним переконанням народу. Позитивні закони 

неспроможні боротися зі злом, що зустрічається в житті. У кращому випадку вони здатні 

допомогти упорядкуванню звичаєвого права і політичної структури, що формуються 

історично під впливом непояснюваних перетворень, що відбуваються у народному «дусі», 

стверджував Фрідріх Карл Савіньї.  

Георг Фрідріх Пухта (1798-1864) був учнем Савіньї і підтримував його погляди. 

Він написав роботи «Звичаєве право», «Курс інституцій», у яких торкався проблеми 

природного саморозвитку права. Вважав, що право виростає з народного духу, як рослина 

з зерна. Воно випливає з народного духу так само, як мова і звичаї. Усвідомлення права 

виникає ще в родинах, але лише з освітою народу вона виступає на перший план, тому що 

люди пов’язані взаємним визнанням прав, у силу чого в народі панує юридична 

свідомість. Для охорони права від порушень народ утворив державу. Право і держава, 

писав Пухта, виникають врешті-решт, з божественної свободи через народну свободу, як 

вираження народного духу. Народ він визначає як природне об’єднання людей, 

пов’язаних загальним походженням, мовою, місцеперебуванням. 

Пухта вважав і доводив, що штучно конструювати й у будь-який час 

пропонувати людям ту чи іншу надуману правову систему зовсім недоцільно. Створена 

окремо від самої історії життя народного духу, не напоєна ним, вона не може бути 

прищеплена суспільству. 

Сучасні теоретики політико-правових вчень вважають, що історична школа 

права, її вчення, теорії мають історизм – статичний. По-перше, школа трактує незмінність 

раз і назавжди даного самобутнього народного духу. По-друге, школа розуміє розвиток не 

як ланцюг якісних перетворень, що відбуваються в процесі історичної еволюції, а як 

просте, хронологічно послідовне, механічне розгортання споконвічного змісту 

таємничого «духу» народу. 

Психологічна теорія (Л. Петражицький, Т. Тард, XIX ст.) пов’язувала витоки 

права з різними проявами людської психіки (індивідуальної або колективної). Серед них – 

потреба у впокоренні, почуття наслідування, бажання і вірування, вольові імпульси, 

пристосування як спосіб вирішення соціальних суперечностей і т. ін. Л. Петражицький, 

зокрема, зводив право до правових емоцій імперативно-атрибутивного характеру. Правові 

переживання він поділяв на два види: переживання позитивного права (уявлення про те, 

що норма –результат зовнішнього рішення) і переживання інтуїтивного, автономного 

права, не пов’язаного з позитивним. Інтуїтивне право – абсолютне, а позитивне – 

відносне. Законодавство є тільки «проекцією» правових переживань, «фантазмом» 



 

 - 281 - 

психіки. Віддаючи перевагу в процесі виникнення права психологічним чинникам, ця 

теорія не враховувала впливу на нього інших об’єктивних факторів. Проте слід визнати 

позитивний внесок психологічної теорії у вчення про формування правосвідомості. 

Марксистська теорія (К. Маркс, Ф. Енгельс, XIX ст.) спиралася на історико-

матеріалістичне вчення про суспільство і суспільний розвиток. Генезис права 

пов’язувався з класовою боротьбою. Панівний у суспільстві клас змінює звичаї на свою 

користь, пристосовує їх до своїх потреб, а в разі необхідності цілеспрямовано створює 

нові закони, в яких виражається його воля. Право є знаряддям створення жорстких рамок 

діяльності для пригніченого класу. Як і інші форми свідомості, воно виникає і 

розвивається відповідно до змін в економічній структурі суспільства. Саме спосіб 

виробництва матеріальних благ детермінує загальний характер політичного, правового, 

соціального, духовного життя людини.  

Оцінюючи цю теорію, слід наголосити, що, дійсно, економічні фактори зіграли 

значну роль у походженні права, але вони не є єдиною причиною, яка породила правові 

явища в історії людства. Крім того, в праві часто виражена не тільки воля панівного 

класу, а й загальна воля людей, які живуть у суспільсті.  

Теорія примирення (Г. Берман, Е. Аннерс) пояснювала походження права 

необхідністю упорядкування відносин між родами. Вона виходила з того, що в 

розв’язанні конфліктів між родами було зацікавлене все первісне суспільство. Договори 

про примирення спочатку в усній, символічній формі укладалися з допомогою народних 

зборів, ради старійшин. З часом такі договори через повторення ситуацій однорідного 

характеру поступово переросли в правила, юридичні норми (право примирення). Ця 

теорія, хоча й заснована на історичних фактах, але є однобічною, оскільки право виникло 

не тільки для примирення родів, а й для регулювання різних сторін життєдіяльності 

суспільства, захисту особистих і загальних інтересів його членів. 

Однією з найвпливовіших юридичних теорій, які можна віднести до вузького 

розуміння права є «чиста теорія права» Г. Кельзена на основі якої склалася течія, яку у 

вітчизняній літературі називають юридичний нормативізм.  

Спираючись на філософію І. Канта, Г. Кельзен стверджував, що право 

відноситься не до світу сущого, а до існуючого світу. Це мало витоки із роздумів І. Канта, 

відповідно до яких є чітка межа між об’єктивним світом і суб’єктивними категоріями 

думок, у яких він бачить лише пусті і зовнішні форми, а не відображення реального світу. 

Називаючи свою теорію «чистою», Г. Кельзен хотів підкреслити, що юридична 

наука займається лише аналізом позитивного права, а не психологічним чи економічним 

поясненням його походження та суті; вона не повинна займатися моральною чи 

політичною оцінкою права. Він вимагав повного відокремлення права від «філософії 

справедливості», і від соціологічного аналізу, і від оцінки права. 

Теорія права, на думку Г. Кельзена, повинна вивчати свій предмет таким, яким 

він є, а не таким, яким він повинен бути з точки зору певних оціночних суджень, тобто 

теорія права повинна відокремлюватися від філософії, соціології, аксіології тощо права.Г. 

Кельзен стверджував, що право – це сукупність правил, які є загальнообов’язковими і 

існують незалежно від світу реальних факторів, не підкорюється принципу причинності і 

черпає силу і дієвість з самого себе. Право говорить не про те, що є, а про те, що повинно 

бути. 

Відповідно до «чистої теорії права», основою дійсності норми є завжди сама 

норма, а не факт. Пошук основи дійсності норми, з точки зору цієї теорії, веде не до 

реальності, а до іншої норми із якої виходить перша норма. Правовий порядок, по 

Кельзену, – це ієрархія різних рівнів норм. 

Сучасна юридична наука не може обійтися без належного узагальненого 

пізнання права (і держави так само). У зв’язку з цим, В. В. Дудченко зазначає, що 

«сучасна теорія мусить звести в одне всі традиційні школи юриспруденції – політичну 
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школу (позитивізм), етичну або філософську школу (теорії природного права), історичну 

(історична юриспруденція) – і створити інтегровану єдину юриспруденцію» [18, с.18]. 

Підходи до право розуміння визначаються конкретно-історичними 

особливостями супутніх їм процесів правового розвитку, що на відносно тривалих 

проміжках часу приводить до необхідності введення категорії правової традиції. 

Право в узагальненому вигляді постає як складне, суперечливе, багаторівневе, 

історичне і, разом з тим, цілісне явище, яке тісно взаємопов’язане з іншими соціальними 

феноменами, зокрема державою, політикою, економікою, культурою суспільства тощо. 

Відмовлення від їх цілісного вивчення не тільки істотно збіднює розуміння права як 

складного світу, багатогранної реальності зі своїми закономірностями, своїм 

улаштуванням і логікою розвитку, а й унеможливлює наукову розробку проблеми 

ефективності права, а також доцільне і цілеспрямоване використання права як могутнього 

нормативного регулятора суспільних відносин. 

Висновки. Подальшими напрямами розробки порушеної у даній статті проблеми 

можуть бути: уточнення співвідношення поняття права як форми його пізнання та 

поняття правової традиції як категорії для узагальненого відображення певного часового 

зрізу правової реальності; поглиблення теоретичної характеристики евристичного 

потенціалу загального поняття права як методологічного засобу пізнання феномена права; 

наукознавче дослідження емпірично базованих та метафізичних концепцій права. 
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На сьогодні Україна знаходиться на стадії корінних змін у всіх сферах, у тому 

числі й у соціальній, які безпосередньо стосуються життєво необхідних для людини 

потреб. Нині немає усвідомлення найголовнішого впливу соціальної держави на розвиток 

всіх сторін життєдіяльності суспільства. Провідна роль у вирішенні соціальних проблем 

належить саме державі. Ніякі інші організації не можуть грати ту роль у соціальній 

сфері, яку покликана і зобов’язана виконувати держава. Це зумовлено тим, що держава в 

своїй діяльності спирається на право. Тільки держава своїми активними діями визначає 

відправні точки розвитку соціальної сфери. 

Ключові слова: соціальне призначення держави, функції держави, суспільні 

відносини, цінність права, правосвідомість громадян. 

 

Актуальність та мета дослідження. На сьогоднішній постає питання у 

необхідності виявлення однієї з головних ознак сучасної держави-соціальне призначення, 

де провідними принципами є принципи панування права та його верховенство. Мета 

дослідження полягає у розкритті сутності та соціального призначення держави. 

Предметом дослідження є аналіз сутності та соціального призначення права. 

Об’єктом дослідження є суспільні відносини в сфері визначення правових основ 

сутності держави та її призначення. 

Методи дослідження були обрані мною з метою розкриття завдань цього 

дослідження. Порівняльно-ретроспективний метод використовувався для порівняння 

стану соціального призначення права у минулому та на сьогодні. Формально-логічний 

метод – це загальні, універсальні прийоми, способи пізнання навколишнього світу, 

обумовлені законами мислення людини. Також були застосовані такі методи, як: метод 

системного підходу, системно-функціональний, структурно-функціональний, метод 

аналогії та порівняльно-правовий. 

Як відомо, держава формується в конкретних історичних умовах, під впливом 

таких чинників: економічний, демографічних, соціальних, природно-кліматичних, 

релігійних та інших. Виникнення держави стало  наслідком процесу переходу суспільства 

від присвоювального   господарства до виробляючого. Цей процес відбувався поступово 

[1, с.156]. Виникнення кочового скотарства стало першим, другим було відокремлення 

ремесла від інших видів занять, а поява професійних торговців - третім суспільним 

поділом праці.Три великі суспільні поділи праці, а також поступове удосконалення 

знарядь праці, накопичення досвіду призвели до такого рівня продуктивності праці, коли 

почав створюватися надлишковий продукт, тобто понад того, що необхідно виробникам 

для свого споживання. З цього часу заявилася об'єктивна можливість забезпечити 

утримання великої групи людей, яка спеціалізується на виконанні яких-небудь суспільно 

важливих функцій.  
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Політичні умови можна пояснити тим, що людина суспільна істота, а отже, 

займаючись виробничою діяльністю їй необхідно мати справу з членами свого племені. 

Наприклад, землеробу, скотарю було вигідно мати безпечні умови  праці.  Оскільки 

органи регулювання первісних відносин із цими завданнями не могли впоратися, то на 

зміну їм прийшли органи державної влади, які взяли на себе відповідальність за 

урегулювання відносин. 

До природно-кліматичних можна віднести той факт, що перші державні 

утворення з'явилися на берегах Нілу, у долині Тигру та Євфрату, а пізніше – в Індії та 

Китаї [2, с.54-55]. Це пояснювалося тим, що на цих територіях були найбільш комфортні 

умови для господарювання та проживання. 

  Релігійні умови були також важливими. Так як в первісному суспільстві 

панівною була язичеська релігія, то згодом, у світі з’явилася віра в одного Бога.  

Всі ці передумови призвели до того, що було необхідно створити об’єднання, яке 

буде мати єдиного правителя, орган регулювання відносин та мати свої 

загальнообов’язкові норми та правила поведінки.  

Поняття «держава» має на сьогоднішній день багато визначень, кожне з яких 

розкриває свою суть. Із зовнішнього боку держава виступає як механізм здійснення влади 

і управління суспільством, як апарат влади. Розгляд держави через безпосереднє втілення 

політичної влади в апараті, системі органів – також не розкриває повністю її поняття. У 

разі такого розгляду не враховується діяльність системи органів місцевого 

самоврядування та інших. Якщо державу до середини XIX ст. можна визначати як 

політичну організацію панівного класу, то пізніша, й особливо сучасна, держава - це 

політична організація всього суспільства. 

Держава стає не просто владою, що спирається на примус, а цілісною 

організацією суспільства, яка виражає і охороняє індивідуальні, групові і суспільні 

інтереси, забезпечує організованість у країні на основі економічних і духовних чинників, 

реалізує головне, що надає людям цивілізація, - народовладдя, економічну свободу, 

свободу автономної особи. 

Визначити загальне поняття держави, яке б відбивало всі без винятку ознаки і 

властивості, характерні для кожного з її періодів у минулому, дійсному і майбутньому, 

неможливо. Водночас будь-яка держава має набір таких універсальних ознак, що ви 

являються на всіх етапах її розвитку. Такими ознаками є територія, населення, влада. 

Держава – суверенна політико-територіальна організація суспільства, що володіє 

владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що 

забезпечують захист і узгодження суспільних, групових, індивідуальних інтересів зі 

спиранням, у разі потреби, на легальний примус [3, c. 58-59]. 

Основні ознаки держави: 

1. Охоплює усе населення країни в просторових межах. Територія – лише 

матеріальна  основа існування держави і саме тому вона не породжує держави. Територія 

лише створює простір, в  межах якого держава розповсюджує  свою владу на населення, 

що мешкає в ній. Територіальна ознака породжує громадянство – юридичний  зв'язок 

особи з даною державою, який виражається у взаємних правах і обов'язках. 

2. Має спеціальний апарат управління – систему  державних органів, що 

складаються з особливого розряду осіб, професіоналів з управління. 

3. Має у своєму розпорядженні апарат легального примусу: армія, поліція, 

збройні сили, тюремні та виправно-трудові установи. 

4. Має єдину грошову систему. 

5. Має офіційну систему оподаткування і фінансового контролю. 

6. Має офіційну символіку: герб, гімн, прапор. 

Соціальне призначення держави – дуже обговорювана проблема. Багато хто з 

мислителів намагалися охарактеризувати значення держави для існування і розвитку 

суспільства. Так, Платон (виходячи із своїх поглядів на суспільство, державу і право) 
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стверджував, що призначення держави полягає у підтримці моралі. Слід зазначити, що у 

багатьох мислителів античного світу та середніх віків розуміння призначення держави 

залежало від їх філософських і політичних поглядів. Наприклад, Г. Гроцій – утвердження 

загального блага, а Ж.-Ж. Руссо вважав, що призначення держави – це забезпечення 

загальної свободи [4, с.31]. 

На сучасному етапі у світі розглядаються  деякі тенденції розвитку функцій 

сучасної держави та державності. Здійснюється аналіз сучасної державності як феномену, 

юридичної категорії та соціально-політичної реалії. Досліджуються сутність, функції та 

юридичний механізм реалізації завдань держави в контексті еволюції сучасної 

державності. Аналізуються теоретико-правові проблеми взаємодії між людиною, 

громадянським суспільством та державою в контексті еволюції сучасної державності, 

зокрема питання сутності державної влади та сучасної державності аналізуються через 

призму соціального призначення держави. Зміст діяльності держави набув нових якостей: 

1. Держава стала на шлях подолання суспільних суперечностей не шляхом 

насильства і придушення, а за допомогою досягнення громадського компромісу, 

толерантності, створення умов для розвитку громадянського суспільства; 

2. Держава у своїй діяльності широко використовує такі 

загальнодемократичні ідеї та інститути, як поділ влади, плюралізм думок, висока роль 

суду, гласність та ін.; 

3. Держава застосовує засоби захисту людини праці, соціальної 

захищеності всіх громадян; 

4. На міжнародній арені держава проводить політику, що потребує 

взаємних поступок, компромісів, домовленостей з іншими державами.  

Концепція соціальної держави виникає як підсумок зусиль громадянського 

суспільства. Вона реалізується тоді, коли досягає «критичної маси», яка здатна 

перевлаштувати людське буття. З огляду на це розроблення концепції «культурної 

держави» розглядається як передумова формування концепції «соціальної держави. 

Соцiальна держава визнає людину як найвищу соцiальну цiннiсть, нaдaє соцiальну 

допомогу iндивiдам, якi потребують її вiдповiдно до принципу соцiальної справедливості, 

i своє призначення вбачає в забезпеченні громадянського миру i злагоди в суспiльствi [5, 

c.50].  

Основними ознаками або принципами соціальної держави є:  

1. Принцип людської гiдностi;  

2. Принцип соцiальної справедливості; 

3. Принцип автономії суспільних відносин i процесів; 

4. Принцип субсидiальностi; 

5. Принцип соціального партнерства або солiдарностi;  

6. Трудові i соцiальнi суди, які розглядають конфлікти у вiдповiдних сферах;  

7. Добре розвинене соціальне законодавство i право.  

8. Bci ці принципи  взаємопов'язанii взаємообумовленi [13; ст. 97] . 

Ознайомившись із соціальним призначенням держави необхідно поставити 

питання реалізації цих функцій і завдань. Держава виконує свої функції у притаманній  їй 

формах і застосовує різні методи їх реалізації. Форми здійснення названих функцій – це 

діяльність конкретних органів стосовно реалізації функцій держави. Розрізняють правові і 

неправові (організаційні) форми. У правових формах відображаються зв’язок держави і 

права, її обов’язок діяти при виконанні своїх функцій на основі права і в межах закону [5, 

c.225]. До правових форм необхідно зарахувати: правотворчу діяльність (з підготовки і 

видання нормативних актів); правозастосовчу діяльність (з реалізації нормативних актів 

шляхом прийняття актів застосування права, це повсякденна робота з виконання законів і 

з вирішення різнобічних питань управлінського характеру); правоохоронну діяльність (з 

захисту прав і свобод людини і громадянина, з запобігання правопорушенням і 

притягнення до юридичної відповідальності винуватих осіб тощо).Неправові форми 
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охоплюють дуже великий обсяг організаційно-підготовчої роботи у процесі здійснення 

функцій держави. Така діяльність є необхідною і правомірною, але вона не пов’язана з 

юридично значущими діями, що тягнуть за собою певні правові наслідки.Крiм тoгo, слiд 

урaхoвувaти, щo oцiнкa eфeктивнoстi дiй дeржaви (в тoму числi її функцiй) дoсить тiснo 

пoв’язaнa iз суб’єктивними aспeктaми, тoбтo iдeoлoгiчними нaстaнoвaми, життєвим 

дoсвiдoм суб’єктa, який здiйснює oцiнку. Сaмe тoму сoцiaльними суб’єктaми мoжуть бути 

дaнi рiзнi oцiнки ступeня eфeктивнoстi дiяльнoстi дeржaви у пeвнiй сфeрi. Вoднoчaс слід 

прийняти до уваги те, щo, як прaвилo, цiлкoм дoсягнути цiлeй, пoстaвлeних пeрeд 

дeржaвoю суспiльствoм чи прaвлячими сoцiaльними групaми (клaсaми), у прoцeсi 

здiйснeння нeю вiдпoвiдних функцiй, як прaвилo, нeмoжливo. Йдeться зaзвичaй лишe прo 

спробу  нaближeння дo пoстaвлeних цiлeй, oтжe, гoвoрячи прo eфeктивнiсть здiйснeння 

дeржaвoю свoїх функцiй, ми фaктичнo визнaчaємo цeй ступiнь. Питaння eфeктивнoстi 

викoнaння дeржaвoю пoклaдeних нa нeї функцiй пoлягaє в тoму, щo сaмe чeрeз 

eфeктивнiсть викoнaння дeржaвoю пoклaдeних нa нeї функцiй вiдбувaється oцiнкa 

знaчeння тa рoлi дeржaви у суспiльнiй структурi, визнaчaються нaпрями тa фoрми її 

вдoскoнaлeння, тобто дaється зaгaльнa oцiнкa нeoбхiднoстi тa цiннoстi iснувaння дeржaви 

для oкрeмoї oсoби тa суспiльствa в цiлoму.  

Таким чином, держава заслуговує довіру своїх громадян. Держава не може 

реалізовувати свої функції, спираючись лише на одну групу методів. Зрозуміло, що 

найважливішим методом здійснення завдань є пошук оптимального, ефективного 

співвідношення між переконанням та примусом. 

Висновки. Отже, розкривши питання сутності та соціального призначення 

держави я можу сказати, що cутність держави – це головне в державі як соціальному 

явищі: те, кому належить державна влада в суспільстві й, чию волю й інтереси ця влада 

виражає. Охарактеризувавши фoрми здiйснeння функцiй держави, ми зрозуміли, що пiд 

фoрмaми здiйснeння функцiй дeржaви в юридичнiй нaуцi рoзумiють aбo oсoбливi види 

дiяльнoстi дeржaвних oргaнiв щoдo рeaлiзaцiї свoїх влaдних пoвнoвaжeнь, якi 

визнaчaються нaсaмпeрeд мiсцeм i кoмпeтeнцiєю тoгo чи iншoгo oргaну в дeржaвнoму 

мeхaнiзмi, aбo oднoрiдну зa зoвнiшнiми oзнaкaми дiяльнiсть oргaнiв дeржaви, якa 

пoв’язaнa з рeaлiзaцiєю нeю свoїх функцiй. Коректно виокремлювати такі функцiї 

держави, як нoрмoтвoрча, викoнaвча, судoва та кoнтрoльнo-нaглядoва. Розглянувши 

мeтoди рeaлiзaцiї функцiй держави, ми дійшли висновку, що у них вирaжaється вoля 

держави. Вiдпoвiднo, цi мeтoди мaють дeржaвнo-вoльoвий хaрaктeр. Слiд чiткo 

рoзмeжoвувaти функцiї дeржaви тa мeтoди їх здiйснeння: функцiї дeржaви – цe нaпрям 

дiяльнoстi дeржaви, a мeтoди дeржaвнoгo кeрiвництвa – цe зaсoби, зa дoпoмoгoю яких 

здiйснюється ця дiяльнiсть i, вiдпoвiднo, дoсягaються цiлi (вирiшуються зaвдaння), якi 

стoять пeрeд дeржaвoю тa пoрoджують вiдпoвiднi її функцiї. Зaлeжнo вiд спoсoбу 

впливунa сoцiaльних суб’єктiв пiд чaс рeaлiзaцiї дeржaвoю свoїх функцiй мoжнa вeсти 

мoву прo мeтoди пeрeкoнaння (в тoму числi зaoхoчeння) тa примусу.За допомогою 

розробки цієї роботи я змогла розкрити питання сутності та соціального призначення 

держави з найважливішої сторони, аби, читаючи її кожен міг зрозуміти значення сутності 

держави, її призначення в загальній діяльності сучасної соціальної держави. 
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У статті представлена тема про правопорушення. У дослідженні розкрито 

поняття, склад та вид правопорушень. А ще ознайомлення із юридичною 

відповідальністю, також поняття та види. Людина розвивається і здійснює 

різноманітного роду діяльність в процесі якої можуть виникнути такі діяння, які 

суперечать нормам закону. Саме таким діянням є правопорушення. Головна задача 

теорії держави і права при вивченні правопорушень у суспільстві складається в 

розкритті соціальної сутності цього явища 

Ключові слова: правопорушення, цивільно-правові проступки, склад 

правопорушень, дисциплінарні проступки, юридична відповідальність. 

 

Актуальність теми. Дослідження поняття і видів правопорушень полягає в 

тому, що в усі часи з дотриманням правил і норм поведінки в даному суспільстві, 

відбувалося їх порушення, яке тягне за собою покарання і щоб, воно було справедливим 

необхідно їх чітке відмежування, тобто визначення суспільної небезпеки діяння. Людина 

та її вчинки, оцінюються суспільством, за зразками відбитим в нормах права, і всі його дії 

розглядаються як правомірні і протиправні. Правила, що регулюють поведінку людей, як 

індивідуумів, так і соціальних груп (колективів, організацій, різних рухів і т.п.) складають 

систему соціальних норм, що є необхідною умовою існування і розвитку суспільства, 

засобом суспільного управління, організації та функціонування держави. Їх порушення, 

веде до застосування різних санкцій у відношенні винного, документально 

регламентованих, і реалізованих в правовій діяльності, спрямованих, на профілактику і 

боротьбу з порушеннями режиму законності і порядку. На жаль кількість правопорушень, 

скоєних громадянами зростає. 

 Предметом дослідження є поняття, ознаки, юридичний склад та види 

правопорушень. 

 Об'єкт дослідження – суспільні відносини, що виникають у зв’язку з вчинення 

правопорушення. 

 Мета роботи: дослідити та проаналізувати поняття та види правопорушень, 

здійснити аналіз видів юридичної відповідальності за них. 

Правопорушення – це суспільно небезпечне, винне, протиправне діяння 

деліктоздатного суб’єкта, за яке чинне законодавство передбачає юридичну 

відповідальність. 

Характерні ознаки правопорушення: 

1) діяння, поведінка; 

2) свідомий вольовий акт; 

3) винність; 
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4) конкретність; 

5) шкоди і небезпека для суспільства; 

6) протиправність. 

Склад правопорушень – це сукупність названих у законі ознак, за наявністю яких 

небезпечне і шкідливе діяння визначається конкретним правопорушенням. Такі ознаки 

мають об’єктивний, суб’єктивний характер. До складу правопорушень відносять: об’єкт, 

суб’єкт, об’єктивну сторону, суб’єктивну сторону. 

Об’єкт правопорушень – порушене матеріальне чи нематеріальне благо: 

власність, життя, здоров’я громадян, суспільний порядок, суспільні відносини, що 

захищаються нормами права; тобто це ті суспільні відносини, які охороняються нормами 

права і на яких посягає дане правопорушення. В юридичній літературі розглядають 

загальний, родовий, та безпосередній об’єкт. 

Суб’єкт правопорушення – це фізична або юридична особа, яка скоїла 

правопорушення. Необхідна ознака суб’єкта правопорушення – його деліктоздатність, 

тобто можливість, що визначається законом.  

Юридична особа не може бути суб’єктом кримінального злочину. Ним може 

бути посадова особа підприємства, організації, установи або особа, яка виконує функції 

керівника організації, капітана морських, річкових і повітряних суден та інші. Така особа 

іменується в юридичній літературі спеціальним суб’єктом правопорушення. Вона може 

виступати суб’єктом матеріального і адміністративного правопорушення. 

Види правопорушень – це класифікаційні групи правопорушень за різними 

підставами. Правопорушення класифікуються за: 

1. За ступенем суспільної небезпеки: злочини, провини; 

2. За належністю норм права, які порушуються, до відповідних галузей права: 

кримінальні, цивільні, адміністративні, правопорушення у сфері трудового законодавства 

інші; 

3. За колом осіб:особові, колективні. 

Кримінальним законодавством передбачено кілька видів злочинів: 

1) Особливо тяжкі злочини (умисне вбивство, бандитизм, державна зрада та ін.); 

2) Тяжкі злочини (умисне тяжке тілесне пошкодження, контрабанда, 

розголошення державної таємниці та ін. ); 

3) Менш тяжкі злочини (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, 

зловживання владою або посадовим становищем тощо); 

4) Злочини, що не становлять великої суспільної небезпеки (глум над державною 

символікою, незаконне полювання тощо). 

 Адміністративне правопорушення(проступок) являється одним із видів 

правопорушень; це бездіяльність або протиправна, винна (умисна чи необережна) дія, яка 

посягає на державний або громадський порядок, суспільну власність, права і свободи 

людини і громадянина, на встановлений порядок управління і за яку законодавством 

передбачена адміністративна відповідальність. 

 Дисциплінарні проступки – такi, що посягають на дисциплiну праці,військову, 

державну, навчальну та інші види дисциплін; протиправні винні дії чи бездіяльність 

осудної особи, яка досягла певного віку, що за них законодавством передбачено 

дисциплінарну відповідальність. 

Цивільно-правові проступки – шкідливі, протиправні, винні порушення 

деліктоздатною особою врегульованих нормами цивільного права майнових і зв’язаних з 

ними немайнових особистих відносин, а також схожих з ними майнових і особистих 

відносин, передбачених нормами сімейного, земельного, колгоспного права. 

Юридична відповідальність – це передбачене законодавством і застосоване до 

винної особи примусових заходів за вчинене правопорушення 

 Юридична відповідальність характеризується певними ознаками: 

 1) виникає тільки при наявності правопорушення; 
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2) основною підставою юридичної відповідальності є склад правопорушення; 

3) передбачає примусове позбавлення правопорушника певних соціальних благ 

(особистих, майнових або духовних); 

4) притягнення до юридичної відповідальності здійснюється спеціально 

уповноваженими на це особами і тільки у відповідності із процесуальними нормами; 

5) визначена нормами права як один із видів державного примусу, у формах 

каральних і правовідновлюючих заходів; 

6) завжди пов'язана з оформленням визначених правових приписів, які пов'язані з 

юридичною відповідальністю; 

7) суворою регламентацією заходів державного примусу у нормах права. 

Види юридичної відповідальності: 

1)кримінальна відповідальність полягає у застосуванні заходів кримінального 

покарання до фізичних осіб, винних у скоєні злочину. Вона передбачається 

Кримінальним кодексом і застосовується тільки в судовому порядку; 

2)адміністративна відповідальність полягає на накладені на винних фізичних та 

юридичних осіб адміністративних стягнень за адміністративні правопорушення  (тобто 

проступки). Застосовується судами та органами державного управління до осіб, які не 

підпорядковані їм по службі; 

3)цивільна відповідальність полягає у накладені цивільно-правових стягнень на 

фізичну чи юридичну особу за порушення договірних    зобов'язань,    заподіяння    

позадоговірної    майнової шкоди, а також порушення особистих майнових прав; 

4)дисциплінарна відповідальність полягає у накладенні адміністрацією 

підприємств, установ, організацій дисциплінарних стягнень на працівника за вчинення 

дисциплінарних проступків, як правило, за порушення правил внутрішнього розпорядку. 

Висновки. Поведінка людей в суспільстві, врегульована нормами права, може 

бути правомірною і неправомірною. Саме правопорушення і злочини гальмують розвиток 

нашого суспільства. 
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