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Галузь: «Культурологія» 

 

ДОКУМЕНТ - ОСНОВНЕ ПОНЯТТЯ ФАХІВЦЯ-ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ 

 

Максимчук Катерина Юріївна 

Студентка 4-го курсу 

факультету історії, політології та національної безпеки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

м.Луцьк 

 

Анотація: 

Матеріальними носіями зафіксованої інформації є документи. Документи використовують 

у різних галузях суспільної діяльності. Вони є об’єктом дослідження різних наукових дисциплін. 

Тому термін «документ» багатозначний і залежить від галузі використання. 

Ключові слова: документ, документознавство. 

 

Виклад основного матеріалу. Документ – являє собою систему – велику кількість 

закономірно пов’язаних одне з одним елементів і частин, як цілісне утворення. Елемент – 

найменша одиниці поділу документа. Сукупність однорідних елементів, що виконують 

необхідну для існування системи функцію називаються підсистемою. Якщо в системі є декілька 

підсистем, то вся система стає складною. 

Поняття системи відносне, так само як і поняття елемента. Якщо документ вважати за 

систему, тоді матеріальна і інформаційна складова будуть його підсистемами, також документ 

мусить містити конструктивні елементи: титульну сторінку, форзац, обкладинку і ін. 

Вивчення документа як системи полягає у виявленні всіх його елементів, підсистеми і 

зв’язків між ними, тобто у вивченні структури. Встановлюються ознаки і параметри, які 

характеризують документ як систему. 

При системному підході документ розглядається як частина великої системи соціальної 

комунікації. Тому, насамперед, важливо вияснити, частиною якої загальної системи в даному 

випадку є документ. Саме цим визначаються його можливості, задаються мета існування, 

функції виконувані в суспільстві, закономірності функціонування. 

Документ являє собою відносно самостійну систему завдяки наявності власних ознак і 

властивостей, що обумовлюють його різницю чи схожість з іншими матеріальними об’єктами. 

Ознака відображає внутрішню прикмету по якій (частіше сукупності яких) можна віднести той 

чи інший об’єкт до документа. На відміну від ознаки, властивість відображає якісну, тобто 

внутрішню належну документну відмінність. Документ характеризується наявністю всіх 
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властивостей одночасно (різна лише ступінь їх виявлення), а набір ознак в кожному випадку 

індивідуальний. 

Під час укладання ділових документів мовці обмежені у виборі добору слів, їх поєднання, 

розташування; творчість як така — відсутня. Укладач змушений користуватися встановленими 

правилами, тобто дотримуватися певного регламенту, що в свою чергу приводить до 

стандартизації мови і схеми документів. 

Усі ділові документи за своїм призначенням та конкретною функцією різні, тому ступінь 

регламентації та стандартизації у них теж буде різний. За цією ознакою документи поділяються 

на три групи: 

1) документи, що відповідають точним стандартам; якщо один зі стандартів не витримується 

— документ не матиме юридичної сили. Такі документи, як правило, готуються заздалегідь 

(потрібна інформація вписується від руки) і виготовляються спеціальними державними 

установами на папері з водяними знаками (свідоцтво про народження, диплом про освіту, 

посвідчення особи); 

2) документи, в яких відсутня така суворість, проте для зручності, швидкості їх використання 

та обробки частина інформації готується заздалегідь (трудова книжка, службове посвідчення 

тощо); 

3) документи з певною формою побудови, загальними принципами укладання; текст і мовні 

засоби автор-укладач добирає сам (характеристика, рапорт, автобіографія, лист, розписка, 

доручення, скарга тощо). 

Слово documentum означає взірець (повчальний приклад), посвідчення (свідчення), доказ 

(спосіб доказу). Основоположник узагальнюючої науки про документ був бельгійський учений 

Поль Отле. Документом він вважав «матеріалізовану пам’ять людства, яка день за днем 

реєструє факти, ідеї, дії, почуття. мрії, що відбулися в свідомості людини» [7, 70]. 

На сьогодні існує більше 300 визначень поняття «документ». 

Сучасні енциклопедичні словники трактують слово «документ» у таких значеннях: 

письмовий акт, здатний служити доказом юридичних відносин або юридичних фактів, що 

мають юридичні наслідки. [5, с. 13]. 

Згідно з ДСТУ 2732-94 «Діловодство й архівна справа. Терміни і визначення» документ – це 

матеріальний об'єкт, що містить у зафіксованому вигляді інформацію, оформлений у 

заведеному порядку і має відповідно до чинного законодавства юридичну силу [2, с. 2]. 

За національним стандартом України ДСТУ 2732-2004 «Діловодство і архівна справа. 

Терміни та визначення понять» документ – це інформація, зафіксована на матеріальному носії, 

основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі [1,с. 2]. 
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Міжнародний стандарт ISO 5127:2001 «Інформація та документація. Словник термінів» 

документ визначено як записану інформацію або як матеріальний об’єкт, що може 

використовуватися як одиниця в документаційній діяльності [4, с. 3]. 

За національним стандартом України ДСТУ 4423-2005 «Інформація та документація. 

Керування документацією» документ – це зафіксована інформація або об’єкт, який може 

трактуватися як окрема одиниця [3,с. 3]. 

Документи, що містять управлінську інформацію і оформлені до певних правил, називають 

управлінськими, а їх сукупність – управлінською документацією, тобто управлінська 

документація являє собою систему документів, які забезпечують управлінські процеси в 

суспільстві. 

 

Література: 
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ПРИНЦИПИ ТА КРИТЕРІЇ ЕКСПЕРТИЗИ ЦІННОСТІ ДОКУМЕНТІВ ЯК ОСНОВА 

ЕКСПЕРТНО-ПЕРЕВІРНОЇ КОМІСІЇ 

 

Максимчук Катерина Юріївна 

Студентка 4-го курсу факультету історії, політології та національної безпеки 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

м.Луцьк 

Анотація: 

Експертиза цінності документів (ЕЦД) — це всебічне вивчення документів з метою 

внесення їх до НАФ або вилучення з нього, проведення грошової оцінки документів НАФ, 

віднесення їх до категорії унікальних і встановлення строків зберігання документів, що не 

підлягають внесенню до НАФ.  

Ключові слова: експертиза цінності документів, документознавство, критерії та принципи 

ЕЦД. 

 

Виклад основного матеріалу. Проведення експертизи цінності документів вимагає 

дотримання принципів об'єктивності, історизму, всебічності, комплексності. Також експертиза 

цінності здійснює поділ документів за певними критеріями. 

Експертиза цінності документів — це визначання культурної цінності документів на підставі 

чинних засад і критеріїв згідно з ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та 

визначення понять» (набув чинності з 1 липня 2005 року). Крім того, експертиза цінності 

документів — невід’ємна складова зберігання інформації, тобто забезпечення належного стану 

інформації та її матеріальних носіїв (Закон України «Про інформацію» від 2 жовтня 1992 року 

№ 2657-XII). Документи, а отже і їх змістова складова — інформація, потреба зафіксувати яку є 

основною метою їх створення, — це потенційні складові комплектування відомчих та 

державних архівів. Адже в результаті експертизи цінності документів формується архівний 

фонд підприємства, організації, установи (далі — підприємство). Тож експертиза цінності — це 

своєрідний фільтр, крізь який пропускається весь масив документів. Із усієї сукупності 

документів, що створюються в процесі діловодства, лише незначна частка надходить на 

зберігання до архіву підприємства, ще менша — «гідно представляє» відомчі або ж національні 

фонди (якщо підприємство є джерелом комплектування Національного архівного фонду 

України). 

У законодавчому тлумаченні документа віднаходимо основну ознаку для того, щоб 

службовий документ поточного діловодства набув статусу архівного, тобто статичного 

документа: «значущість для особи, суспільства чи держави або цінність для власника» (Закон 

України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» від 24 грудня 1993 року № 
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3814-XII; далі — Закон № 3814). В українському законодавстві відчуваються позитивні 

зрушення щодо впорядкованого комплектування архівних фондів. Статтею 6 Закону № 3814 

забороняється знищення документів без попереднього проведення експертизи їх цінності. 

Законодавство спонукало до того, щоб зафіксувати обов’язковий документаційний процес — 

експертизу цінності документів для підприємств будь-якої форми власності в розділі 4 Правил 

роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, 

установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів України від 16 

березня 2001 року № 16 (далі — Правила № 16). Частиною третьою статті 6 Закону № 3814 

врегульовано також порядок ініціювання експертизи цінності документів, а саме: експертиза 

цінності документів проводиться за ініціативою їх власника або державної архівної установи за 

згодою власника.  

У разі виникнення загрози знищення або значного погіршення стану зазначених документів 

їх власник зобов’язаний повідомити про це державну архівну установу для організації 

експертизи цінності цих документів. Об’єднання громадян і релігійні організації, а також 

підприємства, установи та організації, засновані на приватній формі власності, мають право 

створювати архівні підрозділи для постійного або тимчасового зберігання документів, що не 

належать державі, територіальним громадам, передавати документи Національного архівного 

фонду на зберігання до державних та інших архівних установ. Незалежно від того, чи створено 

на підприємстві, заснованому на приватній формі власності, архівний підрозділ для постійного 

або тимчасового зберігання документів, чи ні, базуючись на статті 32 Закону № 3814, зазначені 

юридичні особи зобов’язані забезпечити збереженість документів, що нагромадилися за час їх 

діяльності, до проведення експертизи їх цінності в порядку, встановленому Законом № 3814, та 

протягом року з дня реєстрації цих юридичних осіб в установленому законодавством порядку 

погодити номенклатуру справ з однією з державних архівних установ. 

Принцип об'єктивності визначає оцінку документів з врахуванням їх змісту, автентичності, 

значущості авторів або фондоутворювачів, юридичної сили документів та їх оригінальності, 

часу і місця створення, повторюваності інформації. 

Принцип історизму вказує на вивчення явищ, подій, процесів, відображених у документах, в 

історичній хронології того чи іншого періоду. 

Принцип всебічності передбачає встановлення цінності документів зі сторони споживача 

інформації. 

Принцип комплексності передбачає визначення цінності кожного окремого документа в 

групі документів. 

Застосування вказаних принципів експертизи цінності документів дозволяє відтворити 

історичні умови створення документації, встановити її науково-історичне та суспільне 

значення. 
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Критерії цінності документів- це система науково обґрунтованихо знак (походження, зміст, 

час та місце створення, зовнішні ознаки), на підставі яких практично визначається ступінь 

цінності документів. 

При проведенні експертизи цінності комплексно застосовують критерії цінності документів, 

тобто систему науково обгрунтованих ознак (походження, зміст, час та місце створення, 

зовнішні ознаки), на підставі яких практично визначається ступінь цінності документів. [1, 

с.182] 

Критерій походження полягає у встановленні значення фондоутворювача. Оскільки одні 

установи (особи) відіграють вирішальну роль у державі та суспільстві; другі - менш важливу; 

інші - виконують допоміжні функції, розрізняють групи установ (осіб), від яких організовується 

приймання документів: у повному складі і вибіркове. 

У житті держави, суспільства, особи бувають особливо відповідальні, визначальні періоди, 

наприклад, участь у визвольних змаганнях, воєнних діях, становлення нової держави, участь 

або присутність при вирішенні питань загальнодержавного значення тощо. Чим повніше 

знаходять своє відображення явища, події і процеси історичної дійсності в документах, тим 

важливішими і ціннішими для історії вони є. [2, с.214] 

Суттєве значення має час і місце створення документів. Загальновідомо, що чим давніший 

документ, тим він цінніший з погляду історії він несе певну інформацію про цей період. Чим 

дальшою від нас є ця подія, тим цінніший документ. 

Основним критерієм цінності змісту документів є, насамперед, значущість його інформації. 

Зміст документа є сукупністю зафіксованих у ньому відомостей про конкретні факти, події, 

явища, процеси. З його застосуванням пов'язане визначення термінів зберігання документів. 

Чим вагоміший інформаційний зміст, тим цінніший документ. Важливим показником є 

повторюваність та розсіюваність інформації. Розрізняють адекватну повторюваність, коли 

інформація первинних документів повністю повторюється в зведеному документі. 

Отже, у роботі державних архівів України склалась практика комплексної експертизи 

цінності документів, що здійснюється з метою виділення дублетних документів та документів з 

поглинною інформацією. 
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Анотація: 

Специфічною особливістю стандартизації є те, що сфера її застосування й дії, а також 

рівень розвитку знаходяться y широкому діапазоні. Не існує такої сфери життєдіяльності, 

яка була б не пов’язаною зі стандартизацією. 

Ключові слова: стандарт, документознавство, стандартизація. 

 

Виклад основного матеріалу. Стандартизація накопичує інноваційні досягнення науки i 

техніки, невіддільно поєднує фундаментальні та прикладні царини науки, сприяє швидкому 

впровадженню наукових досягнень в практику, допомагає визначити ті напрямки розвитку НТП 

i народного господарства, які є найбільш економічно перспективними. Поєднуючи техніку, 

науку й виробництво, стандартизація сприяє здійсненню єдиної технічної політики в 

різноманітних сферах народного господарства, технічному оновленню та інтенсифікації 

виробництва, інтенсивному введенню сучасної техніки i технологій, механізації i автоматизації 

процесів на виробництві, підвищенню якості товарів, що позитивно впливає на економічний 

розвиток країни [2, с. 21]. 

Ключовою проблемою економічного та науково-технічного розвитку країн останнім часом є 

проблема підвищення якості та конкурентоспроможності продукції. Покращення якості 

продукції (процесів, робіт, послуг) є не тільки споживчою або технічною проблемою, але й 

економічною, соціальною й політичною проблемами суспільства. Безперечно, стандарти 

відіграють значну роль в судовій практиці в процесі вирішення конфліктів між виробником, з 

однієї сторони, i споживачем, з іншої. Стандарт може бути як аргументом, який обтяжує 

провину, так i доказом, що, навпаки, виправдовує компанію або підприємство, на яку був 

складений позов y зв’язку з дефектами в продукції [3, с. 35]. 

Покращення якості та підвищення конкурентоспроможності товарів, процесів, робіт та 

послуг можливе лише на основі стандартизації. Вона дозволяє встановлювати вимоги до якості 

товарів i послуг, ефективніше розв’язувати проблеми спеціалізації, визначати найраціональніші 

способи виробництва продукції i переробки сировини, здійснювати управління якістю товарів в 

виробництві та сфері обігу i т. д. 
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Вплив стандартизації на зростання конкурентоспроможності та підвищення якості продукції 

реалізується, в основному, через комплексну розробку стандартів на сировину, матеріали, 

напівфабрикати, комплектувальні вироби, оснащення, проектування i готову продукцію; на 

технологічні вимоги до найбільш важливих показників якості, а також на єдині методи 

випробування та вимірювання, засоби контролю та оцінювання відповідності. Стандарти 

значно полегшують вибір оптимального розмірного ряду та найкращих зразків, забезпечують 

організацію спеціалізованих виробництв, зменшують витрати на проектування i виготовлення, 

y кілька разів скорочують строки освоєння продукції [4, с. 61]. 

Стандарти встановлюють чітку термінологію, системи одиниць, познак, вимоги до 

метрологічного забезпечення, маркування, пакування, транспортування, експлуатаційних 

документів (інструкцій) та інформації для споживачів, необхідної для оцінювання та вибору 

ними продукції. Беззаперечним фактом є те, що наявність певних стандартів значно полегшує 

та спрямовує діяльність виробника товарів i послуг щодо забезпечення їх ринкової 

відповідності за критеріями конкурентоспроможності та якості [1, с. 20–22]. 

В останні кілька років спостерігається тенденція переміщення аспектів 

конкурентоспроможності та якості із загальнонаціонального рівня на рівень безпосереднього 

виробника, де, власне кажучи, i створюється якість продукції, i цей процес робить абсолютно 

необхідним удосконалення системи стандартизації саме на підприємствах.  

Зростання ролі стандартизації на підприємстві диктують два основні чинники. Перший 

фактор – в умовах господарської самостійності створюються об’єктивні передумови до 

нескоординованої діяльності споріднених підприємств щодо параметрів виробленої продукції, а 

також методів нагляду i контролю за її якістю i т. д. Усе це проявляється під час виробництва i, 

згодом, споживання продукції, істотно впливає на попит, пропозицію i збут продукції та, 

зрештою, на прибуток виробників. Другий чинник – практичне застосування стандартизації під 

час проектування i виробництва продукції дозволяє значно зменшити витрати та збільшити 

доходи підприємств. Об’єм робіт зі стандартизації в компанії залежить, передусім, від 

масштабів виробництва i кооперування, номенклатури i конструктивної складності 

виготовлюваної продукції, міри її новизни та рівня розвитку тощо [6, с. 86]. 

Виділяють три основні аспекти встановлення якості продукції. Першим є: у зв’язку з тим, що 

стандарти відповідають рівню розвитку техніки й вважаються технічним правилом, їх 

застосовують як технічну документовану доказову базу y процесі розгляду спорів, зокрема в 

суді. Другий: відповідність стандартам – обов’язкова вимога під час держзакупівель, 

проведення тендерів, укладання контрактів i договорів на постачання, формування каталогів 

товарів виробниками, проведення різноманітних маркетингових та рекламних компаній. Третій 

аспект: відповідність стандартам міжнародного рівня – це усунення технічних бар’єрів y 

торгівлі, задоволення потреб економічного та торгівельного розвитку [3, с. 47–48]. 
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Однак, не потрібно забувати i про те, що за певних умов застосування принципу 

обов’язковості стандартів, зайва деталізація вимог та орієнтація стандартизації на деякі 

конструкційні рішення, а також використання лише визначених сировини чи матеріалів тощо є 

гальмуванням y процесі створенні якісної продукції. Негативний вплив стандартизації на 

розвиток виробництва i якість готової продукції особливо помітний тоді, коли стандарти та інші 

нормативні документи були розроблені без урахування досягнень НТП або своєчасно не 

переглянуті з урахуванням цих досягнень i з деяким випередженням [5, с. 29–32]. 

Стандартизація є не тільки організаційно-технічною основою економічної, наукової й 

технічної співпраці між державами, але й ефективним засобом налагодження та поширення 

зв’язків між країнами i ліквідації технічних бар’єрів y світовій торгівлі. Укріплення наукових, 

технічних та економічних зв’язків привертає увагу до стандартизації більшості розвинених 

країн світу, держав, що розвиваються, а також технічних, економічних, міжнародних, 

регіональних i національних організацій, компаній i підприємств. Це – наслідок об’єктивної 

необхідності стандартизації в ході управління економічними i виробничими процесами [5, с. 

21–22]. 

Отож, стандартизація – критично важливий i фактично єдиний засіб забезпечення уніфікації, 

типізації, сумісності, взаємозамінності, надійності інформаційних мереж та техніки, 

екологічних вимог i норм безпеки, єдності властивостей та характеристик i якості продукції. 

Розвиток стандартизації надзвичайно тісно пов’язаний з удосконаленням керуванням якістю 

виробництва, в тому числі – із запровадженням систем керування якістю, систем екологічного 

керування та інтегрованих систем. 
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Протягом усього періоду своєї незалежності Україна продовжує залишатися однією з 

найбільш корумпованих країн Європи. На жаль, можна навіть говорити про те, що корупція вже 

стала повсякденністю як для уповноважених посадових осіб, так і для пересічних українців. 

Результати багатьох незалежних досліджень, включно з даними Transparency International, 

засвідчують, що країни, які сприймаються як найбільш корумповані, є тими самими країнами, 

що найбільше страждають від довготривалих конфліктів, спрямованих на знищення державної 

інфраструктури [1]. 

Безумовно, влада неодноразово намагалася вжити заходів щодо запобігання корупції та 

зведення її нанівець. Одним із таких кроків було прийняття Закону України «Про запобігання 

корупції», а також Закону України «Про засади державної антикорупційної політики в Україні». 
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Чому саме прокурори, в першу чергу, повинні відмовитися від корупції згідно з 

вищевказаним законом? Відповідно до ст.2 п.3 Закону України «Про прокуратуру» однією із 

функцій прокуратури є нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство. Але ж як прокурор може виконувати нагляд 

за додержанням законів, якщо власноручно ігнорує ЗУ «Про запобігання корупції»? Це питання 

має не тільки виникати у думках багатьох, а ще повинне змушувати людей шукати шляхи його 

вирішення. 

Відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [2] основною метою 

антикорупційної реформи є суттєве зменшення корупції в Україні, зменшення втрат 

державного бюджету та бізнесу через корупційну діяльність, а також підвищення позицій 

України у міжнародних рейтингах, що оцінюють рівень корупції [3]. Перший кроком до 

досягнення цього буде подолання корупції в органах прокуратури. Ця проблема, як ніколи, 

потребує уваги громадськості, тому що тільки співпраця державної влади та громадськості 

здатна зіграти вирішальну роль у протидії корупції. Потужний потенціал нашої країни в 

економічній, політичній, правовій та інших сферах вкрапляє надію на покращення 

антикорупційної ситуації на теренах України. 

У першу чергу необхідно звернути увагу на ментальність українського суспільства, і вже, 

виходячи з цього будувати план дій з подолання такої проблеми як корупція. Ментальність – це 

соціально-психологічні явища, які є проявами духовного світу людини чи соціальної спільності, 

епохи або етнокультури [4]. Саме ментальність українців демонструє, що у більшості населення 

відсутнє критичне ставлення до явища корупції, а деякі взагалі сприймають його як засіб 

досягнення бажаного результату у будь-якій сфері свого життя. 

Важливим кроком може стати залучення громадських формувань, таких як Центр протидії 

корупції або Група Антикорупційна реформа, до розширення світогляду у підростаючого 

покоління стосовно сприйняття корупції як негативного явища в суспільному житті. Ці дії 

зможуть набути найбільшої ефективності шляхом проведення у всіх загальноосвітніх закладах 

лінії профілактичних бесід щодо такого об’єкта обговорення як корупція. 

Наступним важливим питанням, яке потребує обговорення, це: «Чому відповідальність за 

хабарництво повинні нести лише держслужбовці?». На прикладі органів прокуратури можна 

взяти до уваги той факт, що у більшості випадків ініціативу у корупційних правопорушенням 

проявляють саме пересічні українці. Ще одним прикладом може послугувати те, що факту 

корупційного правопорушення можна було б уникнути, якщо порушення на дорогах фіксували 

б не співробітники патрульної поліції, а просто відеокамера. У таких умовах звичайні 

порушники законів не зможуть вирішити свої проблеми шляхом хабара, а у працівника 

патрульної поліції не буде спокуси його взяти. Тож, можливо, у першу чергу, покарання 

заслуговують ті, хто дають хабар, як провокатори корупційних злочинів? 
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Боротьба з корупцією та корупційними правопорушення на даному етапі розвитку нашої 

держави стала однією з найпопулярніших тем обговорення у сюжетних новинах, викривальних 

статтях, пресі та інших засобах масової інформації. 

Корупція – це саме те явище, яке роз’їдає суспільство зсередини, тому зовсім не дивно, що 

розслідування журналістів про хабарі, злиття бізнесу і влади, відмивання грошей чиновниками 

зараз знаходяться у центрі медіа-ринку. У зв’язку з цим, ретельну увагу слід приділяти 

викривальним журналістським розслідуванням, які мають на меті притягнути до 

відповідальності корупціонерів. 

Великий інтерес до журналістських розслідувань також приділяють у багатьох країнах, які 

змогли значно знизити рівень корупції в межах своєї держави. Цікавим є той факт, що, 

наприклад, у Франції існує такий вид злочину як торгівля впливом, у той час як Кримінальним 

кодексом України передбачено лише відповідальність за зловживання владою або 

повноваженнями.  

У таких країнах, як Латвія, Сінгапур, США, у Міністерствах юстиції та Міністерствах 

внутрішніх справ приділяють значну увагу залученню громадськості до подолання корупції. 

Міжнародний досвід щодо вирішення даної проблеми є вкрай важливим для України. Одним із 

корисних прикладів може послугувати те, що, створення за рекомендацією Ради Європейського 

Союзу системи незалежних антикорупційних органів, таких як Спеціалізована антикорупційна 

прокуратура, Національне антикорупційне бюро України, а також Національне агентство з 

питань запобігання корупції, сприяло оновленню української системи боротьби з корупцією. 

Саме тому міжнародний досвід є надійним плацдармом для подолання корупційних злочинів та 

правопорушень. 

Варто також зазначити, що одним із найважливіших принципів роботи будь-якого 

держслужбовця на сучасному етапі розвитку демократичної держави є прозорість. Прозорість 

та відкритість – це два фундаментальних принципи, які застосовуються майже у всіх 

європейських державах приблизно з 60-х років минулого століття. Ці принципи дозволяють 

суспільству отримувати розгорнену інформацію про механізм прийняття управлінських рішень 

в органах державної влади та місцевого самоврядування. Виходячи з вищезазначеного, можна 

зробити висновок, що інформація про діяльність державних структур обов’язково має стати 

прозорою для всіх громадян України. 

Кроком до втілення попередніх принципів у життя може стати такий обов’язок прокурора, як 

звітування перед громадськістю про виконану роботу хоча б раз на рік. Генеральний прокурор 

зобов’язаний особисто не менше, ніж раз на рік звітувати перед Верховною Радою України на 

пленарному засіданні про результати діяльності прокуратури. Безумовно, прокуратура відкрита 

для зовнішніх перевірок, але ж найголовніше - довіра населення – будується саме на взаємодії з 

суспільством, а не з вищими уповноваженими особами. 
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Ще одним важливим чинником виникнення корупційних злочинів та правопорушень є вкрай 

велика кількість органів державної влади та місцевого самоврядування для контролю 

повсякденного життя громадян. Ця проблема існує у великій кількості країн, які намагаються на 

сучасному етапі розвитку суспільства взяти у руки контролюючі повноваження у всіх сферах 

життя населення. Шляхом для усунення вищезазначеної проблеми може стати оптимізація 

кількості контролюючих органів, встановлення різноманітних квот, видачі ліцензій, а також 

перехід на електронну форму взаємодії майже у всіх галузях суспільного життя. Усі ці дії 

повинні бути спрямовані на зменшення впливу держави на життєдіяльність населення. У 

результаті цього громадяни отримають більше свободи у прийнятті тих чи інших рішень у 

різних сферах їх діяльності. 

25 квітня 2018 року Кабінет Міністрів України схвалив проект Закону України «Про 

Антикорупційну стратегію на 2018-2020 роки». Цим проектом передбачено ряд результатів, на 

досягнення яких спрямований відповідний законопроект. Одним із таких є формування у 

населення довіри до антикорупційної політики держави і позитивного ставлення до викривачів 

корупційних злочинів та правопорушень. На мою думку, ніщо не здатне змусити населення 

проявляти довіру до усіх намагань влади покращити антикорупційну ситуацію в межах держави 

так, як яскраве висвітлення усіх, навіть найменш значущих, результатів щоденної співпраці 

вищих органів державної влади, місцевого самоврядування, а також правоохоронних органів 

щодо боротьби з корупцією. 

На превеликий жаль, у нашій державі існує така проблема, як невідповідність рівня 

заробітної плати осіб, які перебувають на держаній службі та осіб, які працюють у приватному 

секторі. Вирішення цього питання повинне бути спрямоване на оптимізацію рівня заробітної 

плати держслужбовців в залежності від складності роботи та рівня відповідальності конкретної 

посади. До речі, у Швеції у період широкої боротьби з корупцією рівень заробітної плати 

держслужбовців був значно вище, ніж у приватних підприємців. Ці заходи були прийняті з 

метою вироблення у громадян поваги до уповноважених осіб, а у останніх відповідно – відчуття 

доброчесності та гідності, яку стане соромно паплюжити шляхом будь-яких корупційних діянь. 

І нарешті необхідно зазначити, що головний механізм на шляху до подолання корупції – це 

забезпечення демократії у найширшому значенні цього слова. 

Майже усі найменш корумповані країни, такі як Сінгапур, Нова Зеландія, Швеція, Норвегія, 

Ісландія тощо, мають глибокі демократичні традиції, які передбачають високий рівень достатку 

кожного громадянина, гідний рівень освіченості населення, а також незалежність засобів 

масової інформації, свободу думки, слова, а також вільне вираження своїх поглядів та 

переконань, що зазначено у статті 34 основного закону нашої держави – Конституції України. 

Саме тому демократичні цінності відіграють одну з найвагоміших ролей у подоланні корупції. 
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Таким чином, можна виділити наступні пропозиції, які передбачають безпосереднє 

залучення населення до подолання корупції: 

1. Проведення лінії профілактичних бесід у загальноосвітніх закладах антикорупційними 

громадськими формуваннями для формування критичного ставлення до явища корупції. 

2. Введення справедливого покарання для тих, хто виступає провокаторами корупційних 

злочинів та правопорушень. 

3. Більше уваги приділяти журналістським розслідуванням стосовно корупційних злочинів 

та злочинів, пов’язаних з корупцією. 

4. Використання міжнародного досвіду, у тому числі рекомендацій Європейського союзу 

щодо подолання корупції в правоохоронних органах. 

5. Діяти на основі принципів максимальної прозорості та відкритості у діяльності 

прокурора. 

6. Звітування прокурора перед громадськістю хоча б раз на рік про виконану роботу та її 

результати. 

7. Зменшити кількість контролюючих структур в органах прокуратури шляхом 

переключення дій, спрямованих на взаємодію з громадськістю, у електронний формат. 

8. Формування у населення довіри до антикорупційної політики держави шляхом 

висвітлення у ЗМІ навіть найменших успішних результатів роботи. 

9. Оптимізація співвідношення рівня заробітної плати осіб приватного сектору та 

державних службовців залежно від складності роботи та рівня відповідальності конкретної 

посади. 

10.  Організовувати боротьбу з корупцією на базі демократичних традицій. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу понятия «картина мира» в его разнообразных 

проявлениях. Рассматриваются такие феномены, как научная, религиозная и повседневная 

картины мира. Особое внимание уделяется специфике языковой картины мира, которая 

может значительно отличаться у разных народов. Также анализируется влияние языковой 

картины на другие разновидности картин мира. 

Ключевые слова: картина мира, научная картина мира, языковая картина мира, гипотеза 

лингвистической относительности. 

 

Картина мира – термин, сформировавшийся в гуманитарных науках сравнительно недавно, в 

ХХ веке. Это понятие используется в самых разных отраслях философского знания – в 

онтологии и гносеологии, эпистемологии и культурологии. В результате за последние 

десятилетия сложилось множество интерпретаций этого феномена, множество его трактовок, в 

зависимости от предмета исследования. И при этом не сформировалось единообразное 

понимание термина «картина мира», большинство его характеристик являются скорее 

описательными, нежели аналитическими. Как правило, не выделяются и не анализируется 

составляющие элементы, составляющие картину мира, дается лишь базовое, точнее, рабочее 

определение понятия. При этом необходимо подчеркнуть, что картина мира является одной из 

важнейших составляющих любого мировоззрения, будь то повседневное или мифологическое. 

Поэтому пристальное изучение данного феномена является, на наш взгляд, не только 

актуальным, но и остро необходимым для современной гуманитаристики. 

Чтобы осуществить подобное исследование, следует начать с анализа уже имеющейся 

информации о феномене картины мира. Картина мира — это система общих представлений о 

реальности. Картину мира можно обнаружить или реконструировать у любой 

социопсихологической единицы — от нации или этноса до какой-либо социальной или 

профессиональной группы, либо же отдельной личности. Очевидно, что каждому отрезку 
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исторического времени соответствует своя картина мира, поэтому картина мира древних 

индийцев не похожа на картину мира средневековых рыцарей, а картина мира рыцарей не 

похожа на картину мира их современников-монахов. В результате анализа содержания данного 

понятия обращает на себя внимание, что этим понятием зачастую обозначаются различные и по 

содержанию, и по способам функционирования, и по роли в социуме реальные феномены. 

Можно предположить, что «картина мира» – скорее не научный термин, а метафора, широко 

используемая в философии и гуманитарных науках при исследованиях мировоззренческих, 

культурологических, эпистемологических, лингвистических и других сфер функционирования 

человеческой духовности. 

 Картина мира как понятие помогает структурировать наши знания о когнитивных и 

ценностных установках тех или иных социальных и профессиональных групп, сообществ и 

этносов. Однако в каждой из перечисленных сфер данное понятие имеет различные смыслы, 

иногда близкие, как в научной и философской картинах мира, сходные, как в обыденной и 

национально-языковой картинах, иногда же – совершенно отличные друг от друга, как, 

например, в религиозной и научной картинах мира. Поэтому мы предлагаем «развести» 

представления о картине мира как теоретическом, абстрактно-научном понятии и реально 

существующий и функционирующий в социуме феномен, вернее, различные феномены, 

сосуществующие как в одном социуме, так и в одной отдельно взятой личности. Так, 

философская картина мира осмысливает мироздание в плане взаимоотношений человека и мира 

во всех ракурсах: онтологическом, познавательном, ценностном и деятельностном. Вот почему 

философские картины мира не похожи одна на другую. Их объединяет и отличает от 

религиозной и мифологической картин мира, то, что философия относится к теоретическому 

способу освоения мира. Этот способ характеризуется тем, что человек познает мир в понятиях, 

умозрительно. Философское знание – это знание или взгляд живого человека. Поэтому наряду 

со знанием о мире философия формирует и ценностное отношение к нему. 

Философия отдает отчет в том, что мир бесконечно сложен, необъятен и бесконечен. Для 

философии остается один путь - понять мир не «вширь», а «вглубь», не в многообразии его 

явлений, а в единстве его сущности. Тогда философская картина мира осмысливается как 

системно-рационализированную совокупность представлений о мире в целом, включая в него и 

самого человека. Системообразующим принципом философской картины мира вступает 

понятие бытия. В этой категории фиксируется убеждение человека в существовании 

окружающего его мира и самого человека с его сознанием. 

Отдельные вещи, процессы, явления возникают и исчезают, а мир в целом существует и 

сохраняется. Понятие бытия отвлекается от всех конкретных различий вещей, предметов и 

процессов, кроме одной их черты – их существования, что задает миру исходную целостность и 

гарантирует миру устойчивое существование. Признание бытия как сущего, неизменного и 
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единого делает мир постижимым и предсказуемым. Воздерживаясь от темы бытия или отрицая 

ее, философия порождает нигилистическое мировоззрение. Действительно, если нет бытийной 

опоры, то все теряет надежду, все «суета сует». Потеря веры в вечный и неизменный абсолют 

приводит к тому, что человек начинает действовать по собственному произволу. 

С другой стороны, религиозная картина мира обобщает религиозный опыт людей и делает 

главным предметом своего внимания соотношение повседневной эмпирии и потустороннего. 

Земное и небесное, человеческое и божественное – предмет религиозных размышлений. 

Причем «тот» мир, мир божественного определяет людей и в их физическом бытии, и в бытии 

духовном. Центральный пункт религиозной картины мира – образ Бога (богов) как высшей 

истинной реальности. Она выражает иерархическую упорядоченность сотворенного Богом 

мира и место человека в нем, в зависимости от его отношения к Богу. Основой религиозной 

картины является базовая человеческая эмоция веры, поэтому и осознаваемость, 

вербализуемость и доказуемость представлений в рамках этой картины не являются 

обязательными. 

Научная картина мира существенно отличается от религиозных представлений о мире, 

которые основаны не столько на доказанных фактах, сколько на авторитете пророков и 

религиозной традиции. Религиозные интерпретации концепции мироздания постоянно 

изменяются, чтобы приблизить их к современным научным трактовкам. Догмы разных религий, 

как правило, противоречат друг другу, и эти противоречия весьма трудно преодолеть (в 

отличие от научных противоречий, которые преодолеваются экспериментальным путём). 

Научная картина мира складывается в результате синтеза знаний, получаемых в различных 

науках, и содержит общие представления о мире, вырабатываемые на соответствующих стадиях 

исторического развития науки. При этом она включает представления как о природе, так и о 

жизни общества. Научная картина мира — целостная система представлений об общих 

свойствах и закономерностях действительности, построенная в результате обобщения и синтеза 

фундаментальных научных понятий и принципов, а также методология получения научного 

знания. При этом необходимо подчеркнуть, что на разных этапах развития науки 

формировались и становились основой научной деятельности различные научные картины 

мира – от первой, механистической, до современных квантовой и релятивистской. 

Действительно, в процессе развития науки происходит постоянное обновление идей и 

концепций, более ранние представления становятся частными случаями новых теорий. Таким 

образом, научная картина мира — не догма и не абсолютная истина. В то же время, научные 

представления приближены к истине, так как основаны на всей совокупности доказанных 

фактов и установленных причинно-следственных связей. В результате научные знания 

позволяют делать верные предсказания о свойствах нашего мира и способствуют развитию 

человеческой цивилизации. Противоречия между научными концепциями преодолеваются 
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путём выявления новых фактов и сравнения их с предсказаниями различных теорий. Очевидно, 

что практически все составляющие элементы такой картины имеют понятийное оформление, не 

только вербализованы и осознанны, но и поняты и доказаны.  

Особое внимание мы хотели бы обратить на языковую картину мира, поскольку именно она 

является, по существу, первой картиной мира, доступной для человека. С помощью языковой 

картина мира на имеющийся небольшой практический опыт ребенка и врожденную 

биологическую информацию (инстинкты, рефлексы и т.п.) «накладывается» социокультурная 

сетка смыслов, благодаря которой и осуществляется отбор и последующее понимание того, что 

сообщают нам наши органы чувств. В современной лингвистике и лингвистической философии 

национально-языковая картина мира понимается как выраженное средствами определенного 

языка мироощущение, мировосприятие и мировоззрение (миропонимание) этноса, 

вербализованная интерпретация языковым социумом окружающего мира и себя самого в этом 

мире. По сути, это модель мира, воплощенная специфически-языковыми средствами.  

Основоположником этого направления в лингвистике и, по сути, автором понятия языковой 

картины мира является В. фон Гумбольдт, который писал: «В каждом языке заложено 

самобытное мировосприятие. Как отдельный звук становится между предметом и человеком, 

так и весь язык в целом выступает между человеком и влияющей на него природой» [1, с. 80]. 

Он считал, что именно в языковых национально-специфических формах происходит 

осмысление, переживание и оценка мира тем или иным этносом: «… язык является органом 

внутреннего бытия, даже самим этим бытием, насколько оно шаг за шагом достигает 

внутренней ясности и внешнего воплощения» [1, с. 47]. 

Логическим продолжением идей Гумбольдта стала гипотеза лингвистической 

относительности Сепира – Уорфа, которая утверждает, что логика мышления, специфика 

мировосприятия и характер познания действительности тем или иным этносом 

обуславливаются языком общения данного социума. Предложенная гипотеза декларировала 

абсолютный примат языка над категориями мышления и сознания: «Формирование идей не 

является независимым процессом, строго рациональным в привычном, традиционном 

понимании, а частью определенной грамматики. Мы расчленяем природу по линиям, 

предложенным нашим родным языком, … организуем ее в понятия и приписываем ей значения 

так, как мы это делаем, в значительной мере потому, что мы являемся участниками договора 

организовывать ее таким образом – договора, который предлагает нам наше языковое 

содружество и который формируется в систему по образцам нашего языка. Договор, 

естественно, неявный, но его условия абсолютно обязательны» [2, с. 184-185]. Национальный 

язык – это не просто «этикетки» для обозначения известных всем объектов, но и полностью 

специфичный и ничем не заменимый в этой этнолокальной среде инструмент членения, 
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своеобразной апперцепции и объяснения окружающего мира в его взаимодействии с 

практической жизнедеятельностью человека [3, с. 94]. 

Однако самая главная особенность, коренным образом отличающая языковую картину мира 

от остальных типов картин является то, что она гораздо более объективна и воплощена в 

реально существующих «предметах» – фрагментах естественного языка. Научная картина мира 

стремится к объективности, считает это своей базовой характеристикой и достигает 

максимально возможной для человеческого познания объективности. Однако 

эпистемологические исследования ХХ века доказали, что и здесь присутствует немалая доля 

субъективного, ведь процесс познания осуществляет субъект познания, человек или научное 

сообщество, а истина, как правило, является результатом конвенции. Более того, была признана 

неустранимость воздействия субъекта познания на его результат. Вербализованность и 

доказанность тех или иных составляющих научной картины мира отнюдь не исключает их 

субъективной убедительности/неубедительности этих доказательств для представителей 

научного сообщества. Более того, одним из проявлений субъективности научного познания 

является его прямая зависимость от естественного языка, на котором проводятся исследования 

и описываются их результаты. Г. Гачев, например, рассматривал науку как текст на 

естественном языке, где образ и его семантическое содержание имеют фундаментально-

определяющее значение для воссоздаваемой картины мира и построения теорий. Так наука 

включается в поле национальной культуры конкретного народа, а в мышлении 

естествоиспытателей обнаруживаются гуманитарные, эстетические (и другие ценностно-

оценочные) моменты [4, c. 54]. 

Национальная картина мира исходит из человеческих и социально-культурных глубин и 

существует как модель мира, матрица для постижения и мира, и общества, и человека. И 

ученый, в каких «эмпиреях» ни парил бы его ум, рождается в лоне матери-природы и своего 

народа. Природная, общественная и культурная среда пропитывает своими установками, 

ориентирами, шкалой ценностей, архетипами мышление ученого, его действия с объектами 

науки. Подобно тому, как существует априоризм форм чувственности и рассудка, так возможен 

и «образный» априоризм: первичные интуиции, которые существуют в сознании всех членов 

данной национальной культуры. Они общи у ученого с простолюдином из его народа и 

предопределяют во многом его понимание и формулировки теории, особенности логики, 

построение аргументации. Таким образом, языковая картина мира становится важнейшим 

субъективным фактором для научной картины. Очевидно, что остальные картины мира 

включают еще больше субъективных составляющих.  

Иная ситуация в языковой картине мира. Она базируется на объективно существующем 

явлении – естественном языке, имеющем свои структурные элементы, правила 

функционирования и развития. Все языковые компоненты объективны относительно человека 
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или социума, и языковая картина мира «встроена» в эти лингвистические объекты. Исследуя 

картину мира того или иного языка, мы не можем произвольно интерпретировать содержание 

языковых единиц, оно нам задано заранее самим языком. В этом заключается специфика 

языковой картины мира, и эта специфика позволяет нам делать достаточно объективные 

выводы об истории того или иного народа, его психологических особенностях склонностях и 

предпочтениях, своеобразии культуры и истоках этого своеобразия.  

На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что понятие «картина 

мира» включает в себя достаточно разнородные феномены, связанные с различными типами 

специфически человеческой деятельности. Можно предположить, что своеобразная «картина 

мира» существует и у каждого биологического рода в виде врожденных инстинктов, 

безусловных рефлексов или представлений (на уровне высших млекопитающих). Однако 

специфика человеческой картины мира заключается в возможности вербализации, понятийно-

словесного ее оформления. И здесь мы снова приходим к специфической, особой роли 

языковой картины мира, поскольку любая иная картина может быть словесно оформлена 

только с помощью естественного языка. Поэтому гуманитарные исследования, посвященные 

той или иной картина мира, для более точного понимания изучаемого феномена должны 

обращаться к роли языковой картины, так или иначе влияющей не только на вербальное 

оформление мысли, но и на ее содержание. Это делает изучение языковой картины мира 

особенно актуальным для современной гуманитаристики. 
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Аннотация. В статье рассматриваются ключевые понятия, которые лежат в основе 

социо-философских взаимоотношений и связей личности с внешним пространством, 

обществом и вещами. Автор обращает внимание на различные аспекты понятий 

Анима/Анимус и Тень, а именно, как ключевые установки для разума и окружающего бытия, 

что ведёт к формированию личностной картины мира. Современное общество - это не 

только мужчины и женщины с особенными независимыми характерами.  

Ключевые слова: Анима; Анимус; Тень: К.Г. Юнг; бессознательное; существование; 

женственность; мужественность; особенности, личность. 

 

В системе мироздания формы бытия мужского и женского взяты отдельно. Как известно, 

мир воспринимается через патриархальное понимание отношений между мужчиной и 

женщиной. В основу полагаются постулаты Ветхого Завета: «Жена произошла из ребра 

Адама», «Да убоится жена мужа своего», Христос предложил иное отношение к женщине, но 

его последователи оставили в действии законы и живут, и действуют по ним до сих пор. В 

арабо-мусульманской философии для Души и вовсе нет самости, понятия Души и Духа 

разводятся. В статье через призму теорий относительно «мужского» и «женского» раскрывается 

социо-философская сторона осознания важности взаимодействия пространств независимо от 

половых признаков. 

Цель. В центре внимания статьи раскрывается взаимосвязь понятий Анимы и Анимуса, 

открытых Карлом Густавом Юнгом. Исследуется связь между психологической теорией 

индивидуации и переоценкой теории Фрейда о «сублимированном сексуальном влечении», и, 

затрагивая суждения Платона о изначальной силе взаимного притяжения. В статье показан 

принцип единства Души и бессознательного, положенный Юнгом в основу его концепции 

совершенной личности, что объективно предполагает выход человека за пределы реальности и 

его участие в процессе бытия как сформированной личности вне зависимости от пола. 
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Естественно, что важным направлением поиска корней духовности являются попытки анализа 

взаимодействия вершин самопознания личности и архетипов. В эмпирических методах 

постижения духовности предлагается диалог человека с сокровенными глубинами своей души, 

устремляющий его к добру, совершенствованию и способствующий тому, чтобы в земных 

созданиях услышать голос вечности.  

Основная часть. Распространению современных подходов препятствует высокая 

методологическая культура классического философствования, не позволяющая принимать за 

действительное объяснение социальных процессов. Традиционный ответ относительно 

вопросов мужского и женского состоит в том, что характер любой деятельности связан со 

средствами и материалом, применительно к людям с заложенными в них наклонностями и 

способностями, с «генами» - заложенными возможностями, которые несут как развитые и 

неразвитые биологические личностные характеристики, которые культура эксплуатирует, 

развивает и оформляет. 

Следует обратить внимание, что уже Великий философ и мыслитель Платон в диалоге 

«Пир», а именно, в речи Павсания, а потом и в дальнейших рассуждениях Аристофана, 

затрагивает вопросы мужского и женского. В его работе выделяется фрагмент, как случается 

необычная операция, чрезвычайно значимая для дальнейшего развития человечества - 

разделение надвое наших «предков» – андрогинов, каждый из которых был и\одновременно 

мужчиной и женщиной «были разделены Зевсом надвое при этом, «существовал ещё третий 

пол, который соединял в себе признаки мужского и женского. А было этих полов три, и таковы 

они были потому, что мужской искони происходит от Солнца, женский – от Земли, а 

совмещавший оба этих – от Луны, поскольку и Луна совмещает оба начала» [1; 439-454]. 

Андрогины, были так совершенны, так сильны, умны и счастливы, что боги позавидовали 

полноте их существования и разрубили первых людей пополам. С тех пор эти половинки ищут 

друг друга по всему свету, чтобы обрести прежние силу и счастье. Как известно из мифов у 

древних греков происходило разделение «зон ответственности»: за душевную любовь и красоту 

отвечала богиня Афродита, а за страстность и телестность – божество Эрот. Согласно Платону, 

Эрот – самое древнее архаическое божество, изначальная сила взаимного притяжения. 

Вопросы межличностных отношений всегда были и являются актуальными так основе работ 

известного австрийского учёного Зигмунда Фрейда лежит связь между «тенью» и 

сексуальностью. Он утверждает, что у личности нет духовного начала, это всего на всего 

первобытная сексуальность, являющаяся одним из основных стимулов развития человека. Юнг 

в своей практике использовал и развивал теории Фрейда, и выяснил, что существует в человеке 

переход «мостик» от чисто биологического к социально-философскому и культурному. От З. 

Фреда и К. Юнга в научная точка отталкивается, что «духовная жизнь по большей части 

бессознательна, охватывает сознание со всех сторон» [2]. Кроме того, она может снимать 
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ограниченность женских и мужских качеств, понижать внутренние конфликты, связанные с 

непринятием своей другой или третьей сущности. Андрогинная модель мужского в женском, а 

женского в мужском, содержит нераскрытые всё ещё вопросы в связи с меняющейся 

реальностью и другими моделями, и, как считают ученые, она не усовершенствованна.  

Само понятие «андрогиния» ввёл в научную терминологию Карл Густав Юнг, объясняя 

дополняя понятиями Тень, Анима и Анимус. Характер тени и души влияет также и на характер 

личности, в чём швейцарский мыслитель не раз с несомненностью писал [3,4].  

Понятия Анимы и Анимуса (лат. anima — душа и animus - дух) — выражают в 

древнегреческой культуре феномен духовного. Анима (душа) неотделима от своего телесного 

носителя, в свою очередь, Анимус (дух) обладает статусом автономии. Эти понятия были 

переосмыслены в аналитической психологии Юнга, обозначив наследуемые бессознательные, 

архетипические многосторонние психические образы и формы души, представляющие женский 

архетип в психике мужчины (Анима) и мужской архетип в психике женщины (Анимус). По 

Юнгу, как надиндивидуальные образы Анима и Анимус действуют в соответствии с 

доминантным психическим принципом женской и мужской природы и обладают личностным 

характером. Так, Анима является строго очерченной фигурой с ярко выраженными эротически-

эмоциональными проявлениями и выражает бессознательный «образ женщины», а Анимус 

являет собой неопределенно многоформенное образование «рассудительного» типа и выражает 

бессознательный «образ мужчин». По Юнгу, Анима и Анимус первоначально скрываются под 

маской родительского образа и проявляются незавуалированно с наступлением половой 

зрелости. Эти бессознательные образы проецируются на фигуру любимого человека и являются 

одной из причин ее страстной привлекательности. Как персонифицированные компоненты 

психики, Анима и Анимус обеспечивают связь человека с жизнью и вовлечение в ее процесс.  

Как утверждает Д. Шарп, канадский исследователь философских работ Юнга, женщина, в 

высшей степени женственна, и может обладать мужественной душой; очень мужественный 

мужчина может иметь женственную душу. Эта противоположность возникает вследствие того, 

что, например, мужчина вовсе не вполне и не во всём мужественен, но обладает и некоторыми 

женственными чертами. Чем мужественнее его личностная установка, но не индивидуальная, 

тем больше из неё вытравлены все женственные черты; поэтому они являются в его душе. 

Такое обстоятельство объясняет, почему именно очень мужественные мужчины подвержены 

характерным слабостям. И, наоборот, именно самые женственные женщины часто оказываются 

в известных внутренних вопросах неисправимыми, настойчивыми и упрямыми, обнаруживая 

эти свойства в такой интенсивности, которая встречается только во внешней установке у 

мужчин. Эти мужские черты, будучи исключёнными из внешней установки у женщины, стали 

свойствами её души. Если у мужчины, в общем, во внешней установке преобладает или, по 

крайней мере, считается идеалом логика и предметность, то у женщины – чувство. Но в душе 
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оказывается обратное отношение: мужчина внутри чувствует, а женщина – рассуждает. 

Поэтому мужчина легче впадает в полное отчаяние, тогда как женщина всё ещё способна 

утешать и надеяться; поэтому мужчина чаще лишает себя жизни, чем женщина. Насколько 

легко женщина становится жертвой в окружающей обстановке, например, в качестве 

проститутки, настолько мужчина поддаётся импульсам бессознательного, впадая в алкоголизм 

или другие пороки. Если кто-нибудь тождественен со своим комплексом функций, создавшихся 

на основах приспособления или необходимого удобства, то его индивидуальные свойства 

ассоциированы с душой. Из этой ассоциации возникает символ душевного зарождения, 

который обозначает индивидуальность, ещё не присутствующую в сознании [5]. Мужчины 

также способны спорить очень по-женски, когда бывают одержимы Анимой и превращаются, 

таким образом, в Анимус своей собственной Анимы. Проблема тогда становится предметом их 

личных обид и тщеславия (как если бы они были женщинами); для женщин же она становится 

вопросом силы – силы истины, справедливости или какого-нибудь «изма» [2]. 

Как не раз отмечалось выше, мужское и женское, светлое и тёмное – одни из основных 

оппозиций в традиционной культуре и философии. Она касается всех существующих сфер 

человеческого бытия, затрагивает философско-мифологические, религиозные, этнические и 

обыденные представления. Цивилизованное общество, жизнь, как мы это называем, зависит от 

взаимодействий между людьми с помощью внутренней персоны. Но идентификация с персоной 

сулит несовместимость света и тени, души и духа. По Юнгу для развития и бытия человеку 

лучше было бы иметь достаточно сильное эго, чтобы признать, как персону, так и тень, то есть 

всё в самом себе, и при этом не отождествляться ни со светлым, ни с тёмным, держать 

умеренный баланс для непрекращающегося развития вселенной и гармонии. Например, в 

поиске правосудия и доброты для единственного человека или общества как целого. Сегодня, 

как известно, одна из самых больших слабостей цивилизации — это наивность в отношении 

темной стороны человеческой природы. Эта реальность осмыслялась различными способами, 

рассуждение, которое даёт неадекватный отчет того, как мы «обращаемся» к самой глубокой 

правде человеческого существования. Карл Юнг возвёл большой мост в образах жизни, 

который может, в конце концов, поможет нам познать и обратиться к истинной правде. И 

одним из сложных и необходимых шагов в этом направлении – это противопоставление с 

нашим собой. Юнг называет темную сторону себя Тень. Личность скрывает в себе несколько 

заложенных Теней. Например, в поиске правосудия и доброты для единственного человека или 

общества как целого. 

Научная новизна. Содержимое личного подсознательного приобретается в течение 

продолжительности жизни индивидуума, содержимое коллективного бессознательного это 

неизменные архетипы, которые были, и присутствуют с самого начала. Архетипы яснее всего 

характеризуются с эмпирической точки зрения как самые частые и больше всего влияющие на 
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эго. Они - Тень, Анима и Анимус (Душа и Дух). Самый доступный из них, и самый легкий для 

испытания – Тень. Её природа может подразумевать определённую меру личного 

бессознательного. Существуют исключения в этом правиле – те, скорее, редкие случаи, где 

положительные качества личности подавлены, и эго в последствии играет по существу 

негативную или неблагоприятную роль. Её природа может в крупном масштабе взвешивать 

подразумеваемое содержимого личного бессознательного. Только исключения в этом правиле – 

те, скорее, редкие случаи, где положительные качества личности подавлены, и субъект в 

последствии играет по существу негативную или неблагоприятную роль [6]. 

Тень - моральная проблема, которая оспаривает полностью эго личности, ибо никто не 

может стать сознательным от тени без значительной моральной попытки. Чтобы стать 

сознательным от тени необходимо признать тёмные аспекты личности естественными и 

реально существующими. Действие - существенное условие для любого вида самопознания, и 

поэтому, как правило, встречается со значительным сопротивлением. Действительно, 

самопознание, как психотерапевтическое измерение часто требует намного трудоёмкой работы 

и довольно длительного периода [7]. Более тщательное изучение теневых качеств морально 

низких по эмоциональной природе составляющих, своего рода нетождественная одержимость 

или, вернее, чувство владения. Такая эмоция возникает не случайно, не в связи с деятельность, 

а так, как что-то происходит с нами, само собой. Слабые стороны, то есть теневые качества 

проявляются быстрее так как подсознание воспринимает реальность, а именно определенный 

градус более низкого положения и уровня личности. На низком уровне с его бесконтрольными 

или едва управляемыми эмоциями, человек ведет себя примитивно, он не только в состоянии 

жертвы своих теневых качеств, но и особенно неспособен к морально устойчивым 

рассуждениям [8]. 

Выводы. В своей практике Юнг пытался найти такую константу, с позиции которой он мог 

бы рассмотреть и объяснить, что воспринимается как неустойчивое положение человека между 

двумя крайними полюсами или разными истинами. Среди его попыток сделать это была не 

только его типология 1921 года, но и, по сути, три других попытки типологической 

классификации личностей. Теневая действительность жизненного пути, независимо как 

мужчины, так и женщины, по большей части, скрыта, и общество формирует человечество не 

личностно, а по соответствующим шаблонам, не способствующим раскрытию характерных 

сторон. Неразвитые установки и функции, не являющиеся той частью нашего привычного 

бытия самих, которые Юнг называет Тенью. 

Во все эпохи и времена человек стремился познать гармонию, способы взаимодействия тела, 

духа, души и ума разными способами: через эмоции и их осознание, конструктивные мысли, 

собирая всё в единую систему для ума и духа. Тень представляет сущность личности и его 

взаимоотношение с самим близким ему, а именно, самим собою. Для многих душа была и 
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остается принципом жизни, дыханием жизни и её силой (в некоторых религиях она бессмертна 

и покидает тело, её взвешивает и оценивают). Во все времена человек упрямо преследует тайны 

самосознания, рамки истины и души. То, что он открывает, варьируется в зависимости от 

возраста и места. Познание самого себя Юнг объясняет как Аниму и Анимус. Зигмунд Фрейд 

использует термин «Психика». Религия прямо ставит задачу – спасти душу, духовную жизнь 

человека, а философия – ищет идеала мудрости и внутренней гармонии человека к 

одухотворению мира, к духовному его совершенствованию. Радикальный материализм 

отрицает существование и независимость процессов души. Вопросы, из которых мы пришли и 

куда мы идем, почему и зачем, больше не находят общий ответ. Таким образом, поиск «души», 

поиск, которым занимались столько великих людей, также включает в себя поиск всего 

человека. 
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Аннотация: 

Экспликация понятия образования проводится через этимологический экскурс и 

терминологический анализ его содержания, которые позволили выявить спектр основных 

значений терминологической сферы образования в современном понимании. 
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Понятие образования имеет сегодня широкий терминологический спектр, что часто 

вызывает путаницу, смещение смысловых акцентов и затрудняет уяснение содержания данного 

понятия. Данную проблему в своих исследованиях затрагивают Б.С. Гершунский, А.А. 

Гусейнов, Г.Б. Корнетов, О.Е. Крашнева, А.Н. Рыжов, В.И. Рябченко, С.О. Сисоева, Л.Д. 

Старикова, И.И. Сулима. 

Следует отметить, что попытки уяснения содержания понятия образования периодически 

предпринимаются в научной литературе. Одним из примеров является систематизация 

основных аспектов трактовки сущности образования в работе Б.С. Гершунского. Он выделяет 

четыре таких аспекта [2, с. 30-67]: образование как ценность (государственную, общественную 

и личностную); образование как систему (в глобальном и локальном значениях); образование 

как процесс (наука и искусство педагогической деятельности) и образование как результат 

(грамотность – образованность – профессиональная компетентность – культура – менталитет). 

В то же время, термин образование нередко используется и в других смыслах, например, как 

целенаправленная деятельность, как отрасль народного хозяйства, как сфера услуг. В русле 

дальнейших исследований по философии образования целесообразно выявить спектр значений 

понятия образования, что и будет составлять цель данного доклада. 

Сфера значений образовательной терминологии довольно широкая и восходит еще к 

древним языкам. Как известно, понятие образование генетически связано с знаменитым 

древнегреческим термином παιδεια (пайдейя). Данное слово содержало максимальную палитру 

педагогических значений: воспитание, обучение, образование, просвещение, культура, 

образованность [5]. Латинским эквивалентом пайдейи является термин humanitas (гуманизм), 

который означает: 1) человеческая природа, человеческое достоинство; 2) человеколюбие, 

гуманность, доброта, обходительность; 3) образованность, духовная культура; 4) утончённый 
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вкус, тонкость обращения, изящество манер, изысканность речи, учтивость, воспитанность [4, 

с. 482]. Среди приведенных значений особое внимание следует уделить связи образовательных 

терминов с понятиями «культура» и «гуманность». «Родственная связь» образования и 

культуры восходит еще к латинскому языку, в котором слово cultura [4, с. 276] имеет 

следующие значения: 1) возделывание, обрабатывание, уход; разведение; 2) земледелие, 

сельское хозяйство; 3) воспитание, образование, развитие; 4) поклонение, почитание. 

Указанная палитра образовательных терминов древних языков сохраняет свое значение и для 

современной англоязычной терминологии. Например, слово education, которое кроме значения 

образование содержит еще значения: обучение, подготовка, просвещение, воспитание, развитие 

(характера, способностей), культура и даже дрессировка животных. Согласно Оксфордскому 

словарю [8], слово education происходит от латинского educatio(n-). Соответствующий глагол 

educare, который означает [4] воспитывать, выращивать, создавать, производить, кормить, 

питать, выводить (корень duco означает водить, вести). 

Несколько меньшим спектром значений представлено слово освіта. Согласно толковому 

словарю современного украинского языка: «1. Сукупність (рівень, ступінь) знань, здобутих у 

процесі навчання; освіченість; 2. Піднесення рівня знань (процес засвоєння знань); навчання. 3. 

Загальний рівень знань (у суспільстві, державі і т. ін.). Система навчально-виховних заходів, 

система закладів і установ, через які здійснюються ці заходи. 4. Письменність, грамотність» [1, 

с. 857]. 

Этимология слова освіта возводит нас такому значению как освещать, делать явным, 

благодаря свету (знания), укр. освітлювати, освічувати, освітити, просвіщати. Согласно 

толковому словарю, освітлювати – «кидаючи проміння світла на кого·, що-небудь, робити 

його видним, а також, бути джерелом розуміння чого-небудь; робити ясним, зрозумілим що-

небудь». Освічувати – «дбати про чию-небудь освіту, знання, культуру і т. ін. Робити когось 

освіченим, обізнаним, свідомим; поповнювати чиї-небудь знання, навчати» [1, с. 857-858]. Для 

иллюстрации уместно вспомнить пословицу: учение – свет, а неученье – тьма. 

Кроме понимания образования как просвещения существует еще целый ряд значений 

рассматриваемого термина. Одно из наиболее распространенных акцентирует наше внимание 

на корне «образ».  

Как известно, образование – древнерусское слово, которое обозначает также изображение, 

видение, воспитание. Если обратиться к этимологии слова образование, то здесь следует 

обратить внимание на такое значение как создавать образ. 

Согласно этимологическому словарю [7, с. 267] слово образ первоначально значило «след 

удара», «то, что вырезано, выбито» (как, например, обрез), «нарисованное, вид, форма». 

Обратим внимание на наличие в др.- рус. слове образити двух значений: «ударить» (это 

значение сохранилось и в современном украинском языке) и «изобразить». Корень *raz- связан 
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с чередованием гласных с *rez- в глаголе резать *rezati. Отсюда, современные слова 

образовать – «придать соответствующую форму, составить что-либо» и образец – «форма 

изготовления чего-либо», «примерный (показательный) экземпляр чего-либо». Соответственно 

образ – это не только изображение (др.- рус. образъ – «икона»), художественное или наглядное 

представление о ком-, чем-нибудь, но и «то, что врезалось в память», «облик, вид». 

Следовательно, слово «образование» происходит от слова «образ», означающего в своей 

первооснове изображение, картину, икону, лицо. Не случайно созвучный украинский вариант 

передается словом обличчя (освіта есть «духовне обличчя людини» [3, с. 241]). Кроме 

формирования некоего образа самого человека, образование содержит коннотации 

формирования некоего образа мира, на что также обращают внимание исследователи. 

Образование, понимаемое как процесс и результат становления некого нового феномена, 

явления, качества, как формирование чего-либо по заданному образцу, соответствует 

немецкому Bildung, происходящему от Bild (образ), а также латинскому formatio (от forma – 

форма) – придание чему-либо неоформившемуся истинной формы. Обобщая два указанных 

значения, можно сказать, что образование – создание образа человека (его облика, «лица») и 

образа мира (мировоззрения).  

Проясняя содержание понятия образования, следует подробнее остановиться на обучении и 

воспитании как основных составляющих образовательную сферу значениях. 

Слово обучение восходит к древнерусскому слову учити. Согласно этимологическому 

словарю [7, с. 253-254] древнерусское слово учити в свою очередь восходит к 

праславянскому *uciti «заставлять приобретать какие-либо знания, навыки», «передавать 

какие-либо знания, навыки», которое образовано от корня *uкъ (укъ) «учение». С этим корнем 

связано слова учение, привычка, наука. В древности существовал глагол наукѣти (наставлять, 

обучать, привыкать), который впоследствии изменившийся в научати «передавать кому-либо 

знания, уменье». Данный глагол образован от праславянского oukeiti (обучать). Этот глагол 

содержит корень ouk – «наука», «привычка, опыт» и обозначал понудительное действие 

«привыкать». Из него вследствие фонетических изменений возник общеславянский глагол 

*uиiti, давший современный глагол учить. А корень *ouk- в современных словах выступает в 

четырех звуковых вариантах: ук- (наука), уч- (учити), ык- (навык), ыч- (привычка). Таким 

образом, этимологический аспект понимания термина обучение помогает раскрыть такие его 

значения как закрепление опыта (навык, наука) и приобщение к традиции (обычай).  

Если обратиться к этимологии слова воспитание, то следует обратить внимание на 

коннотации питания, кормления. Так, русское слово воспитать означает вырастить, привив 

какие-либо навыки, повлиять на развитие. Данное слово заимствовано из старо-славянского 

языка и образовано с помощью приставки воз-  и глагола питати в значении 

«кормить». Следовательно, воспитать первоначально значило «вскормить» [7, с. 70]. Отметим, 
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что и в латинской терминологии воспитательной сферы есть также слова, с указанными 

коннотациями, например, nutricius – воспитатель, наставник и одновременно – питающий, 

вскармливающий; а также слово educator наряду со значениями воспитатель, руководитель, 

наставник имеет еще и значение кормилец [4, с. 357, 683]. 

Украинский вариант слова воспитание – виховання, вскрывает дополнительные значения 

данного термина. Согласно этимологическому словарю [6, т. 1, с. 386] слово виховати есть 

заимствованием с польского языка wychowaж и производным от chowaж «ховати; вирощувати». 

Соответственно, ховати – «класти що-небудь у таємному місці, щоб ніхто не зміг знайти; 

надавати кому-небудь таємний притулок, рятуючи від переслідування, небезпеки; здійснювати 

обряд похорону; виховувати» [6, т. 6, с. 190-191]. Обратим внимание на присутствующие здесь 

коннотации: прятать, хоронить, беречь, вырастить. Можно сказать, что этимология слова 

виховати связана с землей, куда прячут (хоронят), но она же и дает урожай. То есть воспитание 

подобно земледелию: оно дает всходы не сразу, надо вначале спрятать зерно и потом 

постепенно оно прорастет. 

Таким образом, этимологический экскурс показывает такие ключевые для понятия 

воспитания значения как рост (прорастание спрятанного) и питание (одни питают, 

вскармливают, взращивают других). 

Подводя итог, сформулируем спектр основных значений терминологической сферы 

современного понимания образование: ценность (достояние личности человека, общества, 

культуры); процесс (приобретения знаний и овладения практическими методами); результат 

(совокупность знаний, профессионализм, образованность, культурность, человечность); 

деятельность (целенаправленная и организованная для обеспечения учебных потребностей); 

система (учебно-воспитательных мероприятий, заведений и учреждений); просвещение 

(переход от тьмы невежества к свету познания); создание образа (облика человека и образа 

мира); обучение (процесс усвоения знаний, навыков и умений, закрепление опыта и 

приобщение к традиции); воспитание (духовно-культурное выращивание, вскармливание); 

развитие (личности, характера, мировоззрения, психофизических способностей); социализация 

(приобщение к социальному опыту и традиции); окультуривание (трансляция культуры з целью 

социализации человека); отрасль народного хозяйства; сфера услуг. Каждый из указанных 

аспектов является важным. Тем не менее, научный подход предполагает четкое использование 

терминов. Поэтому для выявления наиболее оптимального определения образования, в рамках 

дальнейших исследований образования целесообразно акцентировать внимание на его 

сущностном измерении. 
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Аннотация: 

На материалах современной научной и учебно-справочной литературы рассматривается 

соотношение понятий обучение, воспитание, образование. Проанализировано три основных 

варианта указанного соотношения: одно-, двух- и трехкомпонентные схемы. 
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Одной из важных проблем, по-прежнему требующих своего философского осмысления, есть 

проблема соотношения понятий обучение, воспитание, образование. Так, например, 

отечественная исследовательница С.О. Сисоева подчеркивает терминологическую пестроту в 

понимании образования: «Тривалий час поняття «освіта» вживалося як синонім поняття 

«виховання». Пізніше воно набуває специфічного термінологічного значення, яке пов’язується 

з навчанням» [9, с. 22]. В.И. Рябченко обращает внимание на то, что даже само название 

«вищий навчальний заклад» (ВНЗ) предусматривает, что обучение («навчання») имеет не 

только больший объем и смысл, нежели образование («освіта») и воспитание («виховання»), но 
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и вмещает их как составляющие элементы. Как полагает исследователь: «для того щоб 

відбулась офіційна заміна некоректного в семантичному сенсі поняття «вищий навчальний 

заклад» на логічно несуперечливу назву «вищий освітній заклад» чи «вищий заклад освіти» має 

відбутися щодо цього порозуміння й спільна згода в співтоваристві фахівців, які переймаються 

теоретичними й практичними проблемами вищої освіти» [8, с. 48].  

Комментируя рассуждения В.И. Рябченко, следует отметить, что определенные шаги в 

направлении прояснения образовательной терминологии в отечественной практике уже 

происходят. Согласно новому закону про образование, термин «вищий навчальний заклад» 

заменяется на «заклад вищої освіти» [5]. Конечно, несмотря на всю важность данного 

терминологического уточнения, вопрос дальнейшего прояснения границ базовых понятий 

образовательной сферы все еще остается актуальным. 

Выделим три основных варианта соотношения понятий обучение, воспитание, образование, 

что соответствует одно-, двух- и трехкомпонентной структурным схемам. 

Для первой – однокомпонентной схемы характерно отождествление понятий: образование и 

воспитание; образование и обучение; обучение и воспитание; образование, обучение и 

воспитание. Данная схема является весьма распространенной как на обыденном, так и на 

теоретическом уровнях. 

Так, например, согласно толковому словарю современного украинского языка слово 

«навчати» наряду со значениями «передавати кому-небудь знання, уміння, досвід; давати 

поради, вказівки, наставляти» означает также «виховувати» [1, с. 706]. Аналогично и слово 

«освіта» согласно данному словарю трактуется, прежде всего, в качестве «навчання», так как 

автор в первую очередь приводит такие значения: «Сукупність (рівень, ступінь) знань, здобутих 

у процесі навчання; освіченість»; «Піднесення рівня знань (процес засвоєння знань); навчання» 

[1, с. 857].  

Отечественный исследователь В.И. Рябченко констатирует: «Таке твердження, як «освіта – 

це навчання в системі навчальних закладів» зрівнює між собою в обсязі й ототожнює в 

смисловому наповненні поняття «освіта» і «навчання»» [8, с. 47-48]. Или, как пишет А.А. 

Гусейнов: «Система образования – как она сегодня существует – исходит из презумпции, что 

люди учатся для того, чтобы получить нужные им знания, а не для того, чтобы стать лучше. 

Образование упрощается до обучения и, поскольку овладение знаниями и умственное развитие 

не связываются более с нравственным совершенствованием, лишается своей второй 

составляющей – воспитания» [3 с. 100]. Такое понимание образования (образования как 

обучения) можно прокомментировать указанием на соответствие этой схемы духу становления 

общества знания или постиндустриального общества.  

На современном этапе указанное отождествление образования и обучения имеет 

характерные особенности, которые подчеркивает А.А. Гусейнов [3 с. 100]. Он обращает 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 35 

внимание, что низведение знаний до этически нейтрального фактора в образовании обернулось 

утилитаристским снижением мотивации со стороны всех, кто в нем участвует. В данном 

отношении весьма показательно, что об образовании стали говорить как о сфере услуг, 

рассматривая его тем самым как один из элементов комфортной жизни. Ещё одним знаковым 

симптомом, свидетельствующим об изменении ценностного статуса образования, является его 

коммерциализация и массовизация.  

Рассмотрим второй распространенный вариант однокомпонентной схемы образования через 

отождествление образования и воспитания. Приведем пример влияния указанного 

отождествления. Согласно украинскому педагогическому словарю, «виховання» – «процес 

цілеспрямованого, систематичного формування особистості, зумовлений законами суспільного 

розвитку» [2]. В другом определении свойства формирования и развития личности относят 

насчет образовательного процесса. В частности, в законе Украины про образование читаем: 

«освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на 

розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентностей» [5, 1.1.1.16]. 

Несмотря на распространенность однокомпонентной схемы, в современной научной 

литературе весьма часто высказываются противоположные точки зрения. Так, отечественный 

исследователь В.И. Рябченко, пишет: «словосполучення «освіта й навчання» засвідчує 

рівнозначність і нетотожність цих понять, що передбачає їхнє смислове протиставлення чи 

розмежування. Аналогічна смислова колізія закладається й у словосполученні «освіта й 

виховання». А в цілому із цих лише двох словосполучень випливає, що «освіта» є третє 

поняття, яке не охоплює «навчання» і «виховання»» [8, с. 47]. С точки зрения Г.Б. Корнетова, 

воспитание и обучение являются важнейшими понятиями, которые позволяют развести 

взаимосвязанные, но не сводимые друг к другу аспекты педагогической деятельности, 

осуществляемой в рамках процесса образования человека [6, с. 50-51]. 

Перейдем рассмотрению второй (не менее распространенной) двухкомпонентной схемы 

соотношения понятий образования, обучения, воспитания. Данная схема исходит из того, что, 

несмотря на распространенные примеры проявления тождественности и терминологической 

близости, понятия образование, обучение и воспитание отождествлять все же не следует. 

Образование в данной схеме более широкое понятие, которое вбирает в себя обучение и 

воспитание. «Разделение труда» между двумя последними понятиями заключается в том, что 

обучение чаще фигурирует для отражения смыслов образования в профессиональной и 

интеллектуальной сфере, а воспитание – в мировоззренческой и моральной. Или, как 

подчеркивает Л.Д. Старикова, процессы обучения и воспитания ведут к общему развитию 

личности. Но первый из них преимущественно влияет на интеллектуальную, а второй на 

мотивационную и действенно-эмоциональную сферы [10, с. 202]. 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 36 

Для философско-теоретического обоснования двухкомпонентной схемы обратимся к 

аргументации А.А. Гусейнова [3 с. 88-101]. Исследователь подчеркивает, что обучение, 

воспитание, образование – три понятия, которые тесно связаны между собой. Обучение – 

процесс передачи знаний и умений от тех, кто обладает ими, тем, кто ими не обладает. 

Воспитание – целенаправленное социально-нравственное дисциплинирование индивидов (по 

преимуществу детей и юношей) со стороны тех, кто (в той или иной форме) уполномочен 

обществом быть воспитателями. Образование – институциализированное единство обучения и 

воспитания. Конкретное соотношение, удельный вес обучения и воспитания могут меняться в 

зависимости от самых разных факторов. Однако такое изменение не может доходить до 

нивелирования какого-то одного из этих двух аспектов образования. Исследователь 

подчеркивает, что мы достаточно уверенно можем утверждать, что образование не существует 

вне воспитания. Также очевидно: воспитание нельзя рассматривать как момент или следствие 

обучения. 

Итак, согласно А.А. Гусейнову, в образовании существенно, что оно не может быть сведено 

ни к тому, ни к другому. Учитывая, что обучение нацелено на интеллектуальное развитие, а 

воспитание на формирование нравственно-волевых качеств, образование не может не быть их 

единством. 

Выскажем два контраргумента против двухкомпонентной схемы. Во-первых, объем понятия 

обучения не может быть полностью входить в понятие образование. Как известно, свойство 

обучаться принадлежит к числу фундаментальных свойств всех живых систем. Кибернетика 

понимает обучение ещё шире, говоря, например, о самообучающихся системах. Поэтому, 

существенное отличие обучения заключается в том, что оно может быть применено не только к 

человеку, в отличие от воспитания с его мировоззренческой и моральной составляющими и 

исключительно антропологическим содержанием (как справедливо подчеркивал И. Кант: 

«Человек – единственное создание, подлежащее воспитанию»). Таким образом, образование и 

обучение (в отличие от образования и воспитания) находятся не столько в отношении 

подчинения, сколько в отношении пересечения. Второй контраргумент связан с тем, что 

обучение и воспитание не исчерпывают полностью объем понятия образования. Образованный 

человек – это не только воспитанный и обученный, но и развитый. Таким образом, мы 

переходим к трехкомпонентной схеме образования, которая включает в себя три понятия: 

воспитание, обучение, развитие. 

Пример трехкомпонентной схемы представлен в определении образования из украинской 

энциклопедии образования: «Освіта – це процес і результат засвоєння особистістю певної 

системи наук, знань, практичних умінь і навичок і пов’язаного з ними того чи іншого рівня 

розвитку її розумово-пізнавальної і творчої діяльності, а також морально-естетичної культури, 

які у своїй сукупності визначають соціальне обличчя та індивідуальність, своєрідність цієї 
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особистості»[4]. Обратим внимание на три основных компонента данного, наиболее 

основательного (с нашей точки зрения) определения. Среди ключевых видовых признаков 

четко выделяются три основных блока: 1) засвоєння особистістю певної системи наук, знань, 

практичних умінь і навичок; 2) рівень розвитку розумово-пізнавальної і творчої діяльності 

особистості; 3) рівень розвитку морально-естетичної культури. Первый из этих блоков четко 

соответствует определениям обучения, третий блок коррелирует с воспитанием, а вот как раз 

артикуляция второго блока позволяет делать вывод о трехкомпонентной схеме образования. 

В своем наиболее четком виде трехкомпонентная схема сформулирована в работах 

академика А.М. Новикова. В частности он [7, с. 130] предлагает такую схему образования: 

воспитание: развитие направленности личности (мировоззрение, ценностные ориентации, 

убеждения, стремления и т. д.); обучение: развитие опыта (знания, умения (компетенции), 

навыки, привычки); развитие: развитие психических процессов (интеллект (мышление, память, 

внимание), воля, эмоции, физическая (двигательная) активность). 

Данная схема, хотя и представляет интерес для философии образования, но не совсем 

корректна с логической точки зрения, так как термин развитие – это и родовое понятие для 

каждой из трех составляющих образования и одновременно название третьей составляющей 

образования. Поэтому она требует дальнейшей терминологической доработки. 

Итак, в современной научной и учебно-справочной литературе можно выделить три 

основных схемы. Первая – однокомпонентная схема предполагает отождествление понятий: 

образование и воспитание; образование и обучение; обучение и воспитание; образование, 

обучение и воспитание. Вторая – двухкомпонентная схема исходит из того, что образование не 

может быть сведено лишь к обучению или лишь к воспитанию. Два данных понятия 

взаимосвязаны, но не могут быть отождествлены. Третья – трехкомпонентная схема включает 

в образование обучение, воспитание и развитие. Данная схема, хотя и представляет интерес, но 

находится еще в процессе своего терминологического становления.  
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Анотація. Розглянуто сучасний стан освітнього комплексу Волинської області. Для цього 

було проаналізовано: кількість навчальних закладів різних типів станом на початок 2017/2018 

н.р. та динаміку їх чисельності упродовж 2000/2001−2017/2018 н.р.; кількість осіб, що 

навчалася у них протягом вказаного періоду; забезпеченість освітніми закладами у розрізі 

адміністративних районів області. Охарактеризовано динаміку формування системи 
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інклюзивної освіти в регіоні. Зазначено основні напрямки удосконалення освітнього комплексу 

Волинської області. 

Ключові слова: вищий навчальний заклад, Волинська область, дошкільний навчальний заклад, 

загальноосвітній навчальний заклад, інклюзивна освіта, освітній комплекс, професійно-

технічній навчальний заклад, освіта. 

 

Pavlovska T. S., Prytula I. I., Fedchyk A. P. The modern state of the educational complex of 

volyn region. The present state of the educational complex of the Volyn region is considered. To do 

this, we analyzed the number of educational institutions of different types by the beginning of 

2017/2018 year and the dynamics of their numbers during 2000 / 2001-2017 / 2018 years; the number 

of persons studying at them during the specified period; provision of educational institutions in the 

context of administrative districts of the region. The dynamics of the formation of the system of 

inclusive education in the region is characterized. The main directions of improvement of the 

educational complex of the Volyn region are suggested. 

Key words: higher educational institution, Volyn region, pre-school educational institution, general 

educational institution, inclusive education, educational complex, vocational educational institution, 

education. 

 

Актуальність дослідження. Сучасна соціально-економічна ситуація, що склалася в нашій 

країні, потребує суттєвих змін у всіх сферах суспільного життя, в тому числі й в освіті. Не 

викликає сумнівів, що для потреб інноваційного розвитку країни освітній комплекс відіграє 

надзвичайно важливу роль. Він є не лише зв’язуючою, але й конструктивною ланкою в системі 

трьох головних складових інноваційної економіки: «наука – освіта – виробництво». Освітній 

потенціал виступає одночасно як джерело поповнення науки кадрами і як головний фактор 

оволодіння сучасними знаннями, необхідними для забезпечення економічного, соціального і 

культурного розвитку України на основі використання передових досягнень науки, технологій, 

інновацій [4]. 

Метою роботи є аналіз сучасного стану освітнього комплексу Волинської області.  

Результати дослідження. Первинною ланкою культурно-освітнього комплексу є дошкільне 

виховання дітей. На кінець 2017 року на Волині налічувалося 486 (375 – у сільській місцевості, 

111 – у міських поселеннях) дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Упродовж 2000−2017 р. 

спостерігається збільшення з (305 до 486) закладів дошкільного виховання в регіоні (рис. 1). 

Така тенденція властива, насамперед, селам області, оскільки у міських населених пунктах за 

цей час з’явився лише 1 ДНЗ. При цьому більше, ніж удвічі зросла й чисельність дітей у 

закладах (на кінець 2000 р. – 17 тис. осіб, 2017 року – 38,6 тис. осіб; з них майже 65 % 
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налічується у ДНЗ міських поселень). Кількість дітей у розрахунку на 100 місць значно вища у 

міських населених пунктах, ніж у сільських.  

 

Рис. 1. Динаміка кількості ДНЗ у Волинської області упродовж 2000-2017 рр. (за [3]) 

 

Щодо територіального розподілу ДНЗ у Волинської області, то відмітимо: найбільше ДНЗ у 

Ківерцівському (37) та Горохівському (36), найменше − у Старовижівському (18) та Шацькому 

(9) районах. Зауважимо, що низка районів області, які мають високі частки дітей у структурі 

вікових груп населення, мають відчутний дефіцит таких закладів (наприклад, Луцький, 

Володимир-Волинський, Ковельський райони та інші). У містах обласного підпорядкування 

кількість ДНЗ суттєво різниться: у Луцьку – 41, у Ковелі – 14, у Володимир-Волинському − 4, в 

Нововолинську – 9. Охоплення дітей дошкільними навчальними закладами найвище у 

Локачинському (58 %), Турійському (54 %), Любомльському (53 %), найменше (37 %) – у 

Володимир-Волинському, Камінь-Каширському, Ковельському районах.  

Особливе місце в освітньому комплексі посідає загальоноосвітня школа, яка є основною 

формою отримання загальної середньої освіти. На початку 2017/2018 н.р. в області 

нараховувалося 653 денних загальноосвітніх навчальних закладів (ЗНЗ), серед них 88 − І 

ступеня, 215 − І–ІІ ступенів, 340 − І–ІІІ ступенів і 3 вечірні (змінні) ЗНЗ. Найбільше учнів 

навчається в школах міст обласного підпорядкування (Луцьк – 26568 ос., Ковель – 9224 ос., 

Володимир-Волинський – 4888 ос., Нововолинськ – 6009 ос.), Камінь-Каширського (9695 ос.), 

Ківерцівського (8597 ос.), Луцького (8048 ос.) районів, а найменше – в школах Шацького (2019 

ос.), Володимир-Волинського (2484 ос.), Локачинського (2570 ос.) районів. Щодо динаміки 

кількості ЗНЗ в області, то упродовж 2000−2017 рр. вона має негативну тенденцію (рис. 2.)  
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Рис. 2. Динаміка кількості ЗНЗ Волинської області упродовж 2000/2001−2017/2018 н.р. 

(за даними [3]) 

 

В області активно проводяться заходи щодо реформування системи освіти в частині ство-

рення мережі опорних закладів. Станом на 01.03.2018 року в області функціонує 27 опорних 

шкіл, в їх складі – 76 філій [5]. 

 У 2017 році для Волині виділено цільову освітню субвенцію в розмірі 5,5 млн грн. Як 

результат, на початок 2017/2018 н. р. у 273 класах 153 закладів освіти організовано інклюзивне 

навчання для 318 дітей; станом на 01.02.2018 р. кількість дітей зросла до 334 учнів (2013/2014 

н.р. – 100 дітей, 2014/2015 н.р. – 132 дитини, 2015/2016 н.р. – 157 дітей, 2016/2017 н.р. – 254 

дитини). Підтримку дітям цієї категорії в освітньому просторі надають 170 асистентів учителя 

(2016 / 2017 н. р. – 83 асистенти, 2015 / 2016 н. р. – 48, 2014 / 2015 н. р. – 23) і 58 корекційних 

педагогів (у минулі роки таких фахівців не було). У закладах освіти працюють 734 фахівці 

соціально-психологічної служби. Порівняно з минулими роками кількість фахівців служби 

збільшилася на 19 осіб [5]. 

Пріоритетними закладами освіти для реалізації в них проектів зі створення нового освітнього 

простору є: НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ст. – гімназія» смт Голоби Голобської ОТГ; 

Дубівська загальноосвітня школа І−ІІІ ст. Дубівської ОТГ; НВК «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. 

– гімназія» смт Турійськ Турійського району [5].  

На початок 2017/2018 н.р. мережа професійно-технічної освіти області налічувала 19 

закладів, підпорядкованих управлінню освіти, науки та молоді ВОДА. У них навчалося 8,4 тис. 

осіб. Упродовж 2000−2017 рр. простежується зменшення кількості випускників ПТНЗ, що 

зумовлено від’ємним демографічним балансом, а також значною конкуренцією із закладами 

загальної середньої та вищої освіти.  

Вищі навчальні заклади Волині забезпечують фундаментальну наукову, професійну та 

практичну підготовку спеціалістів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів для всіх соціальних 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 42 

сфер регіону. Характерна для останніх років тенденція розширення міжнародних контактів ВНЗ 

сприяє інтеграції вітчизняної освіти до європейського наукового співтовариства, створює умови 

для впровадження нових освітніх технологій, що підвищує рівень фахової підготовки 

випускників, якість науково-дослідних робіт, розширює можливості залучення іноземних 

інвестицій у різноманітні програми [1].  

На сьогодні спеціалістів з вищою освітою готують 14 вищих навчальних закладів, у тому 

числі: І−ІІ рівня акредитації – 10 (7,1 тис. студентів) та ІІI−ІV рівня акредитації – 4 (18,2 тис. 

студентів). В останні п’ять років простежується зменшення чисельності студентів у них. 

Висновки. Для компонентної структури освітнього комплексу Волинської області 

характерні неоднозначні тенденції. Упродовж досліджуваного періоду в 1,6 раза збільшилась 

кількість ДНЗ та на половину чисельність дітей, що в них виховуються. Кількість ЗНЗ 

зменшилася в 1,3 раза. Кількість закладів професійно-технічної освіти та вищих навчальних 

закладів є незмінною протягом останніх трьох років. Проблемними питаннями освіти області 

залишаються: 1) фінансування навчальних закладів та освітніх проектів; 2) упровадження 

елементів дуальної системи освіти; 3) проведення державних кваліфікаційних атестацій; 4) 

передача державного майна закладів професійно-технічної освіти в комунальну власність 

області тощо. 
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Анотація: Складаючи інтенсивні сівозміни при відповідному чергуванні культур, потрібно 

враховувати найсприятливіше їх поєднання, ступінь оптимально можливого насичення 

сівозмін тією чи іншою культурою, а отже, і повернення її на попереднє поле, забезпечуючи 

відповідну тривалість ротації. Метою наших досліджень було встановлення критеріїв 

допустимого насичення короткоротаційних сівозмін кукурудзою та соняшником для північно-

східного Лісостепу України. 

Ключові слова: сівозміна, добрива, ротація, баланс гумусу, продуктивність культур. 

 

Основою системи землеробства є інтенсивні технології вирощування сільськогосподарських 

культур в сівозміні. Основним заходом щодо припинення й запобігання розвитку негативних 

процесів та кризових явищ у землеробстві є науково обґрунтоване розміщення культур у 

сівозмінах. При їх застосуванні продуктивніше використовуються угіддя, добрива, краще 

реалізуються потенційні можливості сортів рослин, знижується забур’яненість, зменшується дія 

шкідників та хвороб на посіви культур сівозміни при мінімальному застосуванні хімічних 

препаратів. Усе це позитивно впливає на стан довкілля, відкриває додаткові можливості 

збільшення отримання зернової продукції при зменшенні затрат на її виробництво [1].  
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За сучасних умов розвитку конкурентоздатного інтенсивного землеробства виникає потреба 

вирощування культур у повторних посівах і насичення сівозмін основними економічно 

вигідними культурами. Особливого значення набуває знання максимально можливого та 

економічно вигідного насичення сівозмін зерновими та олійними культурами, зокрема 

кукурудзою та соняшником з урахуванням організаційних та природних умов.  

Скорочення асортименту вирощуваних культур, створення менших за розміром господарств, 

звуження спеціалізації господарств не дозволяє мати багатопільні сівозміни. Тому необхідно 

перейти до сівозміни з короткою ротацією.  

Побудова таких сівозмін має здійснюватися за науковими принципами, головний з яких — 

науково обґрунтоване розміщення і чергування культур за законами плодозміни. Саме цей 

чинник є основою високої і стабільної продуктивності культур, збалансованості показників 

родючості ґрунту і фітосанітарного стану посівів. Оптимальна тривалість ротації таких сівозмін 

має бути 4-пільна (при варіюванні від 3-до 5-пільної). Це зумовлено вимогами до розміщення 

культур після відповідних попередників і дотримання періоду повернення культур на 

попереднє місце вирощування, який для більшості з них становить 3-4 роки. Але є культури 

(льон, люпин, соняшник, капуста, баштанні), які можуть повертатися в сівозміні на попереднє 

місце вирощування не раніше, ніж через 5-8 років. Недотримання цих нормативів при побудові 

сівозмін призводить до накопичення інфекції в ґрунті і посівах, розповсюдження шкідників та 

хвороб. Тому в короткоротаційних сівозмінах поле, на якому такі культури вирощуватимуться, 

слід ділити на дві частини і поперемінно на кожній з них висівати ці культури [2]. 

Тут може бути й інший варіант, особливо це стосується соняшнику. Якщо у господарстві є 

кілька сівозмін з короткою ротацією, то цю культуру слід вирощувати поперемінно в одній 

сівозміні протягом однієї ротації, а потім в іншій. 

За законом плодозміни сівозміна має бути насиченою на 50% зерновими колосовими, на 25 – 

бобовими (кормовими) і зернобобовими, на 25% просапними культурами. Це означає, що на 

окремих полях короткоротаційних сівозмін можна вирощувати декілька культур, близьких між 

собою за біологічними властивостями. 

Якщо сівозміна надто спрощена (до 2-3 полів), до неї слід максимально залучати проміжні, 

сидеральні посіви для послаблення явища алелопатичної ґрунтовтоми, періодично вводити 

парові поля, або поля під залуження, застосовувати підвищені дози органічних добрив, а в разі 

потреби і пестицидів. 

Набір культур у короткоротаційних сівозмінах визначається спеціалізацією господарства, а 

остання в свою чергу – зональними ґрунтово-кліматичними умовами та кон'юнктурою ринку [1, 

3]. 
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При введенні короткоротаційних сівозмін значення сівозмінного чинника настільки зростає, 

що за агротехнічною ефективністю він не поступається, а за економічною – навіть перебільшує 

такі заходи, як оновлення сортів, зміна технологій обробітку ґрунту. 

А відтак довжина ротації сівозмін значною мірою залежить від того, які культури і скільки їх 

потрібно вирощувати. Якщо господарство вирощує великий набір культур, то розміщувати їх 

необхідно в багатопільних сівозмінах. Коли ж планується зосередити роботу на 2-3-4 

культурах, то тут мають бути короткоротаційні 4-5-пільні сівозміни плодозмінного типу [4]. 

Слід зауважити, що питання переходу від довгоротаційних сівозмін до сівозмін з короткою 

ротацією в кожному випадку необхідно вирішувати відповідно до конкретних соціально-

економічних і грунтово-екологічних чинників.  

Перед введенням нової сівозміни треба ретельно і всебічно оцінити її, порівнюючи з 

попередньою сівозміною. Розміри її полів мають забезпечувати ефективніше використання 

техніки, робочої сили, ріллі. Посіви кормових культур треба розміщувати поблизу 

тваринницьких ферм, що дасть змогу знизити витрати на перевезення кормів. Звертають увагу 

на склад культур, від яких залежить вихід продукції на одиницю площі; цінність культур як 

попередників; потреби в мінеральних і органічних добривах, тракторах і сільськогосподарських 

машинах, складах, зерно- та картоплесховищах тощо. 

Враховують вплив вирощуваних культур на родючість ґрунту, його фізичні та технологічні 

властивості, вишукуючи при цьому можливості для скорочення кількості обробітків ґрунту, 

особливо трудомістких. Визначають потреби й особливості використання механічних та 

хімічних засобів боротьби з бур'янами, хворобами і шкідниками сільськогосподарських 

культур. Така порівняльна оцінка продуктивності попередньої і кількох варіантів нової сіво-

зміни дасть змогу встановити таку сівозміну, яка б найбільше відповідала сучасним ринковим 

відносинам, забезпечувала відтворення родючості ґрунту та захист його від ерозії. Проводять 

оцінювання сівозмін: кормове, енергетичне, екологічне та економічне [1].  

Слід також враховувати господарське значення культур. Зокрема, продуктивність сівозміни, 

де значні площі зайняті зерновими культурами, оцінюють не тільки в кормових одиницях, а й за 

виходом зерна ярих і зернобобових культур на одиницю площі. Продуктивність сівозмін, в яких 

оцінюють переважно за вартістю продукції з одиниці площі в існуючих на рослинницьку 

продукцію загальних закупівельних цінах. Вартість продукції культур, на які ціни не 

встановлено, визначають шляхом розрахунку за вмістом кормових одиниць і прирівнюючи їх 

до ціни вівса. 

В умовах економічної кризи і звуження попиту на сільськогосподарську продукцію (зерно, 

цукор, олія), прикладом оптимальної сівозміни може бути чотирипільна з таким чергуванням 

культур: 

Перше поле – багаторічні бобові трави, зернобобові, кормові культури. 
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Друге поле – озима пшениця. 

Третє поле – соняшник, зернобобові, кукурудза та ін., крім зернових культур. 

Четверте поле – ярий ячмінь, яра пшениця, однорічні трави з підсівом багаторічних трав або 

в одновидовому посіві. 

Культури першого поля нагромаджують азот у ґрунті, покращують структуру за рахунок 

розвиненої кореневої системи і повернення в ґрунт значної кількості органіки. Це найкращі 

попередники для озимої пшениці. 

Озима пшениця не забур'янює поля. Солому при збиранні зерна подрібнюють, розстеляють 

на полі і придисковують. На сидерат висівають гірчицю, зелену масу якої разом з соломою 

приорюють пізно восени. Таким чином, на другому полі теж повертається у ґрунт органіка. 

На третьому полі висівається одна з перерахованих культур. Причому, соняшнику, 

кукурудзи, солома зернобобових повертаються в ґрунт і допомагають вирішити проблему 

бездефіцитного балансу гумусу. 

Четверте поле зайняте зерновими культурами з підсівом трав або в одновидовому посіві. 

Солому з цього поля можна використати на корм худобі, або ж заробити в ґрунт. 

Така універсальна динамічна сівозміна в умовах економічної кризи дозволяє підтримувати 

баланс гумусу без внесення гною, боротися з шкідливими організмами без пестицидів, 

наполовину зменшити норму мінеральних добрив і одержувати екологічно чисту високоякісну 

продукцію при менших затратах матеріальних ресурсів. 
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Анотація: у статті висвітлюються аспекти формування полікультурної компетентності 

іноземних студентів вищого медичного навчального закладу за допомогою педагогічних 

технологій особистісно-зорієнтованого навчання;розкривається сутність адаптивного 

навчання та педагогіки співробітництва як найбільш оптимальних методів формування 

полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків за допомогою особистісно-

зорієнтованого навчання. 

Ключові слова: полікультурна компетентність, особистісно-зорієнтовані технології 

навчання, педагогіка співробітництва, адаптивне навчання. 

 

Постановка задачі у загальному вигляді. В умовах глобалізації суспільства, зближення 

різних країн, більш тісної взаємодії громадян різних держав, фактичного стирання кордонів між 

країнами, перед сучасною освітою постають нові виклики. Кінцевою метою освітнього процесу 

стало формування полікультурної особистості, здатної до соціалізації не лише в суспільстві 

своєї держави, а й в інших державах, із відмінною культурою та менталітетом. Формування 

лише професійних знань, умінь та навичок не дозволяє ефективно виконувати свої функції в 

глобалізованому суспільстві. Для реалізації професійного потенціалу майбутнього медика 

важливою умовою є здатність до комунікативної взаємодії з представниками інших культур 

задля вирішення професійних завдань, ефективної взаємодії з пацієнтами, обміну досвідом із 

колегами-іноземцями. Ця умова не може бути виконана без сформованої полікультурної 

компетентності у студента-іноземця вищого медичного навчального закладу. Вивчення мови 

іноземного середовища, в яке потрапляє студент-медик, є засобом формування полікультурної 

компетентності.  

Полікультурна компетентність – це інтегральна характеристика особистості, яка являє собою 

систему полікультурних знань, навичок, умінь, цінностей, полікультурних якостей, досвіду, що 

необхідні для життя, діяльності в полікультурному соціумі для взаємодії з представниками 

різних культур. Формування полікультурної компетентності неможливе без формування 
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комунікативної компетентності – здатність індивіда до розв’язання проблем, до 

цілеспрямованої продуктивної діяльності та кооперації за допомогою обміну інформацією [1]. 

Завдання формування комунікативної компетентності у професійній освіті покладено на 

лінгвістичні дисципліни. 

За даними Міністерства освіти й науки України, кількість ВНЗ держави, де навчаються 

іноземні студенти, зросла порівняно з минулими роками зі 185 до 228. Наразі в Україні 

навчаються понад 66 тис. іноземних студентів. [3]. Спостерігається тенденція зросту кількості 

іноземних студентів в Україні. В той же час зростає необхідність технологічного забезпечення 

освітнього процесу при викладанні гуманітарних дисциплін. Актуальність проблеми, що 

досліджується, зумовлена тим, що формування полікультурної компетентності іноземних 

студентів-медиків під час вивчення гуманітарних дисциплін має недостатню наукову та 

навчально-методичну базу. 

Полікультурна компетентність може бути реалізована лише у гуманному суспільстві. 

Гуманістичний підхід є одним із найважливіших аспектів сучасної освіти. Він може бути 

реалізований лише завдяки технологіям особистісно-зорієнтованого навчання. Не дивлячись 

на те, що формування професійної компетентності у ВНЗ потребує застосування предметно-

зорієнтованих технологій, важливим аспектом формування полікультурної компетентності є 

реалізація особистісно-зорієнтованого навчання протягом викладання гуманітарних дисциплін.  

Мета особистісно-зорієнтованого навчання є «процес психолого-педагогічної допомоги 

особистості у становленні її суб’єктності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвому 

самовизначенні» [4, с.132]. 

Основними завданнями особистісно-зорієнтованих технологій є: 

- розвиток індивідуальних пізнавальних можливостей кожного студента; 

- виявлення, ініціація, коригування індивідуального (суб’єктного) досвіду студента; 

- допомога особистості студента у самовизначенні та самореалізації; 

- формування в особистості культури життєдіяльності. 

Загальної класифікації особистісно зорієнтованих технологій наразі не розроблено [4, с.134]. 

Проте існують вимоги, що висуваються до них: 

1) організація навчального матеріалу з урахуванням попереднього суб’єктивного досвіду 

студента; 

2) викладення знань, спрямоване на перетворення суб’єктного досвіду студента; 

3) постійне узгодження суб’єктного досвіду з науковим змістом набутих знань; 

5) заохочення самооцінної освітньої діяльності студентів; 

6) організація навчального матеріалу з урахованням можливості студента самостійно 

обирати зміст, вид та форму у розв’язання завдань; 

7) контроль та оцінювання не лише результату, а й процесу учіння [4, с.133]. 
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Особистісно-зорієнтоване навчання – це також маніфестація принципу «Особистість – це 

головне». Повага до особистості студента – це основна вимога особистісно-зорієнтованого 

навчання. В освітньому просторі вищого навчального закладу, де навчання здійснюється за 

допомогою особистісно-зорієнтованого навчання, вимагається повага до студента як до об’єкта 

навчання, а також у студента має бути сформована повага до іншої людини як до унікальної 

особистості. Ще одним принципом є надання студентові можливості мати індивідуальний план 

навчання, підлаштований під особливості пізнавальної діяльності та мисленнєвих процесів, 

біоритми, швидкість засвоєння матеріалу [2].  

Для того, щоб технологія особистісно-зорієнтованого навчання могла бути фактором 

формування полікультурної компетентності, необхідно 

1) сприяти засвоєнню особистістю соціального досвіду, який необхідний для нормальної 

життєдіяльності в певному суспільстві; 

2) стимулювати майбутнього аграрника мислити творчо; 

3) виховувати в майбутнього фахівця аграрної галузі демократичний світогляд; 

4) формувати цілісну картину сучасного полікультурного світу; 

5) розвивати вміння свідомо планувати власний розвиток, розуміти його динаміку, 

самостійно опановувати нову лінгвокультуру [2, с. 148].  

Однією з технологій особистісно-зорієнтованого навчання є педагогіка співробітництва. 

Згідно з даною технологією навчання розглядається як творча взаємодія викладача й студента. 

Навчання має здійснюватися без примусу. Перед студентами ставиться складна мета, і 

навіюється впевненість у досягненні цієї мети. Навчальний матеріал поділяється на крупні 

блоки, які засвоюються із застосуванням опор. Студентові надається вільний вибір навчального 

часу, відрізків навчального часу для найкращого засвоєння матеріалу. В кінці кожного заняття, 

а також по завершенні кожного блоку проводиться індивідуальне та колективне підбиття 

підсумків роботи по засвоєнню навчального матеріалу. Викладач, згідно з концепцією 

технології, не виступає єдиним суб’єктом освіти, від якого залежить якість отриманих знань, 

студент також є рівноправним суб’єктом освітнього процесу. Реалізується творча взаємодія 

педагога й студента, особистісний підхід до виховання.  

Для адаптації студентів під засвоєння нових знань, а також для ліквідації пробілів, 

необхідних для засвоєння нового матеріалу доцільно проводити відпрацювання пропущених 

занять за принципами технології адаптивного навчання. Суть технології полягає в тому, що 

студентові, який бажає ліквідувати пробіли в знаннях, пропонується пройти курс навчання, 

створений за допомогою спеціально розроблених електронних ресурсів. Компонентами курсу 

навчання є подача нового матеріалу та контроль його засвоєння. Тести та завдання розроблені з 

урахуванням минулих тем. Якщо студент не виконує завдання, яке стосується минулої теми, 

йому автоматично видається матеріал цієї теми. Студент не отримає завдання з нової теми, 
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поки не засвоїть необхідні для неї та отримані в минулому знання, правильно відповівши на 

тестові завдання з опорних тем. Розглядаються дві моделі адаптації. Згідно з першою моделлю, 

користування електронним ресурсом надається лише для конспектування та проходження 

тестів. Згідно з другою моделлю, електронний ресурс повністю заміщує класно-аудиторні 

моделі навчання.  

В адаптивному навчанні здійснюється індивідуально-особистісний та диференційно-

компетентнісний підходи. Технологія дозволяє підготувати студентів до навчання після 

тривалої відпустки або пропущених занять, або після занять, матеріал яких не був засвоєний на 

достатньому рівні. Проте технологія адаптивного навчання є допоміжним засобом, маючи лише 

непрямий вплив на формування соціокультурної компетенції. 
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Сьогодні великий інтерес представляє питання впливу фізичних вправ на функціональний 

стан і здоров’я молодої людини. У системі підготовки юнаків фізичне виховання є важливим 

засобом формування здорового способу життя, розвитку й відновлення фізичних і духовних 

сил, реабілітації та корекції здоров’я. Застосування вправ з обтяженнями разом з іншими 

засобами сприяє усуненню, навіть дефектів будови тіла. На думку вчених [1], естетична 

сторона фізичної культури наближає її до справжнього мистецтва. Розвиток атлетизму, як 

чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, набуває великого значення як в Україні, 

так і в інших державах світу. На думку І. Гайдук, 2006 та І.П. Щура, 2004 [2;7], у фізичному 

вихованні підлітків і юнаків ефективно використовувати фізичні вправи анаеробного 

спрямування, які позитивно впливають на показники їх фізичного розвитку та рухової 

підготовленості. 

Застосовувалась методика спрямована, переважно, на виховання силової витривалості. 

Вправи виконувались з помірною і малою величиною обтяження, але при цьому підвищувалось 

дозування у підходах і зменшувалась тривалість відпочинку між підходами і серіями. Вся 

програма занять поділялась на два комплекси вправ. До першого комплексу були включені 

вправи для розвитку верхньої частини тіла (м’язів: шиї, грудей, верхньої частини спини, рук і 

верхнього плечового поясу). До другого — вправи для розвитку нижньої частини тулуба 

(тазових м’язів, м’язів нижніх кінцівок). Ці комплекси виконувались по черзі, через тренування. 

Вправи на розвиток м’язів черевного пресу і нижньої частини спини включались у кожне 

заняття. У вступній частині заняття групи виконували розминку з загально розвиваючих вправ 
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(10-15 хв). Базові вправи першого комплексу виконувались у перші 4 тижні в 1—5 підходах по 

10—12 рухів у кожному підході. Допоміжні вправи — 2—3 підходи по 12—15 рухів. Усі вправи 

другого комплексу програми виконувались у 3—5 підходах по 15—20 рухів у кожному. Всі 

вправи починаючи з 16 тижня занять виконувались по 10-15 підходів, в ізотонічному режимі 

(позитивна фаза тривала 1 с., негативна — 2 с.). Вправи спрямовані на розвиток м’язів 

черевного пресу і нижньої частини спини виконувались у 3 підходах по 20-30 рухів (у 

швидкому темпі) на початку і в кінці тренувального заняття. Тривалість пауз між підходами 

коливалась від 2 хв. на початку занять (перші чотири тижні) до 1 хв., а в деяких випадках до 30 

с. на наступних етапах. Підвищення навантаження в другій експериментальній групі 

відбувалось за рахунок збільшення ваги снаряду, при цьому силові вправи чергувались з 

вправами на розслаблення. Включались короткочасні ізометричні вправи. Підготовка в групі 

була спрямована на розвиток абсолютної сили. 

На початку січня 2019 року було проведено підсумкове вимірювання досліджуваних, після 

чого визначалась динаміка фізичного розвитку та рухової підготовленості юнаків за період 

експерименту.  

Результати дослідження показали декілька різну динаміку фізичного розвитку і рухової 

підготовленості представників окремих груп, які займались за різними тренувальними 

програмами. Зміст програми експериментальної групи , спрямований на зниження індексу маси 

тіла за рахунок зменшення надлишкової (жирової) маси тіла, у підсумку вплинув на цей 

показник. Відбулось значне зменшення жирової маси досліджуваних. Також відбулось значне 

покращення витривалості юнаків експериментальної групи, особливо силової і швидкісно-

силової (найбільша позитивна динаміка серед усіх учасників експерименту)[1, 3, 4]. 

Анаеробна витривалість досліджуваних цієї групи теж зазнала позитивної динаміки із 

статистичним підтвердженням у іншій групі в тестуванні анаеробної витривалості вірогідних 

змін не виявлено. Таким чином методика, застосована в цій групі вплинула не тільки на 

антропометричні показники, а і на удосконалення рухових здібностей досліджуваних. 

Зниження жирової маси і як слідство загальної маси тіла, паралельно з розвитком м’язової 

системи, здійснило значний вплив на розвиток різних компонентів витривалості, і не тільки. 

Крім цього спостерігаються вірогідні позитивні зрушення абсолютної станової сили й 

вибухової сили м’язів-розгиначів нижніх кінцівок і спини. Зниження ваги тіла з одночасним 

зміцненням м’язів дозволило досліджуваним першої експериментальної групи стати більш 

спритними і гнучкими. Розвиток абсолютної сили позитивно вплинув на інші силові показники. 

Покращилась швидкісно-силова підготовленість молодих людей експериментальної групи)[5,6]. 

Таким чином можна стверджувати, що акцентований розвиток абсолютної сили позитивно 

впливає на удосконалення швидкісно-силових якостей, силової витривалості і, навіть, 

спритності. Крім цього під впливом навантажень спрямованих на розвиток абсолютної сили 
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зросла м’язова маса тіла, що вплинуло на збільшення загальної маси тіла, індексу маси тіла та 

інших антропометричні показники, зокрема окружність грудної клітини. 
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Серед уражень хребта, що супроводжуються неврологічними проявами, найбільш часто 

зустрічаються дегенеративно-дистрофічні процеси. Вони відносяться до найбільш 

розповсюдженої патології, а питома вага неврологічних проявів дегенеративно-дистрофічних 

уражень хребта становить значну частку усіх захворювань периферичної нервової системи. 

Больові синдроми при дегенеративно-дистрофічних захворюваннях хребта частіше вражають 

людей працездатного віку (75-90% захворюваності). Захворювання мають схильність до 

затяжного перебігу з неодноразовими рецидивами, призводять не тільки до тимчасової, а й 

стійкої втрати працездатності, маючи при цьому тенденцію до зростання. Дегенеративно-

дистрофічні захворювання хребта Серед безпосередніх причин вертеброгенного болю, 

викликаного дегенеративно-дистрофічними змінами хребта, найчастіше зустрічаються наступні 

стани. 

Вважається, що здебільшого причиною виникнення вертеброгенного больового синдрому є 

остеохондроз хребта, який є проявом дегенеративного ураження міжхребцевого диску з 

залученням тіл хребців, міжхребцевих суглобів, в подальшому – тіл суміжних хребців, 

зв’язкового і м’язевого апарату. Остеохондроз хребта є системним мультифакторним процесом, 

в розвитку якого грають травматичний, віковий, дисгемічний, гормонально-ендокринний, 

імунологічний, спадковий і деякі інші чинники. 

Міжхребцеві диски відіграють велику роль у біомеханіці хребта. Вони виконують роль 

зв'язувань і своєрідних суглобів, а також є буферами, що пом'якшують струс хребта. Пульпозна 

частина хряща виконує роль «пружини», на якій знаходиться вищий хребець. При дистрофії 

диск втрачає вологу, ядро його висихає і розпадається на окремі сегменти, фіброзне кільце 

втрачає еластичність, розм'якшується і виснажується. У диску з'являються тріщини, розриви і 
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щілини. При поширенні тріщини на всі шари кільця в просвіт хребетного каналу через неї 

випадають окремі сегменти секвестру ядра або ядро цілком. Випираюча ділянка диску 

васкуляризується, у ній спостерігається розростання фіброзної тканини. Утворюються крайові 

кісткові розростання – остеофіти, характерні для дистрофічних змін у міжхребцевих дисках, 

розвивається деформуючий артроз у вигляді розростань країв суглобних поверхонь 

спондилоартроз. 

Остеофіти, що розташовуються у просвіті хребетного каналу, так само, як і грижі, можуть 

викликати симптоми здавлення спинного мозку і його корінців. Н. С. Косинська запропонувала 

розрізняти дві форми дистрофічних процесів: дегенеративно-дистрофічні стани і 

дегенеративно-дистрофічні враження. Ці дві форми можуть простежуватися і при 

остеохондрозі. 

Перша форма: дистрофічні зміни розташовуються в центральній частині диска. Вони 

виникають порівняно рано, прогресують, руйнують диск, приводять його до дуже виражених 

змін і закінчуються його фібротизацією. Ця форма вражає практично всю популяцію і тому 

повинна розглядатися як закономірна, фізіологічна, вікова. Вона є субстратом остеохондрозу – 

старіння. 

Друга форма: поширення дистрофічного процесу на периферійні, іннервовані шари 

фіброзного кільця, на прилеглі до дисків багато іннервовані повздовжні зв'язування хребта 

викликає виникнення різноманітних, болючих дикалгій місцевих, відбитих і рефлекторних 

симптомів, дуже різноманітних і багато представлених, що додають остеохондрозу характер 

захворювання. Вони були об'єднані Я. Ю. Попелянським у групу за назвою «рефлекторні 

синдроми остеохондрозу». Надалі руйнування фіброзного кільця насичуючими його тріщинами 

приводить у ряді випадків до порушення міжхребцевої фіксації і до виникнення іншої групи 

ортопедичних симптомів і синдромів – до нестабільності хребетного сегмента. 

Різноманіття патологічних синдромів складає остеохондроз – хвороба розповсюджена і 

досить багатолика. 

На цей час виявлено багато причин виникнення остеохондрозу, що дозволяє розробляти 

конкретні практичні рекомендації для лікування і профілактики цього захворювання.Лікувальні 

заходи повинні бути спрямовані на прогнозування загострення і попередження повторення 

хвороби. При цьому необхідно дотримувати етапність у лікуванні: лікарня – поліклініка – 

курорт)[2, 5]. 

Безумовно, загальні принципи лікування остеохондрозу є єдиними для всіх відділів хребта. 

Однак перераховані раніше особливості шийного відділу віддають шийному остеохондрозу в 

порівнянні з поперековим ряд відмінних рис, що значно впливають на методи лікування цього 

захворювання. Лікування повинне бути комплексним, патогенетичним і індивідуальним. Вибір 

методів лікування визначається наявністю в хворого визначених клінічних синдромів і 
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ступенем патологічних змін у рухових сегментах хребта. Комплексне – отримують 

сполученням декількох методів; патогенетичне – з урахуванням фази, стадії і клінічного 

синдрому захворювання. Індивідуальне – враховуючі клінічні прояви в даного хворого й 

особливості реакції його організму на ті або інші лікувальні заходи. 

Найбільш ефективними є ЛФК і фізіо-бальнеотерапія, застосовувані в комплексі з 

різноманітними засобами і методами сучасної реабілітації. 

Швидкий протибольовий рефлекторний вплив роблять сучасні портативні фізіотерапевтичні 

апарати індивідуального користування: «ЧЭНС», «БИОТОНУС», «ЭЛЕАН». 

Виражені рефлекторні м'язово-тонічні реакції вимагають призначення засобів і методів 

м'язової релаксації: теплові процедури (однак глибоке прогрівання тканин хребта, наприклад 

діатермія на хребет, протипоказано в зв'язку з посиленням набряку), водолікування, 

механотерапія, масаж з виключенням грубих прийомів, інфільтрація напружених м'язів 

новокаїном. Показана голкорефлексотерапія, що добре знімає м’язове навантаження)[1, 3, 4]. 

При шийному «прострілі» ведучим патогенетичним фактором болю є ірритація 

(подразнення) вегетативних волокон хребетного сегмента. У цьому випадку крім анальгетиків 

застосовують електролікування; діадинамофорез з новокаїном, ампліпульсотерапію з 

попередньою дарсонвалізацією, еритемну дозу УФО (при шийному «прострілі» недоцільно, 

може підсилити біль). Для зняття болю високоефективне використання лазеротерапії, 

внутрішкірних, підшкірних блокад (новокаіном або лідокаїном) і голкорефлексотерапії. 

Якщо у хворого є ознаки випадання функції нервових корінців, доцільне застосування 

прозеіну чи галантоміну. При м'язових атрофіях – механотерапія, рефлексотерапія, масаж, 

ЛФК, аплікації. 

При психічних порушеннях, що виникають унаслідок тривалого болючого синдрому або ж 

як результат декомпенсації передхворобливої неповноцінності психіки, показані психотерапія і 

медикаментозні седативні і снотворні засоби. Раціональна психотерапія спрямована на 

корекцію масштабу переживання хворого, правильну і трудову адаптацію, навчання прийомам 

аутогенного тренування і релаксації м'язів. 
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Здоров'я та фізична підготовленість студентської молоді є важливим чинником фізичного 

потенціалу української нації. Але дослідження останніх років доводять, що зі вступом у вищі 

навчальні заклади для молоді характерним стає недостатній рівень рухової активності, що веде 

до низького функціонального стану. 

Інтенсифікація процесу навчання в закладах освіти, зростання кількості інформації, фізична 

та емоційна насиченість занять, підвищення вимог до якості засвоєння навчального матеріалу 

роблять проблему підвищення фізичної та розумової працездатності і серцевої діяльності 

студентської молоді однією з найактуальніших у фізіології. 

Фізична і розумова працездатність мають спільну фізіологічну основу систем забезпечення і 

механізмів, пов'язаних між собою. Проблема діагностики, корекції та управління 

працездатністю все більше привертає увагу вчених (Н.А. Агаджанян, М.М. Амосов та 

ін.)[1,2,3]. Поряд з цим питання ефективності управління фізичною і розумовою 

працездатністю за допомогою конкретних форм та видів фізичних вправ, обсягу та 

інтенсивності тижневих навантажень почали вивчатися лише в останні десятиліття (М.Я. 

Віленський, А.В. Магльований, В.І. Філімонов). Але особливості корекції та оптимізації 

показників працездатності під впливом фізичних навантажень на серцеву та розумову 

діяльність залишаються вивченими мало. Не встановлено також динаміки їх вияву протягом 

тривалого часу в залежності від рівня фізичної підготовленості і розвитку окремих фізичних 

якостей у тих чи інших груп учнівської та студентської молоді. 
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Незважаючи на те, що процес навчання проходить у колективній, регламентованій формі, 

успішність його проходження залежить від індивідуальної активності, що вимагає високого 

рівня організації самостійної роботи, побуту і дозвілля [3]. 

Успішність адаптації студентів до навчального процесу у вищому навчальному закладі 

залежить від рівня адаптивних можливостей сукупності якостей людини, які сприяють або 

перешкоджають адаптації [2]. Вирішенню проблеми підвищення рівня адаптивності та 

зміцнення здоров’я студентів в період навчання у ВНЗ служить реалізація принципів фізичного 

виховання і фізичної рекреації. 

Абсолютно необхідним і обов'язковим чинником успішної адаптації та зміцнення здоров’я 

студентів є не лише фізичні навантаження, передбачені навчальними планами, але й 

рекреаційно-оздоровчі заняття, що виконуються самостійно у вільний час [3,4]. 

Без певного обсягу рухової активності організм не може накопичувати енергію для 

нормальної життєдіяльності та протистояти щоденному стресу. Саме під впливом 

систематичних фізичних тренувань в організмі відбуваються функціональні зміни, які 

підвищують морфо-функціональні резерви адаптації до несприятливих умов зовнішнього 

середовища [2] і виводять організм на більш високий рівень загальних неспецифічних 

адаптаційних можливостей [1]. 

Таким чином, можна говорити про рекреаційно-оздоровчу рухову активність, як про засіб 

підвищення загальної резистентності організму до навчальних навантажень і зміцнення 

здоров’я студентської молоді. 

 

Література 

1. Бушуєв Ю. В. Рівень фізичного здоров’я студентів як клініко-фізіологічна основа 

фізичного виховання у вузі / Ю. Л. Бушуєв:Автореф… дис.. канд.. мед. наук. – 14.01.24 – 

лікувальнафізкультура та спорт. медицина. – Дн-петровськ – 2007.– 21 с. 

2. Іванова О. І. Проблеми профілактики захворювань та фізичного розвитку дітей / О. 

Іванова. – Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2009. – № 2. – С.193 – 196. 

3. Лошицька Т.І. Аналіз функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем у 

юнаків з різними рівнями фізичного здоров’я та фізичної підготовленості. – Педагогіка, 

психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за 

ред. проф. Єрмакова С.С. – Харків:ХДАДМ (ХХПІ), 2005.– № 18. – С.44 – 47. 

4. Косинський Є.О. Стан серцево-судинної системи студентів першого року навчання / 

Косинський Є. О., Андрійчук Ю.М., Ходінов В.М. – Педагогіка, психологія та медико-

біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за ред.проф. Єрмакова 

С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2010.– № 5. –С.97 – 100. 

 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 59 

ОСНОВНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ АСТМАТИЧНОМУ 

БРОНХІТІ У ДІТЕЙ 

 

Зозуля Ольга, 

Наставна Тетяна, 

Рябоконь Ольга 

Вінницький інститут Університету «Україна», 

м.Вінниця 

 

Науковий керівник 

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна 

Вінницький інститут Університету «Україна», 

м.Вінниця 

 

Бронхіальна астма у дітей - одна з важливих проблем педіатрії, обумовлена високою 

поширеністю у світі. За сучасними уявленнями це не тільки захворювання бронхо-легеневої 

системи, але й усього організму, і, у першу чергу, центральної і вегетативної нервових систем. 

Тому комплексна фізична реабілітація повинна бути спрямована не тільки на корекцію 

порушень бронхо-легеневої системи, а на весь організм. 

Більшість дослідників вважають, що домінуючу роль в етіології бронхіальної астми відіграє 

спадковість. Вона є якщо не єдиною, то найважливішою причиною астми.[1]. Бронхіальна 

астма відносиься до хвороб зі спадковою схильністю й, як правило, розвивається у дітей, в 

сімейному анамнезі яких є хворі з алергійними захворюваннями. У деяких дітей із 

бронхіальною астмою при відсутності сімейної схильності, можливо, є родичі, у яких 

відзначалися хрипи в легенях, неправильно діагностовані як "хронічний бронхіт" або "емфізема 

легенів". Дослідження останнього часу свідчать про те, що бронхіальна астма, що починається в 

ранньому дитячому віці, найбільш ймовірно має спадкове походження. 

БА належить до алергійних захворювань, тобто виникає в осіб з підвищеною чутливістю до 

деяких хімічних речовин або фізичних факторів - алергенів [2]. Підвищена чутливість може 

бути проявом спадково- конституційних особливостей організму або розвивається в результаті 

тривалого контакту з алергеном при одночасному впливі несприятливих факторів 

(охолодження, перевтома, хронічні запальні захворювання) [3, 5]. 

Початок бронхіальної астми в більшості дітей пов'язаний зі впливом різних алергенів, серед 

яких найпоширенішим є домашній пил. Близько 70% дітей із бронхіальною астмою чутливі до 

домашнього пилу. Домашній пил являє собою складну суміш, що містить волокна бавовни, 

целюлози, вовни тварин, спори цвілі. Основним компонентом домашнього пилу є кліщі. Які 
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живляться лусочками людської шкіри й мешкають в матрацах, подушках, килимах, м'яких 

меблях та іграшках. 

Крім цього найбільш важливим фактором ризику вважається атопія, уроджена схильність до 

алергійних реакцій [2,4]. Алергенами при БА можуть бути всілякі речовини - від простих 

хімічних елементів до складних з'єднань білкової природи. Марисенко Г.П. [5,6] пропонує 

ділити алергени на дві групи - екзоаллергени та ендоаллергени. 

1. Екзоаллергени - це речовини, що попадають в організм із зовнішнього середовища й здатні 

викликати алергійну реакцію (харчові, епідермальні, пилок, лікарські й інші речовини). 

2. Ендоаллергени - це речовини, які набувають антигенних властивостей після приєднання до 

сироваткового або тканевого білків організму людини. Причинами розвитку бронхіальної астми 

можуть бути вовна, лупа, слина різноманітних тварин (кішок, собак, морських свинок, 

хом'ячків та інших гризунів). 

Госпіталізація дітей, хворих на бронхіальну астму проводиться у випадку загострення 

основного захворювання, з метою санації вогнищ інфекції, лікування супутньої патології, а 

також для підбору препаратів і доз базисної терапії астми. На сьогодні існують основні 

стандарти медикаментозного лікування бронхіальної астми залежно від її ступеня тяжкості. 

Базисним для бронхіальної астми є медикаментозне лікування: мембраностабілізатори 

(кромоглікат або недокроміл натрію) на ранніх стадіях, та інгаляційні глюкокортикостероїди 

(беклометазону дипропіонат, будесонід, флунізолід) для всіх ступенів БА. За необхідності 

використовуються також бронходилятатори короткої дії (фенотерол, сальбутамол, сальметерол, 

атровент та ін.), теофілін короткої і тривалої дії (амінофілін, теопек), а також антигістамінні 

засоби. 

Відповідно до Національної програми лікування бронхіальної астми комплексне, складається 

із протизапальної й симптоматичної терапії, а також елімінаційних і реабілітаційних заходів. 

Елімінаційні режими або заходи щодо контролю за навколишнім середовищем є одним з 

найважливіших напрямків у терапії бронхіальної астми. Навіть самі найпростіші кроки по 

виключенню найпоширеніших алергенів з навколишнього середовища можуть поліпшити стан 

хворої дитини. Відзначено, що ефективність проведеного фармакологічного лікування істотно 

знижується без проведення елімінаційних заходів. 

Оскільки домашній пил і кліщі домашнього пилу в більшості дітей є головними винуватцями 

виникнення бронхіальної астми, варто зменшити їхній вплив на організм за рахунок 

регулярного чищення килимів, постільних приналежностей, м'яких меблів і м'яких іграшок. 

Важливим моментом є видалення тварин (кішок, собак, папуг, кроликів, морських свинок, 

хом'яків, рибок) з оточення дитини у зв'язку з тим, що алергія до їхньої лупи, часток волосся й 

шкіри, сечі й слини може розвитися в будь-який час. Варто уникати пір'яних і пухових подушок 

і ковдр, спальних мішків, а також курток при алергії на перо й пух. 
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Для хворих з підвищеною чутливістю до пилка рослин зменшення контакту з пилковими 

алергенами здійснюється шляхом обмеження прогулянок у період цвітіння, особливо в зеленій 

зоні міста або в сільській місцевості. 

Хворим із грибковою алергією варто уникати місць із високою вологістю й сирих 

приміщень, що є сприятливим середовищем для розвитку цвілі. 

Протизапальна терапія у хворих бронхіальною астмою призначається з метою впливу на 

алергійний запальний процес у дихальних шляхах для досягнення стійкої ремісії захворювання. 

До засобів базисної терапії належать мембраностабілізуючі препарати, інгаляційні 

кортикостероїди й специфічна імунотерапія. Введення лікувального пpепаpату чеpез 

інгаляційний пристрій забезпечує його попадання всередину бpонxіального деpева завдяки 

чому клінічний ефект наcтупає пpи призначенні малиx доз пpепаpату. Інгаляційні фоpми 

пpепаpатів мають більшу перевагу, ніж таблетовані пеpоpальні фоpми, так як клінічний ефект 

наcтупає значно швидше пpи мінімальниx побічниx эфектаx теpапії. 

Загальними завданнями фізичної реабілітації дітей із бронхіальною астмою є: підтримка 

ремісії хвороби, попередження приступів, зниження дозування лікарських засобів, відновлення 

й поліпшення ФВД і серцево-судинної системи, їхнього психологічного статусу, фізичної й 

розумової працездатності. 

При реалізації програми фізичної реабілітації для дітей з БА необхідно враховувати 

індивідуальні особливості хворої дитини, період захворювання, характер його перебігу й ін. 

У комплексному лікуванні БА у дітей, крім лікарської терапії, застосовуються різноманітні 

засоби й форми фізичної реабілітації: самостійні заняття з дихальним тренажером, заняття 

лікувальною гімнастикою, різні види "дихальних гімнастик", дозовані заняття спортом, 

спелеотерапія, гірське повітря, геліотерапія, голкорефлексотерапія, фітотерапія, лікувальний 

масаж 

Головна помилка лікування дітей хворих на БА це невиправдане прагнення обмежити 

хворого у фізичній активності, оскільки фізичні навантаження вважаються одним з факторів, 

що провокують приступи бронхоспазму (бронхіальної астми). 

Однак, за даними літератури, тренування в оптимальних умовах (температура й вологість 

повітря) навпаки зменшують частоту й важкість приступів. Фізичне навантаження повинне 

бути присутнім в реабілітації хворих на бронхіальну астму. Однієї із задач лікування 

бронхіальної астми є зняття обмежень на повсякденну активність, включаючи фізичне 

навантаження. Для цього необхідно: 

- відновити рухливість грудної клітки й нормальні амплітуди рухів діафрагми; 

- створити умови для розправлення й дренування бронхіального дерева; 

- відновити співвідношення по тиску в системі грудна клітка - черевна порожнина й грудна 

клітка - простір шиї; 
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- відновити форму грудної клітки - привести її до стану анатомічної норми. 

Успішна реалізація перерахованих завдань дозволяє полегшити ступінь важкості 

захворювання, підсилити чутливість патологічного процесу до медикаментозної терапії (якщо 

вона залишається необхідною); зробити прогноз перебігу хронічної хвороби більш 

оптимістичним. 
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Мала аномалія розвитку серця у дітей — доволі поширений стан. За даними різних авторів, 

МАРС зустрічаються у від 2,2% до 10% випадків, у дітей з патологією серцево-судинної 

системи — у 10–25% випадків (до 68,9%) залежно від контингенту обстежуваних [2,5]. Часте 

виявлення МАРС останніми роками пов'язане з широким розповсюдженням 

ехокардіографічного обстеження. Виявлення МАРС у дитини ставить перед педіатром цілу 

низку питань, які стосуються тактики її ведення та обсягу подальших досліджень [1]. У 

більшості випадків діагноз МАРС є випадковою знахідкою при проведенні планового УЗД 

серця новонародженим або дітям раннього віку. Як правило, малі аномалії ніяк себе не 

проявляють, але у підлітків у період гормональних змін і швидкого росту організму можуть 

з'являтися скарги з боку серця і судин: прискорене серцебиття, відчуття завмирання, перебоїв у 

роботі серця, кардіалгії (болі у ділянці серця, зниження толерантності до фізичного 

навантаження). Також можуть бути прояви вегето-судинної дистонії: запаморочення, нудота, 

непритомні стани, підвищена пітливість, стомлюваність, слабкість, незначне підвищення 

температури. У тих випадках, коли у пацієнта спостерігаються кілька аномалій одночасно, це 

може впливати на функції серця. У новонароджених дітей разом з аномаліями серця можуть 

виявлятися пупкові і пахові кили, вроджені вивихи кульшових суглобів. При огляді підлітка 

може відзначатися високий зріст, подовжені кінцівки і пальці, викривлення грудної клітки, 

підвищена рухливість (гіпермобільність) суглобів. Аускультативно у дітей з МАРС 

вислуховують систолічні шуми. З інструментальних методів обстеження призначаються ЕКГ та 

УЗД серця. Ехокардіографія є найбільш інформативним методом [3,4,6]. У тих випадках, коли у 

дітей з МАРС відсутні клінічні прояви, лікування не потрібне. 

До основних малих аномалій розвитку серця (МАРС) відносять: пролапс мітрального 

клапану, відкрите овальне вікно, додаткова (додаткова) хорда лівого шлуночка. Крім того, 
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описані також інші форми МАРС: двостулковий аортальний клапан, ізольовані аневризми, 

міжпередсердної і міжшлуночкової перегородок невеликих розмірів.  

Існує дві точки зору на природу цих аномалій.  

1. Малі аномалії розвитку серця обумовлені спадковою детермінованістю, що дозволяє 

розглядати їх у рамках вродженої вади серця.  

2. Малі аномалії розвитку серця розглядаються в аспекті синдрому дисплазії сполучної 

тканини.  

Актуальність і необхідність ранньої діагностики МАРС обумовлена значною поширеністю 

синдрому, високою частотою розвитку порушень серцевого ритму (надшлуночкова і 

шлуночкова паркосізмальная тахікардія, часта шлуночкова екстрасистолія, дисфункція 

синусового вузла). Такі поушення можуть призвести в свою чергу до гемодинамічним 

порушень і навіть - до рапПОВої смерті. Крім того, такі загальноклінічні прояви, як вегетативні 

зрушення, кардіалгії, зниження толерантності до фізичного навантаження, соціальна 

дизадаптації, в умовах відсутності істотних об'єктивних змін з боку серцево-судинної системи 

зближує їх з функціональною патологією (НЦД) і спричиняє необхідність їх чіткого 

розмежування. 

Система фізичних вправ, спрямованих на підвищення функціонального стану до необхідного 

рівня (100% ДМПК і вище), називається оздоровчим, або фізичним, тренуванням (за кордоном - 

кондиційним тренуванням).  

Першочерговим завданням оздоровчого тренування є підвищення рівня фізичного стану до 

безпечних величин, що гарантують стабільне здоров'я. Найважливішою метою тренування для 

людей різного віку є профілактика серцево-судинних захворювань, що є головною причиною 

непрацездатності і смертності в сучасному суспільстві. Крім того, необхідно враховувати вікові 

фізіологічні зміни в організмі в процесі інволюції. Усе це обумовлює специфіку зайняття 

оздоровчою фізичною культурою і вимагає відповідного підбору тренувальних навантажень, 

методів і засобів тренувань. 

У оздоровчому тренуванні (так само, як і в спортивному) розрізняють наступні основні 

компоненти навантаження, що визначають її ефективність: тип навантаження, величину 

навантаження, тривалість (об'єм) і інтенсивність, періодичність зайняття (кількість раз на 

тиждень), тривалість інтервалів відпочинку між зайняттям. 

Характер дії фізичного тренування на організм залежить передусім від виду вправ, структури 

рухового акту. У оздоровчому тренуванні розрізняють три основні типи вправ, що мають різну 

направленність: 

1 тип - циклічні вправи аеробної спрямованості, сприяючі розвитку загальної витривалості; 

2 тип - циклічні вправи змішаної аэробно- анаеробної спрямованості, що розвивають 

загальну і спеціальну (швидкісну) витривалість; 
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3 тип - ациклічні вправи, що підвищують силову витривалість. Проте оздоровчий і 

профілактичний ефект відносно атеросклерозу і серцево-судинних захворювань мають лише 

вправи, спрямовані на розвиток аеробних можливостей і загальної витривалості. (Це положення 

особливо підкреслюється в рекомендаціях Американського інституту спортивної медицини.) У 

зв'язку з цим основу будь-якої оздоровчої програми повинні складати циклічні вправи, з 

аеробною направленністю. 

Тренування на витривалість в циклічних видах можливе для людей, що мають вади серця. 

Лікування цих хворих в сучасних клініках немислиме без фізичної реабілітації, основою якої, 

як говорилося вище, являються аеробні вправи поступово зростаючої тривалості і 

інтенсивності. Так, наприклад, в реабілітаційному центрі Торонто (Канада) впродовж 10 років, 

інтенсивним фізичним тренуванням, що включає швидку ходьбу і повільний біг, під 

спостереженням досвідчених кардіологів успішно займалося більше 5000 хворих. 

Деякі з них настільки підвищили свої функціональні можливості, що змогли взяти участь в 

марафоні. Звичайно, це вже не масова фізкультура, а складна система реабілітаційних заходів. 

Проте після завершення лікарняного і санаторно-курортного етапів реабілітації в 

спеціалізованих кардіологічних установах і переходу (приблизно через 6-12 місяців після 

виписки із стаціонару) до підтримувального етапу, який повинен тривати усе подальше життя, 

багато пацієнтів можуть і повинні займатися оздоровчим тренуванням - залежно від свого 

функціонального стану. Дозування тренувальних навантажень робиться відповідно до даних 

тестування по тих же принципах, що і у усіх серцево-судинних хворих: інтенсивність має бути 

дещо нижча порогової, показаною у велоэргометричному тесті. 

 

Література 

1.Апанасенко О.М. Функціональний стан серця в дітей з аномально розташованими хордами 

лівого шлуночка [Електронний ресурс] /О.М. Апанасенко // Здоровье ребенка. — 2008. — 

№4(13). —Режим доступу: http://www.mif3ua.com/archive/article/7160 

2. Дзяк Г. В. Діастолічна функція лівого шлуночка у спортсменів з малими аномаліями 

розвитку серця / Г. В. Дзяк, О. Б. Неханевич //Медичні перспективи, 2015. — Т.20, №3. — С. 

10—15. 

3. Захарова Ю.В. Малые аномалии развития сердца у детей как проявление дисплазии 

соединительной ткани / Ю.В.Захарова //Педиатрия. — 2011. — №2. — С.57—61. 

4. Земцовский Э.В. Малые аномалии сердца и диспластические фенотипы / Э.В. Земцовский, 

Э.Г. Малев. — Санкт3Петербург: ИВЭСЭП, 2012. —160 с. 

5. Малые аномалии развития сердца у лиц молодого возраста из разных регионов мира / Д.Н. 

Мирионков, Л.Г. Токарева, Н.В. Стуров[и др.] // Земский врач. — 2012. — №6(17). — С.54—56. 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 66 

6. Нечаева Г.И. Дисплазия соединительной ткани: основные клинические синдромы, 

формулировка диагноза, лечение /Г.И. Нечаева, В.М. Яковлев, В.П. Конев // Лечащий врач. —

2008. — №2. — С.22—28 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ЖОВЧНОКАМ᾿ЯНІЙ ХВОРОБІ 

 

Козак Олег, 

Шевчук Наталя, 

Котляр Людмила 

Вінницький інститут Університету «Україна»,  

м.Вінниця 

 

Науковий керівник 

Куц-Бурдейна Олександра Олександрівна 

Вінницький інститут Університету «Україна»,  

м.Вінниця 

 

Реабілітація хворих з патологією жовчовивідної системи є складною й актуальною 

проблемою, рішення якої можливе при участі фахівців різного профілю, у тому числі й фахівців 

в області лікувальної фізичної культури. 

Актуальність проблеми обумовлена постійним ростом частоти органічних і функціональних 

захворювань жовчовивідної системи в загальній структурі гастроентерологічних хворих. 

Хвороби жовчовивідної системи належать до найпоширеніших хвороб органів травлення. 

Вражаючи людей молодого, працездатного віку, захворювання ЖВС схильні до рецидивів та 

хронізації, що призводить до тривалої тимчасової непрацездатності. Тому проблема набуває не 

тільки медичного, а й соціального та економічного значення. 

Захворювання жовчного міхура і жовчних шляхів зустрічається майже у кожної п’ятої жінки 

і кожного десятого чоловіка і нерідко є причиною тяжких ускладнень. Багато фахівців 

відзначають чітку тенденцію збільшення захворювань жовчовивідної системи в цілому і, 

особливо, хронічного безкам’яного холециститу (ХБХ) в сполученні з дискінезією 

жовчовивідних шляхів (ДЖВШ). Підвищена цікавість до цієї патології пояснюється ще тим, що 

хронічний безкам’яний холецистит являється початковою стадією кам’яного (калькульозного) 

холециститу внаслідок впливу запалювального процесу в жовчному міхурі на біохімічну 

структуру жовчі, зміни її колоїдних властивостей. 
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Фізична реабілітація хворих на хронічний безкам’яний холецистит повинна бути 

комплексною, індивідуальною, тривалою, враховувати етапи реабілітації, особливості 

клінічного лікування (перевага запальних чи дискінетичних проявів), тип дискінетичних 

розладів, наявність каменів, особливих клінічних синдромів (невротично-неврозоподібного, 

правобічного реактивного, холецисто-кардіального й ін.), що супроводжують захворювання. 

Лікувальна фізична культура як метод активної функціональної патогенетичної терапії, що 

забезпечує більш швидке повноцінне відновлення здоров'я і попередження ускладнень 

захворювання, є переважаючою формою в комплексному підході до реабілітації. Особливості 

перебігу захворювань жовчовивідної системи, часті рецидиви, що вимагають тривалого 

лікування, визначають необхідність більш широкого використання засобів фізичної 

реабілітації[1, 3, 4]. 

Застосування лікувальної фізичної культури при хронічних і функціональних захворюваннях 

жовчовивідної системи виправдано здатністю фізичних вправ впливати на функції жовчного 

міхура та жовчних проток і координувати їхню діяльність. Лікувальна фізична культура 

включає хворого в активну участь у лікувальному і реабілітаційному процесі – на противагу 

іншим лікувальним та реабілітаційним методам, коли хворий звичайно пасивний і лікувальні 

процедури виконує медичний персонал. 

Лікувальна фізична культура відноситься до числа лікувальних методів, дія яких спрямована 

на активізацію механізмів, що виступають як фізіологічна міра захисту організму проти 

хвороби. Усяка хвороба має на увазі наявність у тім же організмі і протилежно спрямованих 

компенсаторно-пристосувальних явищ, що ілюструють так називану фізіологічну міру проти 

хвороби. 

Численні експериментальні дослідження свідчать про те, що кора головного мозку у 

взаємодії з підкорковими утвореннями і нервовими центрами довгастого і спинного мозку 

здійснюють контроль за функціями жовчовивідної системи як натще, так і під час травлення. 

Наявність складної системи нервово-гуморальної регуляції функцій жовчовивідного апарата 

свідчить, з одного боку, про високу пристосованість його до мінливих умов, з іншого боку – 

про можливість порушень функцій цієї системи при розладах тих чи інших ланок регуляції. 

Найбільш чуттєві до порушень регуляції є жовчний міхур (ЖМ), області сфінктера ЖМ і 

сфінктера Одді. 

З огляду на те, що систематичне фізичне навантаження сприяє удосконалюванню функції 

центральної нервової системи, лікування хворих з патологією жовчовивідної системи 

передбачає застосування сучасних засобів фізичної реабілітації. 

Вивчаючи сучасний стан питання про механізми розвитку органічних та функціональних 

порушень ЖВС і приймаючи до уваги той факт, що вона тісно пов'язана як у фізіологічних, так 

і в патологічних станах з обміном речовин в організмі, кровообігом, диханням, травленням, 
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тому захворювання ЖВС супроводжуються функціональними розладами серцево-судинної, 

дихальної, вегетативної нервової системи і органів травлення. 

При заняттях фізичними вправами безумовно – і умовно-рефлекторним шляхом 

активізуються фізіологічні функції, поліпшується кореляція фізіологічних механізмів, 

відбувається пристосування організму до зростаючого навантаження, забезпечується 

функціональна адаптація хворого. 

Дослідження І.І. Пархотика, Н.Д. Вардіміаді (1985) показали, що при хронічному 

безкам’яному холециститі знижується загальний тонус організму, що виявляється погіршенням 

процесів життєдіяльності, тобто зниження рівня нейрогуморальної регуляції фізіологічних 

функцій. Рухова пасивність хворого приводить до різкого зменшення потоку імпульсів від 

периферичної ланки рухового й інших аналізаторів до головного мозку. У результаті ще більше 

знижується тонус вищого відділу центральної нервової системи і порушується злагоджена 

діяльність організму на всіх рівнях. При цьому змінюється рівень корково-підкіркових 

співвідношень, підвищується збудливість підкіркових вегетативних відділів, що відбивається на 

функції внутрішніх органів. Унаслідок зниженого тонусу організму погіршується опірність 

шкідливо діючим факторам, послабляється здатність тканин до регенерації)[2,5]. 

ЛФК, масаж і фізичні методи реабілітації передбачають вплив на механізми регуляції 

функцій жовчного міхура, створення умов для відтоку жовчі, поліпшення функції всієї травної 

системи і загальне зміцнення організму. 

Фізичні вправи, включені в комплексну терапію хворих з патологією жовчного міхура, 

дозволяють одержати більш сприятливі зрушення ряду клінічних і лабораторних показників, 

що характеризують поліпшення загального стану хворого, зменшенню запальних процесів у 

жовчному міхурі. 

Одним з важливих факторів, що впливають на функцію травних органів, в тому числі і ЖМ, 

є перерозподіл крові під час м'язової роботи. Якщо в спокої кровообіг через печінку й органи 

травного тракту складає 25-30% від усього серцевого викиду, то під час напруженої м'язової 

роботи він може знижуватися до 3,5%. Хоча в цих умовах серцевий викид збільшується в 5 

разів і більше, але все-таки загальне постачання кров'ю органів травного тракту зменшується з 

1,2-1,5 л/хв у спокої до 0,9 л/хв під час роботи. 

Застосування фізичних вправ і засобів загартування відновлює адаптацію до навантажень і 

підвищує стійкість організму до несприятливих факторів середовища. 
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Однією з основних форм фізичного виховання з метою ефективного вирішення даних задач є 

організація та проведення самостійних занять у позанавчальний час з використанням 

природничих локомоцій (ходьби, бігу, плавання, велокінетики), ігрових дисциплін, силових та 

гімнастичних комплексів, а також нетрадиційних вправ інноваційного характеру сучасних 

фітнес-програм і технологій (шейпінгу, аеробіки, бодібілдингу). 

У зарубіжній і вітчизняній практиці фізичного виховання останні роки терміном 

«оздоровчий фітнес» позначається сукупність різних видів рухової активності, які сприяють 

підвищенню фізичного стану тих, хто займається. 

Раціональне застосування доступних та ефективних засобів фітнесу, які мають вибірковий 

характер впливу на організм багато у чому забезпечує досягнення мети фізичного виховання 

студентської молоді сприяння підготовці гармонійно розвинених висококваліфікованих 

фахівців з урахуванням конкретних вимог щодо їх професійної психофізичної 

компетентності)[1, 3, 4].  

Вибір обсягу, інтенсивності та спрямованості персональної фізкультурної діяльності 

студентів визначається станом здоров'я, функціональними можливостями організму, статтю, 

віком, рівнем фізичної працездатності і підготовленості. 
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Спеціальні дослідження свідчать, що студенти, які крім обов'язкових навчальних занять 

регулярно у вільний час додатково займаються фізичною культурою і масовим спортом більш 

активніше адаптуються до нових умов навчання, легше переносять психофізичне напруження. 

У свою чергу самостійні, як правило, індивідуальні заняття оздоровчим фітнесом 

потребують наявності у студентів знань основ методики впровадження обраних видів рухової 

активності. 

Ключовим фактором для правильного вибору фізичних вправ для розвитку та підтримання 

всіх компонентів оздоровчого фітнесу є дотримання наступних принципів тренування: 

• специфічності; 

• суперкомпенсації; 

• систематичності; 

• індивідуалізації; 

• безпечності. 

Принцип специфічності. Необхідно вибирати правильний вид фізичної активності для 

впливу на кожний компонент оздоровчого фітнесу. Тканини людського організму адаптуються 

до фізичного навантаження, якому вони підлягають. Заняття бігом збільшують кількість 

капілярів та мітохондрій у м’язах. Заняття силового спрямування призводять до гіпертрофії 

м’язів. Або біг розвиває переважно м’язи ніг, тоді як плавання – м’язи грудей, рук та плечей. 

Тому при планування фітнес-занять необхідно враховувати чергування навантаження 

переважного впливу на розвиток сили, силової та кардіореспіраторної витривалості. 

Принцип суперкомпенсації. Якщо тканина або орган вимушені долати навантаження, до якої 

вони не адаптовані, то ця тканина або орган не пошкоджуються та не слабнуть, а навпаки, 

стають сильнішими. Після виконання роботи наступає стомлення, а потім спостерігається 

підвищення метаболічних процесів та поліпшення працюючих функцій органів та систем – 

наступає фаза суперкомпенсації. Це можливо лише при збільшені навантаження. Якщо ж воно 

залишається незмінним, то його вплив стає малоефективним. Тому принцип суперкомпенсації є 

одним з найважливіших під час програмування фітнес-занять. 

Принцип систематичності. Основою для підвищення рівня фітнесу є систематичність впливу 

навантаження, регулярне повторення занять. Саме тому рухова активність повинна стати 

невід’ємною частиною способу життя людини. Неможливо один раз набути високого рівня 

фітнесу і залишати його без продовження тренування. Щонайменше 3 збалансовані фітнес-

заняття необхідні для підтримання бажаного рівня фітнесу. 

Принцип індивідуалізації. Фітнесом можуть займатися люди різного віку, різного рівня 

підготовленості та різних індивідуальних особливостей, включаючи й відхилення в стані 

здоров’я. Для кожного оптимальне лише те навантаження, яке відповідає функціональним 

можливостям організму. 
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Індивідуальна регламентація фізичного навантаження передбачає правильний вибір виду 

рухової активності, інтенсивності та тривалості навантаження, частоти занять. Індивідуальний 

підхід повинен враховувати не тільки фізіологічні, але й психологічні особливості. Люди 

відрізняються в таких речах як: фітнес цілі, мотивацією до занять тощо. Тому персональний 

підбір вправ повинен бути заснований на врахуванні індивідуальних цілей, потреб, 

функціональних можливостей, рівня стресу в житті людини, стилю її життя, особливостей 

навчання або роботи, дієти та її інтересів)[1,2,5]. 

Принцип безпечності. Безпека людей під час фітнес-занять є першочерговим завданням. До 

початку програми, людина повинна пройти медичне обстеження. Необхідно уважно планувати 

фітнес-заняття, підбирати відповідне спорядження та обладнання, здійснювати постійне 

керівництво вибором фізичних навантажень, що значно знижує ймовірність отримання травм. 

Пошкодження часто відбуваються як результат неправильного планування фітнес-програм 

через переоцінку людиною своїх функціональних можливостей. З метою запобігання 

небажаних наслідків перетренування, особливу увагу при створенні програми занять з 

оздоровчого фітнесу треба звернути на початковий етап, особливо для новачків або студентам з 

низьким рівнем фітнесу. Тому починати фітнес-програму треба повільно і поступово 

підвищувати навантаження з урахуванням можливостей та особливостей. 
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За даними ВООЗ, інсульт трапляється у 1,5 -7,4 випадку на 1000 населення. Його частота 

збільшується з віком, сягаючи максимуму в 60-70 років (20 випадків на 1000 населення). 46% 

хворих на інсульти помирають протягом 1-го місяця. У 48% спостерігаються геміпарези, які у 

подальшому призводять до інвалідності, у 30% — розвиваються психоорганічні синдроми. 

Інсульт займає 1-ше місце серед причин стійкої втрати працездатності — 53%. Кількість 

випадків інсульту у працездатних пацієнтів неухильно зростає. 80% хворих, які перенесли 

інсульт, стають інвалідами, 20% серед них потребують стороннього догляду. 

За даними МОЗ України смертність від інсульту займає 10% у загальній структурі 

смертності від різних захворювань у всьому світі. У перспективі прогнозують зріст випадків 

інсульту та летальних: у 2015 р. — до 18 млн і 6,5 млн, у 2030 р. — до 23 млн та 7,8 млн 

відповідно. Смертність від інсультів посідає третє місце після онкозахворювань та інфарктів 

міокарда. Частота ішемічних інсультів співвідноситься з частотою геморагічних інсультів як 

4:1. Показники смертності від інсульту в Україні в 2 рази вище, ніж у країнах Західної Європи. 

[2,4] 

Ефективність застосування не всіх різноманітних методик фізичної реабілітації після 

інсульту є науково обгрунтованими. Вітчизняні дослідження в основному висвітлюють 

стандартні і не новітні програми фізичної реабілітації, які спрямовані на профілактику 

виникнення ускладнень, і на відновлення вже втрачених функцій. Проте, недостатнім є 

теоретико-методичне обґрунтування застосування методів та засобів реабілітації в залежності 

від результатів обстеження. Таким чином, розробка методики фізичної реабілітації хворих після 

перенесеного ішемічного інсульту, яка давала б можливість максимально індивідуалізувати 

програму фізичної реабілітації є актуальною. 

Організація реабілітації хворих після інсультів 
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В основу організації реабілітації післяінсультних дефектів покладене визначення фізичної 

реабілітаційної медицини, незалежної медичної спеціальності, направленої на відновлення 

фізичної активності і когнітивних функцій, поведінки, якості життя, модифікацію ендогенних і 

екзогенних (екологічних) факторів способу життя, включає здійснення профілактичних заходів, 

діагностику, лікування і реабілітацію пацієнтів всіх вікових груп з патологічними 

порушеннями. 

Своєчасне і раннє застосування адекватного фізичного навантаження в комплексному 

лікуванні наслідків ГПМК дуже часто має вирішальне значення у наступному відновленні 

пацієнтів. Фізичні вправи і рання мобілізація є ефективною профілактикою контрактур, 

пролежнів, тромбоемболій, утворення патологічних поз, застійних явищ у легенях, розвитку 

спастичності паретичних м’язів, що є характерним для осіб, які перенесли мозковий інсульт. 

Водночас, рання і адекватна рухова активність допомагає відновити втрачені функції, зменшує 

руховий дефект, покращує загальний фізичний та психоемоційний стан пацієнта. 

Для цього рання реабілітація, яка починається з перших днів і триває перші шість місяців 

захворювання, передбачає комплекс втручань, спрямованих на профілактику ускладнень, 

ранню вертикалізацію та мобілізацію пацієнта. 

Стан пацієнтів, які госпіталізовані з гострим інсультом, оцінюється фахівцем з реабілітації в 

перші 24-48 годин для призначення індивідуальної реабілітаційної програми. 

Тому, заходи ІРП призначені лікарем мають бути спрямовані на профілактику розвитку 

ускладнень, повноцінне відновлення порушеної рухової активності та втрачених навичок 

самообслуговування для попередження або зменшення ступеню інвалідності та зменшення 

термінів непрацездатності. Реабілітація пацієнтів після інсульту проводиться фахівцями 

мультидисциплінарної команди (МДК), яка складається з лікаря- невролога, медсестри, лікаря 

ЛФК, фахівця фізичної реабілітації (кінезотерапевта, ерготерапевта), логопеда, психолога, 

пацієнта, членів його сім’ї або осіб, які доглядають за пацієнтом. 

МДК розробляє всебічний індивідуальний реабілітаційний план з урахуванням тяжкості 

інсульту та потреб і завдань пацієнта, використовуючи стандартизовані валідні шкали для 

оцінки функціонального статусу післяінсультних порушень. МДК збирається як мінімум один 

раз на тиждень і обговорює процес і проблеми в стані пацієнта, реабілітаційні цілі, лікувальні та 

реабілітаційні заходи і планування його виписки. 

Пацієнт після інсульту повинен займатися згідно з ІРП мінімум одну годину з кожним 

фахівцем МДК, мінімум п’ять разів на тиждень з урахуванням індивідуальних потреб та 

толерантності до навантажень. Тривалість реабілітаційних втручань залежить від тяжкості 

інсульту. Тому, виникає необхідність заохочувати пацієнтів практикувати навички так часто, як 

тільки можливо, і змушувати пацієнта опановувати необхідні моторні навички)[1, 3, 5]. 
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Для визначення ступеню функціональної незалежності пацієнта проводять оцінку його стану 

за шкалою Бартел. Для призначення ІРП лікарі діють за наступним алгоритмом: 

– проводять обстеження для визначення функціональних порушень і обмежень; 

– прогнозують результати реабілітаційного втручання; 

– планують заходи реабілітаційного втручання; 

– проводять реабілітаційне втручання; 

– переглядають ІРП. 

Етапи їх реабілітації будувалися з врахуванням періодів післяперенесеного інсульту: 

гострого періоду (перші три-чотири тижні); раннього відновного періоду, що розподілявся на 

два періоди: 

– до трьох місяців, коли в основному проходило відновлення об’єму рухів і м’язової сили в 

паретичних кінцівках і проходило кінцеве формування післяінсультної кісти; 

– від 3 до 6 місяців, під час яких відновлювалися втрачені рухові функції. 

При цьому, терміни першого курсу ранньої реабілітації тривали від трьох чотирьох тижнів 

до двох місяців після стабілізації вітальних функцій. 

У хворих з наслідками МІ було виділено три основні види порушень: 

– пошкодження, дефект – рухові (парези, атаксія), когнітивні, мовленнєві, емоційно-вольові, 

зорові, чутливі, бульбарні, псевдобульбарні (дистонія, дисфагія, дизартрія), тазові та інші 

порушення, а також порушення у вигляді епіприпадків, падінь, таламічних болів, інфекцій 

сечовивідних шляхів, тромбоемболії, артропатій післяінсультного ґенезу. 

Метою реабілітації таких видів дефектів було повне або часткове відновлення функцій, 

профілактика, лікування та зведення до мінімуму проблем; 

– порушення здібностей – ходьби, самообслуговування, порушення більш складних 

побутових навиків. Відповідно, метою реабілітації таких порушень було навчання ходьбі та 

навикам самообслуговування. 

– порушення соціального функціонування – обмеження можливостей здійснювати ту 

соціальну роль, яка була нормою до хвороби пацієнта у відповідності з його віком, статтю, 

освітою, соціальним положенням, професією, культурним рівнем, а також обмеження ролі в 

сім’ї та суспільстві, обмеження соціальних контактів, обмеження та неможливість повернутися 

до попередньої трудової діяльності. Саме тому ціллю соціальної реабілітації було відновлення 

(повне або часткове) ролі пацієнта в сім’ї та суспільстві, працездатності, соціальних контактів. 

В процесі лікування визначався реабілітаційний потенціал (РП) хворого: 

– можливість пацієнта до відновлення (регенерації, репарації, реституції) або компенсації 

порушень (біометрична складова РП) 
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– можливість використання розвитку і адаптації збережених функціональних здібностей 

людини для відновлення (компенсації обмежень) соціальних навичок і звичних для нього видів 

діяльності (психофізіологічна складова); 

– можливість, здатність і спрямованість особистості активно брати участь у реабілітаційному 

процесі і досягати поставлених реабілітаційних завдань (особистісна складова); 

– можливість відновлення або компенсації соціального статусу (соціальна складова). 

При цьому, реабілітаційний потенціал хворих розподілявся таким чином: 

– високий – повне відновлення здоров’я, усіх звичайних для пацієнта видів життєдіяльності, 

працездатності і соціального стану (повна реабілітація), можливість повернення до роботи в 

колишній професії в повному обсязі або з обмеженнями, чи можливість роботи в іншій 

професії; 

– задовільний – неповне видужання із деякими проявами у вигляді помірно вираженого 

порушення функцій, виконання основних видів діяльності можливо з працею, в обмеженому 

обсязі або за допомогою технічних засобів реабілітації, часткове зниження працездатності, 

зниження рівня життя, потреба в соціальній підтримці і частковій матеріальній допомозі. 

– низький – повільно прогресуючий перебіг хронічного захворювання, виражені порушення 

функцій, значні обмеження у виконанні більшості видів діяльності, виражене зниження 

працездатності, потреба в постійній соціальній підтримці і матеріальній допомозі; 

– відсутність реабілітаційного потенціалу – прогресуючий перебіг захворювання, 

некомпенсуюче або різко виражене порушення функцій, неможливість компенсації або 

самостійного виконання основних видів діяльності, стійка часткова або повна втрата 

працездатності, потреба в постійному нагляді і постійній матеріальній допомозі. 
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Вегето-судинна дистонія є тим захворюванням, у вивченні якого в останні десятиліття 

досягнуті дуже відчутні позитивні результати. Проте залишається багато поки нерозв’язних 

ключових питань, що стосуються як самої суті захворювання, так і питань профілактики і 

лікування даного патологічного стану. В даний час вже не викликає сумніву, що 

«нейроциркуляторна дистонія», більш відома в нашій країні під терміном «вегето-судинна 

дистонія», не є одним захворюванням з чітко окресленими патогенезом і клінічною картиною, а 

являє собою цілу групу патологічних станів, основною ознакою яких служить підвищення або 

зниження артеріального тиску. Механізми вегетативної судинної дистонії і роль різних систем 

організму в цьому патологічному процесі різні. У зв’язку з цим розробка єдиних підходів до 

лікування даного захворювання втрачає сенс. Не викликає сумніву, що в недалекому 

майбутньому будуть виділені більш чітко визначені нозологічні одиниці вегето-судинної 

дистонії з уточненими етіологією та патогенезом. Це закономірно спричинить за собою 

створення відповідних підходів, методів лікування, а також створення профілактичних заходів 

[1]. 

Значно менше уваги приділяється вивченню вегето-судинної дистонії у дітей. Разом з тим 

саме в дитячому та підлітковому віці дане захворювання зустрічається особливо часто в 

клінічній практиці лікарів загальної практики, кардіологів і неврологів. Багато авторів 



«Наукова думка сучасності і майбутнього» (21 - 28 січня 2019р.) 

 77 

відзначають, що поширеність вегето-судинної дистонії серед дітей та підлітків коливається від 

1 до 20,8 % і збільшується у старших вікових групах (Острополец С.С, Нагорна Н.В., 1982; 

Смагулова Т.Б., 1982). 

Не є секретом той факт, що порушення регуляції вегето-судинної дистонії у багатьох 

випадках мають спадковий характер. Механізми неадекватного контролю вегетативної системи 

можуть закладатися і формуватися вже в дитячому та підлітковому віці. Про розвиток 

вегетативних порушень часто наголошується в пубертатному періоді, і якщо вчасно не 

приступити до зацікавлення до занять фізичною культурою, то через кілька років можуть 

виникнути стійкі порушення в системах регуляції, які призводять до виникнення захворювань 

серцево-судинної системи [1,2]. 

На жаль, в останні роки поступово втрачається одне з головних досягнень вітчизняної 

охорони здоров’я — профілактичний напрямок — запобігання або лікування ранніх проявів 

різних форм вегето-судинної дистонії. Для дитячого і підліткового віку це особливо важливо. 

Раннє виявлення та профілактика розвитку вегетативної судинної дистонії багато в чому 

змикаються з проблемою комплексної реабілітації цих захворювань в максимально ранньому 

віці дитини або підлітка і максимально ранній стадії прояву патології [1,3]. 

В етіології вегето-судинної дистонії важливе значення мають фактори, які сприяють, і 

фактори, що провокують виникнення захворювання. 

3. Фактори, що сприяють розвитку вегето-судинної дистонії: спадково- конституційні 

особливості (люди зі слабким типом нервової системи) та несприятливі соціально-економічні 

умови. 

4. Фактори, які «провокують» розвиток вегето-судинної дистонії: психогенні, фізико-

хімічні (радіація, вібрація, інтоксикація тощо), дисгормональні, інфекційні (хронічний тонзиліт, 

інфекції дихальних шляхів тощо) [4]. 

У патогенезі вегето-судинній дистонії мають значення зміни гіпоталамо-гіпофізарно-

надниркової системи з гіперреактивністю симпатичної або парасимпатичної нервової систем. 

Захворювання виникає частіше в людей зі слабким типом нервової системи (з невисокою 

працездатністю, недостатньою ініціативністю і впертістю, з комплексом неповноцінності). 

Порушення регуляції проявляється дисфункцією цих систем. Розлади нейрогормонального 

метаболізму та регуляції серцево-судинної системи реалізуються реагуванням на сильні 

подразники неадекватною тахікардією, зміною тонусу судин, зростанням хвилинного об’єму 

кровообігу, регіонарними спазмами судин. У стані спокою таких розладів може не бути. 

Водночас різні навантаження (фізичні, психічні, симпатоміметики) виявляють дефекти 

функціонування серцево-судинної системи. 
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Вегето-судинна дистонія посідає чільне місце серед некоронарогенних захворювань серця. 

Класифікують вегето-судинну дистонію за наступними ознаками: провідний клінічний 

синдром, ступінь тяжкості, характер перебігу, фаза та серцева недостатність 

Лікувальну фізичну культуру у спеціальних медичних групах застосовують у тій чи іншій 

формі при захворюваннях серцево-судинної системи. Вона, безпосередньо, позитивно впливає 

на функції серця і судин, їх морфологію. Лікувальна дія фізичних вправ виявляється як чотири 

основні механізми: тонізуючий вплив, трофічна дія, формування компенсації, нормалізація 

функцій, серед яких перші два є провідними [6]. 

Фізичні вправи підвищують тонус центральної нервової системи, стимулюють процеси 

нервової регуляції серцевої діяльності, забезпечують утворення в корі головного мозку 

фізіологічної домінанти збудження, під впливом якої за законами негативної індукції виникає 

затухання іншого патологічного вогнища збудження. Відбувається корекція нейрогенних 

порушень на рівні підкоркових утворень за рахунок вирівнювання основ-них нервових 

процесів. 

Масаж умовно можна поділити на два етапи. Перший етап включає обов’язковий масаж 

комірцевої зони та паравертебральних зон усього хребтового стовпа. Другий етап передбачає 

масаж ділянок з клінічною локалізацією захворювання: ділянки голови при церебраль¬них 

порушеннях; кінцівок при затерпанні, болючості, слабкості їх; лівої половини грудної клітки 

при захопленні в процес кардіоваскулярної системи; ділянки проекції внутрішнього органа на 

поверхню тіла та самого внутрішнього органа (доступного для масажу) при вісцеральних 

розладах. 

Седативні методи:алектросонтерапія, загальна франклінізація, гальванізація головного мозку 

і сегментарних зон, лікарський електрофорез седативних препаратів, транквілізаторів, 

антидепресантів, місцева дарсонвалізація голови і комірцевої зони, йодобромні, хвойні, азотні 

ванни, аерофітотерапія седативних пре¬паратов, цілодобова аеротерапія. 
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Рівень фізичного стану студентів залежить від багатьох факторів, основні із яких пов’язані зі 

способом життя і рівнем рухової активності. Систематичні навчальні та позанавчальні заняття 

фізичними вправами є важливою запорукою нормального фізичного і духовного розвитку 

особистості студента, обов’язковою умовою виховання пріоритетних орієнтацій на зміцнення 

здоров’я і мотиваційним стимулом до регулярних самостійних занять фізичними вправами та 

спортом. Викладач фізичного виховання повинен володіти достатнім об’ємом знань, вмінь і 

навичок, які дозволили б йому науково обґрунтовано вирішувати питання оцінки фізичного 

стану студентів для нормування фізичних навантажень у процесі занять з фізичного виховання, 

щоб не допускати перевантаження студентів. Вирішення цього завдання у значній мірі 

залежить від того, наскільки професійно і вміло викладач володіє навичками оцінки рівня 

фізичного стану студентів. Адже ефективне використання одного з найпотужніших оздоровчих 

засобів – фізичних вправ, не можливе без врахування відповідності інтенсивності та об’єму 

фізичних навантажень функціональним можливостям організму. Нехтування цим положенням 

(при виконанні наднормативних навантажень), як правило, призводить до негативного впливу 
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фізичних вправ на здоров’я студентів. З іншого боку, виконання недостатніх навантажень 

(допорогових величин) не сприяє росту функціональних ефектів проведеного навчального 

заняття (П.Д. Плахтій, 1997). Ось чому перш ніж призначити величину фізичних навантажень 

для студентів, необхідно визначити об’єм функціональних резервів даного контингенту 

студентів, рівень толерантності їх до запропонованих навантажень у процесі навчальних та 

самостійних занять.  

Встановлення чітких критеріїв оцінки фізичного стану організму, об’єму його 

функціональних резервів дозволить перейти від емпіричного дозування навантажень до 

застосування науково-обґрунтованих рухових режимів з найбільш об’єктивною енергетичною 

оцінкою (П.Д. Плахтій, 1997). 

У науковій літературі [2; 3; 4] доведено, що рівень фізичної підготовленості працівників 

залізничної галузі по ряду критеріїв не відповідає сучасним вимогам. Слабка фізична 

підготовленість є причиною низького рівня працездатності фахівців, швидкої втоми, 

психологічних зривів, що призводить до великої кількості виробничих помилок на 

залізничному транспорті. До того ж, як відмічає А. І. Давіденко професійна діяльність фахівців-

залізничників здійснюється в умовах дії шкідливих чинників виробничого середовища: шум, 

вібрація, запиленість, несприятливий мікроклімат, важка фізична праця, нервово-емоційна 

напруга та нераціональне харчування. Такі умови праці провокують виникнення багатьох 

професійних захворювань. Так, одними з найпоширених захворювань серед залізничників є: 

хвороби органів дихання, периферичної нервової та кістково-м’язової систем, системи 

кровообігу, органів травлення, професійна туговухість, захворювання та травми опорно-

рухового апарату, отруєння.  

Науковці [1] відзначають, що у працівників залізничної галузі спостерігається знижений 

рівень психофізіологічної та психофізичної підготовленості, високий рівень захворюваності, 

раннє професійне старіння, що є причиною багатьох аварій та нещасних випадків. Дослідження 

науковців [3,4] доводять, що виробнича діяльність залізничників більше ніж на 60% залежить 

від людського фактору і до 50% – від якості психофізіологічної і психофізичної підготовленості 

фахівців. Визначено, що для розвитку та вдосконалення сенсорних, вольових та розумових 

якостей необхідні спеціально підібрані засоби прикладної спрямованості. Завдяки їх 

цілеспрямованому впливу забезпечується оптимальний рівень функціонування і надійності всіх 

органів ісистем. Для обґрунтування необхідності ППФП фахівців залізничного транспорту, слід 

розглянути специфічні особливості та вимоги, що пред’являються до працівників даної галузі. 

Так, В. А. Садовський зазначає, що до загальних вимог належать: професійна психофізична 

готовність, розумові здібності, сенсорні, рухові, фізичні, вольові, організаторські навички й 

уміння фахівців-залізничників. Висока продуктивність праці багато в чому залежить від 
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індивідуальних здібностей до розумової і фізичної праці, рівня витривалості і відновлюваності 

організму, працездатності та ін.  

Науковці [2; 3] відзначають, що забезпечення фізичної надійності і готовності фахівців 

залізничної галузі найефективніше досягається в процесі спеціального, професійно 

спрямованого використання засобів і методів ППФП. У наукових працях зазначено, що 

формування у майбутніх фахівців професійно важливих фізичних якостей та навичок, 

підвищення стійкості організму до несприятливого впливу зовнішнього та виробничого 

середовища найбільш ефективно досягається у процесі спеціально спрямованого використання 

методів та засобів фізичного виховання. 

На даний час питання професійно-прикладної фізичної підготовки фахівців-залізничників, 

зокрема, інженерівелектриків залізничного транспорту, практично не досліджені. Значні 

вимоги, які пред'являє професійна діяльність до фізичної, психофізичної і психічної підготовки 

сучасних фахівців-залізничників, висока соціальна значущість їх трудової діяльності роблять 

особливо актуальною розробку і впровадження в процес фізичного виховання у ВНЗ 

посиленого курсу ППФП, з метою придбання майбутніми фахівцями професійно необхідного 

для інженерівелектриків залізничного транспорту рівня професійної фізичної і 

психофізіологічної підготовленості. Ситуація, що склалася, зумовлює актуальність наукового 

обґрунтування змісту та організації професійно прикладної фізичної підготовки та їх 

впровадження у навчальний процес майбутніх інженерів-електриків залізничного транспорту.  

Підвищення рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів, адаптація організму 

до умов зовнішнього середовища, розвиток професійно важливих фізичних якостей та 

формування професійних знань, умінь і навичок відбувається завдяки систематичним заняттям 

фізичним вихованням, яке є базовою платформою цілісної системи професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів у закладах вищої освіти. 

Теоретичний аналіз наукових досліджень показав, що професійно-прикладна фізична 

підготовка є ефективним засобом підвищення рівня професійної працездатності фахівців 

залізничної галузі. Є. А. Коліненко [4] вважає, що в процесі професійно-прикладної фізичної 

підготовки досягається оптимальний рівень функціонування всіх фізіологічних систем 

організму, які забезпечують його здатність працювати довготривало й продуктивне. 
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Захворюваність на подагричний артрит невпинно збільшується. Поширеність подагричного 

артриту в окремих областях України досягла 400 і більше випадків на 100 тис. населення. 

Подагричним артритом хворіють переважно чоловіки (до 95% випадків). 

У літературі є поодинокі роботи [4;5], в яких розглядаються питання використання окремих 

засобів фізичної реабілітації у лікуванні хворих на подагру, але недостатньо досліджень, 

присвячених узагальненню та систематизації призначення комплексу фізіотерапевтичних і 

бальнеологічних чинників хворим на подагричний артрит у між приступний період в умовах 

санаторію. 

Лікування хворих на подагру має бути комплексним, включаючи нефармакологічні та 

фармакологічні методи. Лікарю слід враховувати рівень СК (із подальшим моніторуванням 
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його), форму і стадію подагри, рентгенологічну стадію та ступінь функціональної недостатності 

суглобів, вік пацієнта, супутню патологію та особливості її фармакотерапії. 

Загальні заходи, спрямовані на пом’якшення проявів суглобового синдрому: повний спокій, 

піднесене положення кінцівки. Вживання достатньої кількості рідини (2—3 л на день) — лужні 

розчини, суворе дотримання малопуринової дієти. Перші напади подагричного артриту, як 

правило, швидко минають без лікування. Якщо до розвитку гострого артриту хворий приймав 

аллопуринол, дозу препарату слід зменшити вдвічі, але не скасовувати повністю. 

ЛФК залишається одним з найбільш важливих методів медичної реабілітації, який знаходить 

широке застосування при артритах з багатьма вираженими клінічними синдромами [2, 4]. 

ЛФК підвищують фізичні сили вправ та їх рухливість. Певне значення в загальному впливі 

фізичних вправ на організм хворого і ослабленної людини мають продукти життєдіяльності 

м'язової системи (біологічні стимулятори), які підвищують загальний тонус організму. 

В результаті систематичного тренування створюється збудження у центральному відділі 

рухового аналізатора, який скоро займає домінуюче положення в корі головного мозку і за 

законом негативної індукції пригнічує патологічнe вогнище, поступово нормалізуючи 

патологічно змінені функції. За допомогою фізичних вправ є можливість посилити 

компенсаторно-пристосувальні явища і спрямувати їх на шлях відновлення здоров'я хворого [1, 

4]. 

Курс процедур лікувальної фізкультури: дозволяє поліпшити кровотечy, лімфообмін та 

обмін речовин в ураженому органі і організмі в цілому; нормалізує діяльність серцево-

судинної, дихальної систем та шлунково-кишкового тракту; дозволяє уникнути атрофії м'язів та 

розвиток контрактур; дозволяє захистити пацієнта від розвитку застійної пневмонії (запалення 

легенів); допомагає в короткі терміни повернутися до активного життя [28]. 

Під впливом занять спортом вивільняється велика кількість біологічно активних речовин і 

гормонів, що надають сильний і різнобічний позитивний вплив на організм, посилюється 

кровообіг, який виявляється навіть в судинах, що знаходяться в резерві, і які не беруть участі в 

роботі (а вони становлять дві третини від загального числа судин). Таке інтенсивне 

кровозабезпечення тканин створює сприятливі умови для гарного припливу корисних і відтоку 

непотрібних речовин, що дозволяє тканині легко позбуватися від шлаків. 

Фізіотерапію застосовують у гострому і наступних періодах перебігу подагри для 

знеболюючої, розсмоктуючої дії на уражені суглоби, виведен¬ня сечової кислоти і її солей, 

покращання крово- і лімфообігу, нормалізації обміну речовин; гальмування і припинення 

утворення деформацій у суглобах; оптимізації діяльності ЦНС і загального підвищення тонусу 

організму. Вико¬ристовують під час гострого нападу УВЧ-терапію, мікрохвильову терапію, 

ін¬дуктотермію, електрофорез новокаїну, УФО, світлотеплову ванну або солюкс на ділянку 

суглобів. Після стихання загострення застосовують електрофорез літію, ультразвук, електросон, 
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ванни сульфідні, радонові, йодобромні, хлорид-но-натрієві, озокеритні і парафінові аплікації, 

грязелікування, вживання міне¬ральних вод типу Боржомі, Єсентуки N 17 і N 4, Трускавецьких 

та ін. 

Фізіотерапевтичні методи лікування хворим на подагру проводяться, як правило, в стадії 

ремісії або неповної ремісії. Виняток становить УФ-опромінення: його призначають в 

еритемній дозі (3-5 процедур) на зону ураженого суглоба і починають в максимально ранні 

терміни, що дозволяє інколи обірвати напад, що починається. Застосування калій-літій-

електрофорезу може зменшити болі, а також сприяє збільшенню рухливості суглобів при 

хронічному подагричному артриті. 

Процедури ультразвуку та ультрафонофорезу з гідрокортизоном на уражені суглоби надають 

болезаспокійливу, розсмоктуючу та протизапальну дію. Показані аплікації з 25-30% розчином 

димексиду, зігріваючий компрес. 

Подагричний артрит хронічне захворювання, яке пов’язане з порушенням пуринового 

обміну, підвищеним вмістом у крові сечової кислоти та відкладенням її солей  в тканинах 

організму, найчастіше в тканинах дрібних суглобів пальців стопи або кисті й у нирках. 

Найбільш поширеним проявом подагри є подагричний артрит. У перебігу захворювання 

виділяють два періоди: період загострення (період подагричного приступу) і позаприступний 

(міжприступний) період. У міжприступні періоди хворі скаржаться на скутість рухів в 

ушкоджених суглобах, тугорухомість, появу хрусту під час руху та поступовий розвиток 

деформації [1,2], що призводить до інвалідізації. 

Найсприятливішими умовами профілактики прогресування деформації у суглобах та 

відновлення рухових функцій, є лікування хворих на подагричний поліартрит у міжприступний 

період в умовах санаторію. Дослідженнями деяких авторів встановлені показання та 

протипоказання до рекомендування хворим санаторно-курортного лікування. 
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Дитячий церебральний параліч за останні роки став одним з найбільш поширених 

захворювань центральної нервової системи в дитячому віці у всіх країнах світу. Це 

захворювання дає високий відсоток інвалідності за рахунок стійких остаточних та резидуальних 

явищ ще в дитячому віці, вражаючи не тільки органи опорно-рухової системи, але і викликаючи 

порушення психіки, мови та інтелекту [3].  

Проблема лікування хворих з клінічними проявами дитячого церебрального паралічу та його 

незадовільні наслідки обумовлена відсутністю єдності поглядів на етіологічні, патогенетичні та 

патофізіологічні механізми виникнення, розвитку та прогресування основної патології 

центральної нервової системи.  

За визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я, дитячий церебральний параліч — 

це стійке, мінливе порушення пози і моторики, спричинене ураженням головного мозку. 

Захворювання супроводжується руховими порушеннями, також спостерігаються зміни психіки 

і мови. Якщо врахувати, що ДЦП є однією з найскладніших неврологічних патологій, що 

призводить до інвалідності, а частота виникнення цього захворювання істотно не змінюється (2-

3 випадки на 1000 немовлят у рік), то актуальність цієї проблеми стає очевидною. Однак у 

дитини з подібним ураженням мозку наявні величезні потенційні можливості для розвитку 

найважливіших функцій і насамперед — рухових навичок. 

Дитячий церебральний параліч являє собою групу різних за проявами нозологічних 

патологічних станів, при яких залишкові явища ураження головного мозку проявляються 

паралічами, парезами, тонічними порушеннями і нездатністю зберегти нормальну позу. 

Незадовільні віддалені наслідки комплексного сучасного лікування клінічних провів 

дитячого церебрального паралічу обумовлені не тільки залишковими змінами з боку 

центральної нервової системи, але й глибокими дистрофічно-дегенеративними змінами з боку 
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органів системи опорно-рухового апарату, а саме: кісток, суглобів, зв’язкового апарату, 

сухожилків, м’язових структур. 

Методи фізіотерапії широко використовуються на всіх етапах лікування і реабілітації дітей, 

хворих ДЦП, з метою відновлення функцій головного і спинного мозку, периферичної нервової 

системи, опорно-рухового апарату, їх психоемоційного розвитку, зміцнення загального стану. 

Вони належать до методів, які дають в комплексі із спеціальною гімнастикою, масажем, 

медикаментозною терапією, логопедичною, ортопедичною, психопедагогічною корекцією 

виразний лікувальний ефект, що іноді проявляється навіть при коротких курсах лікування [1]. 

Підставою для призначення фізичних методів лікування при ДЦП є ті патологічні зміни 

структури і функції головного мозку, які виникають при даному захворюванні. Органічні зміни 

в центральній нервовій системі приводять до стійких паралічів і подальшої атрофії м'язів, 

порушення рухових функцій, розладу мови, інтелекту і так далі. Як правило, виникає дефіцит 

аферентно-еферентної імпульсації. Разом з тим, разом із загиблими нервовими клітинами в 

передній центральній звивині головного мозку, екстрапірамідних утвореннях, мозочку і інших 

структурах, що керують функціями руху, координації, м'язового тонусу, мови, є нервові 

клітини, що повністю збереглися, і нервові клітини, що потерпіли тільки частково [2]. 

Використовувані при ДЦП фізичні чинники дії направлені на пожвавлення і посилення функції 

нервових клітин, які беруть на себе функцію загиблих клітин, на створення сприятливих умов 

для відновлення ділянок центральної нервової системи, що збереглися, але функціонально 

пригноблюваних, реалізацію її пластичних і компенсаторних можливостей. Вони 

застосовуються також з метою дії на постраждалі рухові шляхи, м'язи, суглоби [3]. 

Для організму дитини характерні пластичність і високі репаративні можливості, тому 

прогностично найбільш ефективне лікування, розпочате з перших тижнів і місяців життя хворої 

дитини. 

Фізичні чинники, вплив яких використовується з лікувальною і профілактичною метою, 

діляться на природних, наявних в природі і використовуваних зазвичай в курортних умовах 

(наприклад, сонячні промені, лікувальні грязі, природні мінеральні води і ін.), і преформовані, 

тобто створені штучним шляхом, які застосовуються у фізіотерапевтичних кабінетах. Це 

електро-, магніто- і світлолікування, ультразвукова терапія, деякі види тепло - і водолікування 

[1,2]. 

Всі фізичні чинники - комплексні подразники. Впливаючи на організм, вони викликають в 

нім складні адаптаційні реакції із загальними і місцевими компонентами. 

Тривалість фізіотерапевтичних процедур і загальне число їх на курс лікування у дітей 

менше, ніж у дорослих, проводять їх через день або два дні підряд з відпочинком на третій 

день. Під час проведення процедури дитина повинна знаходитися під постійним 

спостереженням персоналу. Необхідно стежити за його загальним станом, руховою і емоційною 
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реакцією, кольором шкірних покривів, реєструвати частоту пульсу, за показаннями — 

артеріальний тиск. Після процедури дитина відпочиває протягом 20-30 хв. Проводять 

процедури не раніше ніж за годину після їжі або через 30-45 хв. після неї. 

При спастичних формах ДЦП призначають електрофорез лікарських речовин, поліпшуючих 

кровопостачання та функціональний стан клітин головного мозку, сприяючих зниженню тонусу 

спастичних м'язів, а також магнітотерапію і мікрохвильову терапію на область голови (на одне 

або обидві півкулі), трансцеребральну імпульсну терапію, електростимуляцію ослаблених м'язів 

— антагоністів спастичних і м'язів артикуляцій, теплолікування (грязьові, парафінові, 

озокеритові аплікації, опромінювання інфрачервоними променями), різноманітні 

водолікувальні процедури [4]. 

При гіперкінетичній формі ДЦП застосовують електрофорез транквілізаторів по центральних 

методиках, атропіну сульфату, сірчанокислого магнію та ін. на область комірної зони, 

електросон, дарсонвалізацію голови і шийно-комірної зони, електростимуляцію ослаблених 

м'язів, теплолікування, йодобромні, хвойні, гідрогальванічні ванни, ванни з сінної трухи, кореня 

валеріани. 
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Переломи кісток гомілки складають 10% від загальної кількості переломів. Перебіг, методи і 

терміни лікування залежать від рівня та обсягу ушкодження і відрізняються при переломах 

кісток гомілки різної локалізації. 

До основних причин перелому малогомілкової і великогомілкової кісток можна віднести: 

> травматичні ураження - це прямий удар різної сили безпосередньо на гомілку; 

> скручування гомілки. Наприклад, падіння при катанні на ковзанах або падінні в бік, коли 

ногу затискає між камінням. Ця травма призводить до косих і гвинтоподібних переломів 

гомілки; 

> у результаті негативної дії патологічних деструктивних процесів у кістковій тканині. 

Наприклад: остеосаркома (рак кістки), остеомієліт. 

Симптоми: у пацієнта спостерігається деформація кінцівки і укорочення гомілки. Найбільш 

виражений симптом - це больовий синдром, який значно посилюється у кінцівці при русі або 

пальпації. Спостерігається припухлість у ділянці травми. Суглоб збільшується в об’ємі, 

оскільки при ударі відбувається гемартроз (крововилив у суглоб). Характерна ознака перелому - 

візуальне укорочення хворої кінцівки, або її повернення в будь-який бік. Ще один характерний 

симптом при даному переломі - це крепітація (хрускіт) кісткових уламків і патологічна 

рухливість у кінцівці. При огляді лікар також зазначає неможливість здійснити повне 

перенесення тіла на пошкоджену ногу. Якщо у потерпілого перелом малої гомілкової кістки, то 

у деяких випадках він навіть зможе спиратися на ногу, природно - не повністю. 

Залежно від локалізації розрізняють: 

1) переломи кісток гомілки у її верхній частині (переломи шийки і головки малогомілкової 

кістки, переломи горбистості і виростків великогомілкової кістки); 
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2) переломи кісток гомілки у її середній частині (ізольовані діафізарні переломи 

великогомілкової та малогомілкової кістки, переломи діафізів обох кісток гомілки); 

3) переломи кісток гомілки у її нижній частині (переломи щиколоток). 

Переломи кісток гомілки у верхніх і нижніх відділах відносяться до групи внутрішньо або 

навколосуглобових переломів. 

Діагностика. Після того як пацієнту проведуть зовнішній огляд і пальпацію гомілки, йому 

можуть призначити додаткові методи обстеження для встановлення характеру перелому. 

Процес фізичної реабілітації хворих із переломами кісток гомілки спрямований на усунення 

атрофії та нормалізацію ◊ Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному 

суспільстві тонусу й еластичності м’язів гомілки та стегна, нормалізацію кровообігу в м’язах і 

сухожилках гомілки, усунення застійних явищ в м’яких тканинах гомілки, а також на повне 

відновлення всіх функцій нижньої кінцівки. Для досягнення вищевказаних завдань фізичної 

реабілітації деякі автори [1, 3] пропонують застосовувати різноманітні методи фізичної 

реабілітації з використанням лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапії та грязелікування, 

технологічні режими яких дозволяють одночасно впливати на вторинні загальні та місцеві 

прояви травматичної хвороби. 

Важливим етапом відновлення функцій нижньої кінцівки є виконання фізичних навантажень, 

тому хворим призначають лікувальні фізичну культуру (ЛФК). Лікувальна фізична культура 

при переломах гомілки ділиться на три етапи. На першому етапі вирішуються наступні 

завдання: усунення набряків; підняття тонусу м'язів; прискорення відновлення лімфо-і 

кровообігу в пошкодженій кінцівці; підвищення рівня рухливості суглобів [2]. Для реалізації 

вищевказаних завдань застосовуються різноманітні вправи: піднімання і опускання ушкодженої 

кінцівки; ідеомоторні вправи; утримання кінцівки в одному положенні; активні рухи пальцями 

ніг і ногами в тазостегновому суглобі (розгинання і згинання, приведення і відведення) тощо. 

Через 3-4 дні хворому дозволяється ходьба за допомогою милиць по території лікарні, 

включаючи сходи. 

На другому етапі фізичної реабілітації застосування ЛФК передбачає усунення набряків 

ушкодженої кінцівки, відновлення навички переміщення, а також запобігання та профілактика 

ускладнень (викривлення пальців, розростання «шпор», травматична плоскостопість, 

деформація стопи тощо) [1, 4]. Серед вправ, які пацієнт виконує на даному етапі, виділяють 

наступні:згинання та розгинання стоп в підошві; вправа «велосипед», яку виконують одночасно 

двома ногами; розгинання і згинання ніг в коліні (одночасне та поперемінне); напруга м'язів 

стегна (тривалість 4-5 с); рухи ніг, що нагадають стиль «брас» у плаванні; захоплення пальцями 

ніг дрібних предметів і утримання їх протягом нетривалого часу тощо. Дані вправи 

виконуються з різних вихідних положень - на животі, сидячи, на боці, лежачи на спині, 

упираючись ногами в підлогу, сидячи на стільці, сидячи з підтриманням пошкодженої кінцівки 
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здоровою [2]. Вправи, які передбачають напругу м'язів, чергуються з вправами на розслаблення. 

Приведення в норму всіх функцій організму і повне відновлення всіх рухових функцій 

пошкодженої кінцівки є завданнями третього етапу ЛФК. На даному етапі хворі з переломами 

кісток гомілки виконують біг і ходьбу з перешкодами, танцювальні кроки. При цьому потрібно 

фіксувати суглоб за допомогою еластичного бинта. Масаж відіграє найважливішу роль у 

фізичній реабілітації травмованої кінцівки, а також сприяє прискоренню кровообігу, 

розширенню шкірних судин, підвищенню кровопостачання тканин. Після зняття гіпсу хворим 

найчастіше призначають лікувальне розтирання, яке спрямоване не лише на лікування 

застійних явищ, атрофії і контрактур, а й на підвищення загального тонусу м’язів нижньої 

кінцівки, повернення еластичності, а також на максимально швидке відновлення рухової 

активності пацієнта [1, 3]. Крім того, застосування такого масажного прийому як розтирання 

дозволяє впоратися з набряками, які виникають вище і нижче місця перелому. Розтирання 

м’язів проводиться в коловому, поздовжньому та поперечному напрямку зі значним тиском, для 

того, щоб промасувати не лише шкірний покрив, але й проникнути у глибоко лежачі тканини. 

Масаж виконується кінчиками пальців, основою долоні та великими пальцями із додатковим 

використанням різноманітних спеціальних кремів, які містять речовини, що сприяють 

відновленню тканин (Колаген Плюс, Хондроксид, Гепатромбін тощо). Однак, існують 

протипоказання до застосування масажу, які варто враховувати під час призначення курсу 

масажу, зон впливу й інтенсивності його виконання. Серед них виділяють захворювання шкіри, 

порушення кровообігу, а також серцево-судинні патології. 

Щоб швидше відновити функції пошкодженої кінцівки, поряд з масажем призначають також 

теплові процедури, до яких відносять ванни, компреси і прогрівання [4]. Більшість з 

вищеназваних процедур пацієнт може робити самостійно вдома. 

У процесі фізичної реабілітації не рідко застосовують фізіотерапевтичні процедури, до яких 

відноситься ультрафіолетове опромінення, інтерференційні струми, електрофорез, опромінення 

лампою солюкс. Ці процедури спрямовані на зменшення запального процесу, покращення 

заживлення і відновлення структури тканин, інтенсифікацію обміну речовин і кровотоку в 

судинах гомілки. 

На всіх етапах фізичної реабілітації хворих із переломами кісток гомілки важливим є 

відповідне харчування пацієнтів. У цей період варто більше споживати продуктів, які містять 

кальцій, фосфор, залізо, вітаміни А, С, D, E, B5, B6, протеїни [1, 3]. Усі перераховані речовини 

беруть участь у формуванні кісткових тканин. Тому посилене споживання необхідних 

продуктів сприяє швидшому утворенню кісткового мозолю. 

Проаналізувавши сучасну науково-методичну літературу з питання дослідження, ми дійшли 

висновку, що у процесі фізичної реабілітації хворих із переломами кісток гомілки 

застосовуються різноманітні методи та засоби, які доповнюють та підсилюють один одного. 
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Найголовнішими методами є лікувальна фізична культура та масаж. 
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