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СЕКЦІЯ «СОЦІОЛОГІЧНІ ТА ПОЛІТИЧНІ НАУКИ» 

 

 

Аранжій Анна 

студентка 4 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Бойко Г.В. 

 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ САМОВИЗНАЧЕНОСТІ 

В умовах підвищення вимог до якості трудового потенціалу зростає потреба у 

формуванні у молодого покоління системи цінностей, що пов’язані з свідомим, обдуманим і 

раціональним вибором майбутньої професії. Питання професійної орієнтації набувають 

особливого значення, адже правильний вибір професії значною мірою гарантує молоді 

ефективне використання її сил і знань в інтересах особи і суспільства, і навпаки людині 

заважають власні неадекватні очікування щодо свого професійного визначення. Однією з 

найбільш незахищених і недостатньо підготовлених верств населення до умов самостійного 

життя і здійснення професійного вибору, зокрема, є діти-сироти. 

Метою публікації є теоретичне дослідження профорієнтаційної роботи з дітьми-

сиротами щодо формування у них професійної самовизначеності. 

На сьогодні дослідження проблеми професійної самовизначеності дітей-сиріт є досить 

актуальними, про це свідчать праці таких науковців як М.А. Галагузова, І.Д. Звєрєва,  

О.В. Безпалько, А.Й. Капська, І.М. Богданова, Ю. Бондаренко, О.В. Краснова, В.Є.Осипенко, 

Н.В.Вербова та С.С. Пальчевський на особливості профорієнтаційної роботи з дітьми-

сиротами та використання різноманітних форм групової роботи у формуванні професійної 

самовизначеності.  

Система державної опіки в Україні створювалася за умов старого політичного ладу. В 

її грунт були покладені ідеї колективного виховання дітей. Наша держава успадкувала 

систему великих інтернатних закладів, де дітям складно реалізувати свою індивідуальність. 

Такі установи мають суттєві обмеження в забезпеченні індивідуального підходу до дітей, 

часто ізолюючи їх від суспільства. Тому важливим є процес супроводу виховання дітей в 

інтернатному закладі, особливо в аспекті допомоги у виборі професійних уявлень та 

вподобань. Отже, проводячи профорієнтаційні заходи слід звертати увагу на особливості 

виховання дітей-сиріт саме в аспекті врахування та розвитку їх індивідуальності. 

Крім того, інтернатні заклади відрізняються особливим контингентом дітей, 

здебільшого педагогічно занедбаних. Чимало дослідників виокремлюють специфічні 

соціально-педагогічні риси дітей-сиріт. О.Р. Поляновська відзначає такі поширені 

характеристики дітей в інтернатних закладах: «Вони відстають у своєму психічному 

розвитку, мають низьку пізнавальну активність, у них не сформувалися пізнавальні інтереси, 

рівень їхніх знань також значно нижчий, порівняно з учнями загальноосвітньої школи» 

[3, с. 341-349]. 

Крім психологічних проблем дітей-сиріт, які сформувалися ще до потрапляння їх в 

інтернатні заклади, існує безліч проблем, які формуються уже внаслідок перебування у 

ньому.  

Ще одним із наслідків виховання в інтернатному закладі є порушення соціальної 

адаптації, що може призвести в одних випадках до зниження активності, яке веде до апатії та 

більшого інтересу до речей, ніж до людей, в інших випадках – до гіперактивності з відходом 

в асоціальну та кримінальну поведінку [4, с. 31]. 

Варто звернути увагу на ідеї Ю. Бондаренко, викладені нею у статті «Життєва 

компетентність вихованців закладів інтернатного типу». У статті вона зосереджує увагу на 

феномені «життєва компетентність», яка виявляється через спроможність вирішувати 
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життєві проблеми в контексті конкретної ситуації життєдіяльності людини, оволодівати 

певними ролями.  

Несформованість життєвої компетентності вихованців шкіл-інтернатів стає загальною 

проблемою багатьох випускників інтернатних закладів, так як відображається на усьому 

їхньому подальшому житті, у тому числі і професійному [2]. 

Можна виокремити ті соціально-психологічні особливості, які б могли впливати на 

хід профорієнтаційної роботи та професійного вибору дітей-сиріт. У першу чергу це 

прихильність, уміння налагоджувати відносини з оточуючими, сформована життєва 

компетенція. Тому в рамках профорієнтаційної роботи з вихованцями інтернатних закладів 

соціальний працівник повинен докласти максимум зусиль, аби удосконалити чи сформувати 

ці якості. 

Профорієнтаційну роботу з дітьми-сиротами необхідно розглядати як органічну 

складову виховного та освітнього процесів, яка тісно пов’язана з іншими підходами 

навчальних та виховних закладів. Підготовка дітей-сиріт до вибору професії – невід’ємна 

частина роботи працівників інтернатних закладів, що покликана вирішити такі завдання: 

– соціальні – сприяти становленню відповідальних членів суспільства, готових до 

самореалізації; 

– економічні – регулювати сферу зайнятості та трудові потоки; 

– виховні – виховувати працелюбність, відповідальність, добросовісність та інші соціально- 

та особистісно важливі якості; 

– освітні – надавати знання про світ професій; 

– мотиваційні – мотивувати вихованців на здійснення обґрунтованого вибору професії 

[1, с. 28]. 

На законодавчому рівні визначені наступні підходи до профорієнтаційної роботи з 

молоддю, що навчається. Вона включає такі елементи: професійна інформація, професійна 

консультація, професійний добір, професійний відбір та професійна адаптація. 

Таким чином, були проаналізовані теоретичні засади профорієнтаційної роботи з 

дітьми-сиротами щодо формування у них професійної самовизначеності. Проведення 

профорієнтаційної роботи з дітьми-сиротами не лише наочно демонструє специфіку певних 

спеціальностей, але й дає можливість зрозуміти, у якій сфері діяльності краще реалізувати 

себе і підготувати до освоєння майбутньої професій. Така робота спрямована на вирішення 

проблеми складності професійного самовизначення, що пов’язане із свідомим вибором 

майбутнього життя та самореалізацією. Проводячи профорієнтаційну роботу з дітьми-

сиротами щодо формування соціальний працівник може використовувати різноманітні 

форми роботи, однією з таких є тренінгове заняття.  
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ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ СУЧАСНИХ МУЛЬТИПЛІКАЦІЙНИХ  

ФІЛЬМІВ НА РОЗВИТОК ДИТИНИ 

Вплив казок, мультиплікаційних фільмів та дитячих передач на формування 

особистості дитини завжди був доволі значним. Сьогодні, коли спостерігається своєрідний 

процес заміни прочитаних або розказаних книг і історій на анімовані картини, такий вплив 

тільки зростає. Саме в ранньому віці, особливо в дошкільному та молодшому шкільному 

періоді розвитку, діти неусвідомлено копіюють і, таким чином, формують свої неповторні 

манери поведінки в різноманітних ситуаціях, риси характеру, особливості мислення. Добре, 

коли таке копіювання відбувається тільки з позитивних прикладів батьків та персонажів 

мультиплікаційних фільмів, але, на жаль, часто спостерігається протилежне. Усе більшу 

популярність серед дітей та їх батьків набувають канали, які постійно транслюють 

різноманітні мультсеріали. Адже дуже зручно, включивши одну програму, зайняти малюка 

на дві-три години. Але наскільки таке проведення часу є доцільним, і чому все частіше 

говорять про зростання негативного підтексту в багатьох серіалах і мультфільмах, особливо 

іноземного виробництва, – усе це вимагає уважного розгляду. 

Отже, актуальність зазначеної теми пов’язана з тим, що одним з основних засобів 

впливу на розвиток сучасних дітей у ранньому віці є мультиплікаційні фільми. Останніми 

роками по телебаченню з'являється багато різноманітних мультфільмів, як вітчизняного, так і 

закордонного виробництва. Це викликає роздуми щодо їхнього впливу на розвиток і 

становлення психіки підростаючого покоління.  

Мета дослідження – визначити особливості впливу мультиплікаційних фільмів на 

психологічний стан дитини. 

Для осмислення даної проблеми велике значення мають дослідження, присвячені 

теоретичним та прикладним проблемам морального розвитку дітей, які досліджували  

С. Максименко, М. Боришевський, І. Булах, М. Савчин, Р. Павелків, В.В. Абраменкова та ін. 

Безпосередньо телебачення як засіб всебічного впливу на моральний розвиток особистості 

дитини вивчали Дж. Донакю, Ю. Купер, М. Маклюен, У. Олаєн та ін.  

В. Абраменкова пише: «Казка є одним з найчистіших і цілющих джерел формування у 

дитини естетичних еталонів і уявлень» [1, с. 102]. Улюблена казка програмує життєвий 

сценарій дитини, впливає на доросле життя людини [2]. Казки також ілюструють життєві 

відносини чоловіків і жінок, несуть в собі ідеальні образи хлопчиків і дівчаток, юнаків і 

дівчат, чоловіків і жінок. Дослідник А. Бандура вважає, що діти дуже чутливі до екранних 

образів і багато чому навчаються з того, що бачать, наслідуючи героїв, оскільки зорові 

образи відіграють важливу роль в «научінні через спостереження» [4]. 

Оскільки сьогодні роль казок здебільшого відіграють мультфільми, то можна сказати, 

що саме вони формують в дитини її світогляд, адже дитина починає наслідувати образ свого 

улюбленого героя. А, отже, виникає питання, як впливає зміст мультфільмів на світогляд та 

психіку дитини?  

У 2012 році в Україні 85 батьків звернулися до Національної експертної комісії 

України з питань захисту суспільної моралі з проханням заборонити «небезпечні» 

мультфільми, які навчили дітей лаятися та битися. Вони створили брошуру СМультфільми – 

загроза для наших дітей». У ній батьки дали перелік загрозливих мультиплікаційних фільмів, 

дали коротку характеристику більшості з них. Мультфільми звинувачують в пропаганді 

збоченості, жорстокості та цілеспрямованому руйнуванні сімейних цінностей. Досліджуючи 

брошуру, можна зрозуміти, що висновки, до яких прийшли батьки, не є безпідставними.  

Зокрема, були досліджені такі мультфільми: «Телепузики», «Спанч Боб», «Сімпсони», 

«Гріффіни», «Футурама», «Лунтік», «Саус Парк», «Шрек», японські «Аніме», мультфільми 

Уолта Діснея, «Маша та Ведмідь», «Покемони» та інші. Вражає не лише кількість 
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мультиплікаційних фільмів, які потрапили в цю брошуру, а й тривожні коментарі 

психологів-консультантів. Наприклад, психолог-консультант Ольга Сташук вважає 

мультфільм «Спанч Боб» дуже примітивним і вказує, що світ аутистів є багатший і 

логічніший, ніж світ Губки Боба. А якщо батьки хочуть, щоб їх дитина отупіла, то «Спанч 

Боб» – це кращий помічник [5, с. 12] 

Щодо російського мультфільму «Маша та Ведмідь» психологи-консультанти мають 

безкомпромісну думку: «Це класичний приклад садизму, де є жертва (Ведмідь) та маленький 

садист (Маша)» [5, с. 14]. Тобто, в цьому мультиплікаційному фільмі стерто межі правильної 

та безпечної поведінки, якої має дотримуватися дитина. Психологи б’ють тривогу, адже діти 

все частіше мріють опинитися на місці Маші, а батьки автоматично стають жертвами.  

Велике обурення також викликає мультфільм «Покемони». Батьки – укладачі 

брошури – вважають, що діти наслідують негативну поведінку головних героїв. Сенсом 

існування покемонів є постійна боротьба одне з одним, таким чином вони стають 

сильнішими. Ця тенденція простежується і в дітей, вони вважають, що бійка допоможе їм 

самоствердитися [5, с. 10]. 

Інші названі у брошурі мультфільми, згідно з думкою психологів-консультантів, 

також негативно впливають на психіку та формування світогляду та поведінки дітей.  

Але, на щастя, є і мультфільми, і мультсеріали, які навчають добру, взаємоповазі, 

вчать дітей допомагати одне одному та долати перешкоди. Такими, на погляд батьків, є 

більшість радянських мультфільмів за мотивами казок та легенд. Наприклад, «Бджілка 

Майя». Цей мультсеріал навчає дитину працьовитості, бажанню прийти на допомогу та 

бачити обставини, при яких ця допомога потрібна. Крім того, мультфільм супроводжується 

спокійною графікою та мелодійною музикою. Також яскравим прикладом є мультфільм 

«Про мамонтеня», який навчає дитину не падати духом в складних ситуаціях, залишатися 

добрим та виховує в дитині правильну модель батьківства.  

Але це не означає, що всі радянські мультфільми беззастережно позитивні, а всі 

американські чи японські негативно впливають на дитину. Звичайно, це не цілком вірно. 

Критерій «корисності» або «шкідливості» мультфільмів дуже простий — він полягає в 

наявності або відсутності в них деструктивних, агресивних моделей поведінки. Наприклад, 

на думку психологів, старий радянський мультик «Мойдодир» – деструктивний, оскільки 

демонструє силовий спосіб вирішення конфлікту, лякає дитину. А ось американські 

діснеївські «Білосніжка» або «Бембі» – відмінні мультики, оскільки в них показані 

дружелюбні, розумні моделі поведінки героїв, з якими зазвичай ідентифікує себе дитина. 

Досліджуючи цю тему, можна прийти до висновку, що мультиплікаційні фільми 

впливають негативно на дитячу психіку, на світогляд дитини та на формування її рис 

характеру, зокрема жорстокості та агресивності. Але радикально позбавляти дитину 

перегляду мультфільмів – не правильно. Якісні та позитивні історії допоможуть дітям 

прискорити процес розвитку, розширити кругозір, розвинути фантазію та уяву.  
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ, ЩО ВЧИНИЛИ 

ПРАВОПОРУШЕННЯ 

Правопорушення, здійснені неповнолітніми, – небезпечне соціальне явище, оскільки 

негативно впливають на формування особистості та становлять велику суспільну небезпеку. 

На сьогодні проблема правопорушень серед неповнолітніх – одна з найбільш актуальних. 

Девіантна поведінка дітей, що розуміється як порушення соціальних норм, придбало в 

Україні за останні роки масовий характер і поставило цю проблему в центр уваги соціальних 

працівників.  

Проблеми правопорушень неповнолітніми були предметом досліджень як вітчизняних 

та зарубіжних учених. Зокрема, проблеми девіантної поведінки неповнолітніх дослідили: І. 

П. Сопрун, С. А. Товщик, В. В. Коваль, О. Є.Мойсеєва, М. Супрун, С. Когут, Ю. Г. Поводюк 

. Проблеми профілактики правопорушень неповнолітніми присвятили свої праці такі 

дослідники як: Н. Квітковська, І. Козубовська, В. Оржеховська, О. Пилипенко та ін.. 

Мета статті: дослідити особливості соціальної роботи з дітьми, що вчинили 

правопорушення в Україні.  

Серед ключових причин скоєння дитиною правопорушення можна назвати такі: 

недостатній рівень правосвідомості та правових знань; не усвідомлення наслідків своїх 

вчинків; брак організованої системи дозвілля; незнання законів України; уживання 

алкогольних та наркотичних речовин; важке матеріальне становище; недостатнє виховання 

та увага з боку батьків; вплив друзів тощо. 

Правопорушення — це суспільно небезпечне винне протиправне діяння (дія або 

бездіяльність) деліктоздатного суб'єкта, за яке передбачається юридична відповідальність.  

Для наукових і практичних цілей створені різноманітні класифікації правопорушень: 

а) ступенем суспільної небезпеки – на злочини і провини;  

б) належністю норм права, які порушуються, до відповідних галузей права: кримінальні, 

цивільні, адміністративні, правопорушення у сфері трудового законодавства. 

Різні види правопорушень регулюються різними законодавчими документами в 

Україні. Одним з таких нормативно-правових актів є Кримінальний кодекс України, в якому 

розкрито основні підстави, за якими неповнолітня особа може підлягати кримінальній 

відповідальності та застосування до неї примусових заходів виховного характеру. Законом 

України "Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю" передбачена система 

соціального захисту дітей.  

Технологія соціальної роботи з дітьми схильними до правопорушень покликана на 

профілактику правопорушень серед дітей, реабілітацію неповнолітніх, які скоїли 

правопорушення, підтримку сімей, в яких є дезадаптовані діти. Особливість полягає в 

застосуванні переважно групових та масових форм роботи та приділяється неналежна увага 

до інтерактивних методів (тренінгів, рольових ігор тощо), які сприяють кращому засвоєнню 

інформації дітьми. 

На даний час існують різні методи, що можуть використовуватися з метою правового 

виховання неповнолітніх. Серед них: роз'яснення, розповіді, бесіди, читання творів, 

інтерактивні методи - рольові та інтелектуальні ігри, тренінги, конкурси. Діти краще 

сприймають інформацію, коли вона надасться в активній формі. Лекції та інші вербальні 

методи є традиційними для інформування різних вікових категорій. У цьому напрямі 

застосовуються також консультації, які дають змогу проводити індивідуальну роботу з 

дитиною, здійснювати психологічну корекцію, надавати правову допомогу. 

У сфері профілактики девіантної поведінки неповнолітніх в Україні працює низка 

різних організацій, що спрямовані на попередження вчинення дітьми протиправних діянь та 

їх реабілітація з відновленням основних соціальних функцій, психологічного, фізичного, 
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морального здоров'я, соціального статусу дітей. Серед них виділяють: школи і професійні 

училища соціальної реабілітації; виховні колонії; центри соціально-психологічної 

реабілітації служб у справах неповнолітніх; притулки для неповнолітніх. 

Проблема соціальної роботи з дітьми що вчинили правопорушення полягає втому, що 

дана категорія дітей, не розуміючи значущості проведеної з ними роботи, чинять супротив 

методам профілактики та виховання. У зв’язку з цим соціальний працівник повинен 

ураховувати психологічні особливості цієї групи ризику та проводити належну роботу. 

Таким чином, особливості надання соціальним працівником належної допомоги 

полягає в тому, що ця соціальна група ризику потребує належних методів роботи з 

відновлення їх соціального функціонування. Тому одним із актуальних і соціально значимих 

завдань, що стоять перед нашим суспільством сьогодні, безумовно, є зниження росту 

правопорушень серед неповнолітніх і підвищення ефективності їх профілактики. 
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СОЦІАЛЬНА ВЗАЄМОДІЯ МИТЦЯ І ПУБЛІКИ  

У КОМЕРЦІОНАЛІЗОВАНОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

Комерціалізація українського суспільства почала відбуватися на початку 90-х років, 

коли був проголошений курс на розбудову ринкової економіки в незалежній Україні. 

Нажаль, не тільки в економічній сфері, але й в усіх сферах суспільного життя почали 

відбуватися подібні процеси. Так, при обговоренні даної проблеми на засіданні круглого 

столу «Культура і ринок», який відбувався навесні 1991 року, вчені вже тоді були 

занепокоєні перспективою розповсюдження на сферу культури і мистецтва ринкових 

відносин. «Комерціалізація є однією з граней переходу до ринкових відносин, який 

представляє собою конкуренцію груп, організацій, культурних центрів один з одним за 

споживача культурних благ і послуг» [5, с. 157]. Особливо гостро при обговоренні даної 

проблеми поставало питання розвитку так званої масової культури.  

Сьогодні дана проблема стоїть ще гостріше, адже в комерційному секторі перевагу 

отримує той, хто у найбільшій мірі задовольняє попит широкої публіки. Такий стан речей 

може згубно вплинути на розвиток мистецтва і самого митця. Як зазначає В. Ісаєв 

«Мистецтво багатогранно, це душа людини. Мистецтво – це найбагатший світ прекрасних 

образів, це політ фантазії, це бажання зрозуміти сенс життя і людського буття, це 

концентрація творчих сил людини» [3, с. 85]. Комерціалізація у сфері мистецтва може 

призвести до втрати його глибокого духовного змісту на поталу низьким смакам і потребам. 

М. Балонова вважає, що мистецтво не можна вважати необов'язковим додатком до 

більш нагальних благ і потреб людей. Воно відіграє величезну роль у житті людського 

суспільства, забезпечуючи створення, накопичення та трансляцію духовного досвіду та 

естетичних цінностей від покоління до покоління, від людини до людини, від культури до 

культури [1, с. 13].  

Таким чином, мистецтво є своєрідним дзеркалом і самосвідомістю будь-якої 

культури, в якому відображаються її сутнісні риси. Освоюючи твори мистецтва, людина 

соціалізується, пізнає світ, його минуле, сьогодення і майбутнє, навчається осягати 

емоційно-інтелектуальний світ іншого. Відмова від художньої діяльності здатна повернути 

http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ua-referat.com/%D0%91%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
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людину в первісний стан, зневага до високої культури та її цінностей може призвести і 

призводить до падіння моральності і, як наслідок, розгулу злочинності, наркоманії та інших 

негативних проявів [2, с. 10]. Отже, культурна політика будь-якої держави повинна 

забезпечувати підтримку високого мистецтва, яке в умовах ринку переживає далеко не кращі 

часи. 

Тепер розглянемо сутність соціальної взаємодії митця і публіки в умовах 

комерціалізації культури. Але спочатку звернемося до поняття «соціальна взаємодія». Для 

задоволення своїх потреб і інтересів людина завжди вступає у взаємозв'язок з іншими 

членами суспільства. Соціальний зв'язок – це соціальна дія, що виражає залежність і 

сумісність людей або груп. Це сукупність особливих залежностей одних соціальних суб'єктів 

від інших, їх взаємні відносини, які об'єднують людей у відповідні соціальні спільності і 

свідчать про їх колективне існування. Поняття соціальний зв'язок запровадив до наукового 

обігу Е. Дюркгейм, який вважав, що можна вести мову про соціальні зв'язки в групі, 

організації та у суспільстві в цілому [4, с. 133]. У процесі взаємодії відбувається обмін 

інформацією, знаннями, досвідом, матеріальними та духовними цінностями. 

В сучасній західній соціології поняття «соціальна взаємодія» є одним з ключових. 

Через соціальну взаємодію різні автори прагнуть пояснити механізми функціонування 

суспільства та змін, що в ньому відбуваються. Так, М. Вебер вважав, що в процесі взаємодії 

люди прагнуть максимально раціоналізувати свою поведінку з метою досягнення найбільшої 

економічної ефективності [4, с. 137]. На думку П. Сорокіна, соціальна взаємодія є взаємним 

обміном колективним досвідом, знаннями, поняттями, у результаті чого виникає 

культура [6]. 

Якщо посилатися на україномовне поняття «митець», то воно походить від слова 

«міт» (міф) і означає майстерність творення образу як предмета поклоніння, чарування. 

Щодо особистості митця віддавна склалася думка, що його вустами промовляють вищі сили 

– боги. Йому надана чарівна сила перетворювати людські страждання та біль на красу. В 

особі митця слушно вбачали генія, здатного творити світ більш досконалий, ніж він є 

насправді. [2, с. 18]. Особистість митця концентрує в собі універсальність формуючих умінь 

людини, метою яких є досконалість у її чуттєвих виявах – у цілісній її життєвості. Біографії 

видатних митців, спогади про них чи їх власні свідчення переконують у постійній 

зосередженості на творчості. Це сповнена відповідальності потреба повідомити людям те, що 

відкрилось митцеві, й зробити це так, щоб сказане було справді переконливим, а отже, 

поєднувало людей спільністю почувань та усвідомленням їх творчих можливостей. Але така 

позиція митця можлива за умови його незалежності від смаків і попитів публіки або якихось 

комерційних установ.  

Проте у комерціалізованому суспільстві, або як про нього ще кажуть «суспільства 

споживання», такий стан майже не можливий. Ми бачимо, що комерціалізація суспільства – 

це досить давній процес, але у сучасному суспільстві він розвивається з більшою силою, 

тому що у наш час є досить багато напрямів, нових технологій або здобутків у культурі і 

мистецтві, які підвладні споживанню нашого суспільства. І тому, чим більше суспільство 

отримує ці нові здобутки, тим більше йому них замало [2]. 

Загальною ознакою комерціалізації суб’єктів культури є прагнення отримувати 

прибуток, не рахуючись з тим соціальним ефектом, котрий виникає у суспільстві і культурі. 

В такій ситуації публіка у все більшій мірі стає об’єктом масованого впливу продукції поп- і 

мас-культури з її утилітарно-розважальною спрямованістю і суто комерційним характером. 

Побоювання також викликає вторгнення елементів ринкових відносин в культуру, в 

діяльність закладів мистецтва, що супроводжується суттєвими змінами пріоритетів, 

зміщенням акцентів в їх роботі з населенням у бік дешевої розважальності на шкоду 

організації творчого процесу. Це не може не відбитися на соціокультурних орієнтаціях 

масового споживача культурно-мистецьких послуг. 

У сучасному суспільстві все частіше виникають непорозуміння між публікою і 

митцем, через те, що й самі митці умовно поділилися на два табори. Перші – це ті, хто 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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виробляє лише те, що від них вимагає публіка, які творять мистецтво лише заради визнання, 

збагачення, тощо. Інші не завжди визнаються публікою, тому що вони значно випереджають 

час, і публіка просто не розуміє їхнього мистецтва, тому і ставиться до них досить 

прискіпливо.  Взаємодія між цими таборами, вплив потреб і смаків публіки на творчість 

митця є темою наших майбутніх досліджень.  
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РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ГРОМАДЯНАМИ, ЯКІ НЕ  

МАЮТЬ МІСЦЯ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ 

Бездомність як соціальне явище втілюється в цілому комплексі соціальних, 

економічних, громадянсько-правових та культурно-психологічних проблем, у наслідок яких 

значна частина населення в сучасному українському суспільстві є систематично 

позбавленою житлових умов, які визнані невід’ємною складовою цивілізованого суспільства 

та соціальної політики в сучасних правових державах. За останні півстоліття відбулося 

швидке зростання масштабів бездомності в Україні. По суті це відбувається через 

загострення економічної ситуації (стагнація виробництва, інфляція, зростання цін, падіння 

життєвого рівня), політичну нестабільність, втрату моральних цінностей та орієнтирів. Нині 

в Україні простежується вкрай негативна динаміка демографічних процесів – депопуляція, 

висока смертність та низька народжуваність, що ставить під загрозу не лише економічну, а й 

геополітичну сталість української держави. 

За останні роки бездомність стала важливою темою наукових досліджень. Над 

вивченням проблеми бездомності та безпритульності в Україні працювало багато науковців, 

серед яких Іванова Р.I., Нікіфоров А., Анатольєва О. I. Питання надання соціально-

педагогічної й психологічної підтримки безпритульних розкриті в роботах Л. Віннікової,  

І. Зверевої, А. Капської, Г.Лактионової, Н. Лук’янової, Л. Кузьми, П. Павленка. Окремі 

питання соціального забезпечення вразливих верств населення у своїх працях піднімали такі 

вчені: О.Тищенко, В. С. Андреєв, В. М. Андріїв, Н. Б. Болотіна, В. С. Венедиктов. 

Мета статті: дослідити особливості та регулювання соціальної роботи з громадянами 

без постійного місця проживання в Україні. 

Згідно із чинним українським законодавством бездомність визначають як соціальне 

становище людини, зумовлене відсутністю в неї жилого приміщення (будинку, квартири, 

кімнати тощо), яке б вона могла використовувати для проживання/перебування і в якому 

могла бути зареєстрованою.  

Причинами, що передують виникненню бездомності як явища вважають: особистий 

вибір, в'язниця, проблеми у сім’ї, втрата роботи, махінації з нерухомістю. До третини 

українських бездомних втратили свої домівки через тюремне ув’язнення. Деякі бездомні 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D1%8F%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%96%D0%BC%27%D1%8F
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продали житло чи його незаконно відібрали шахраї. Інші безхатченки потрапляють на 

вулицю через сімейні негаразди. 

Також, бездомні опиняються на вулиці через втрату роботи. В основному, це люди з 

провінції, які йдуть шукати роботу до великих міст. Та коли їх черговий заробіток 

закінчується, вони, не маючи можливості оплачувати тимчасове житло, йдуть на вулицю. 

Для поліпшення соціального захисту бездомних громадян та безпритульних дітей 

було прийнято Закон України «Про охорону дитинства» та «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей»(далі - Закон).  

Саме останній закон визначає загальні засади соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей, забезпечує правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані 

на реалізацію бездомними особами і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених 

Конституцією та законодавством України, створює умови для діяльності громадських та 

благодійних організацій, що працюють у сфері соціального захисту населення. 

Щодо інститутів, які забезпечують соціальний захист безпритульних осіб, то за даним 

Законом – це соціальні заклади, діяльність яких спрямована на допомогу бездомним особам і 

безпритульним дітям, їх підтримку та реінтеграцію, а саме: будинок нічного перебування; 

центр реінтеграції бездомних осіб, соціальний готель, притулок для дітей служби у справах 

дітей. Данні заклади створюються місцевими органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, релігійними організаціями, 

підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, фізичними 

особами відповідно до потреб регіону. Діяльність закладів соціального захисту для 

безпритульних дітей здійснюється відповідно до типових положень, затверджених Кабінетом 

Міністрів України.  

Сьогодні в Україні простежується вкрай швидке зростання масштабів бездомності. 

Регулювання соціальної роботи є головним обов’язком держави, основними напрямами 

правової політики якої є забезпечення правового регулювання відносин у суспільстві, які 

спрямовані на реалізацію бездомними особами і безпритульними дітьми прав і свобод . 
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ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНОГО КАПІТАЛУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Останнім часом інтерес сучасних західних вчених-соціологів концентрується навколо 

вивчення різних аспектів явища соціального капіталу. Вплив соціального капіталу на 

розвиток, умови життя, світу, навколишнє середовище, потік інвестицій, здоров’я, 

інформаційні технології, сільське господарство, урбанізацію, його взаємозв’язок з рівнем 

злочинності і насилля у суспільстві, крос-культурні дослідження довіри – це теми, які 

привертають увагу аналітиків, що співпрацюють з міжнародними фінансовими інститутами. 

Безумовно, вплив соціального капіталу на різні сфери суспільного життя не можна 

переоцінити. Крім того, в умовах сучасної трансформації українського суспільства вивчення 

феномену соціального капіталу є вкрай необхідним. Адже саме глибока соціально-

http://www.misto.okhtyrka.net/
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економічна та політична трансформація українського суспільства призвела до суттєвих 

якісних змін соціального капіталу. Ці процеси є характерними для всіх регіонів України, і 

для Запорізької області також. 

Соціальний капітал представляє собою сукупність формальних і неформальних 

соціальних мереж, які індивід використовує для виробництва та розподілу товарів та послуг. 

Соціальна мережа – особистісні відносини довіри між обмеженою кількістю учасників, які 

знають один одного і пов’язані між собою кровною спорідненістю, спільністю інтересів або 

дружбою [1]. 

Сутність соціального капіталу визначається поняттям «ресурс» як сукупність довіри, 

соціальних цінностей і норм, що надає суспільним відносинам певної якісної характеристики 

та забезпечує можливість впливу особистісних життєвих стратегій на суспільний розвиток. 

Зміст соціального капіталу розкривається поняттями «порядність», «компетентність», 

«послідовність», «лояльність» і «відкритість». 

Необхідною умовою існування соціального капіталу є довіра. Умовою прояву довіри 

– репутація. Умовою формування довіри – дотримання визнаних етичних принципів і норм 

як внутрішніх, так і в зовнішніх суспільних зв’язках. Соціальний капітал формується в таких 

сферах як сім’я, освіта, професійна діяльність і дружба. 

У трансформаційному українському суспільстві соціальний капітал, ототожнюється з 

образами «кумівства», «своячнівства», а також «аморальної сімейності». 

Основою для формування соціального капіталу є неформальні мережі, що 

представляють собою групи, члени якої поділяють неформальні норми і цінності і 

забезпечують альтернативні канали для передачі інформації всередині організації і через 

неї [1]. 

В сучасному українському суспільстві нестабільність політичної системи, 

неефективність державної машини призводить до заміни соціального капіталу 

неформальними, інколи напівкримінальними «посередницькими» структурами. 

Аналіз статистичних даних про населення Запорізької області [2] дозволяє 

стверджувати, що: 

– виходячи з загальних показників приросту населення можна констатувати негативну 

тенденцію – зменшення соціального капіталу; 

– підтвердження цієї тенденції є, по-перше, поступове зниження реєстрації шлюбів та 

розлучень; по-друге, зниження народжуваності, по-третє, збільшення позашлюбних 

народжень. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ АДАПТАЦІЇ МОЛОДИХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

В ОРГАНІЗАЦІЯХ, ЩО ОПІКУЮТЬСЯ ДІТЬМИ-СИРОТАМИ 

Адаптація молодого фахівця - це не тільки пристосування до нових умов 

життєдіяльності, а й активне засвоєння норм професійного спілкування, виробничих 

навичок, трудової дисципліни, традицій трудового колективу, тобто процес входження в ту 

чи іншу соціальну середу. 

Молодий співробітник, освоюючи професійну сферу свого життя, проходить два рівня 

адаптації, професійну і психологічну. 

Проте передумовою успішної адаптації молодого спеціаліста є якісна професійна 

підготовка ще в період навчання. 



 13 

Фахівець з соціальної роботи з дітьми-сиротами, повинен мати чіткі уявлення про 

систему соціального захисту дітей-сиріт в нашій країні; орієнтуватися в соціальній політиці 

держави; мати чіткі уявлення про форми влаштування дітей, які залишилися без піклування 

батьків; про типи, функції, основні призначення установ для дітей-сиріт; тенденція розвитку 

служб соціальної допомоги окремим категоріям дітей, які потребують особливого захисту.  

Найважливішим засобом професійної підготовки молодих спеціалістів є її практична 

складова, оскільки тут синтезуються навчально-практична і добровольча діяльність. Вона 

організовується у вигляді педагогічної практики та волонтерської благодійності. Педагогічна 

практика включає в себе: ознайомчу та активну діяльність в дитячих будинках, притулках та 

інтернатах, де майбутній спеціаліст виступає в якості помічника вихователя, помічника 

соціального педагога і виконує необхідні завдання і доручення. 

Добровільна волонтерська діяльність, дає можливість отримання практичних знань і 

умінь, які складно виробити в процесі теоретичного навчання. Вона створює можливості 

спілкування з фахівцями, розширення загального і професійного кругозору; розширення 

сфери науково-дослідної та творчої діяльності; перевірки правильності вибору професії, 

формування професійно значущих особистісних якостей [4, c.56]. 

В цілому адаптаційний процес охоплює всі види зв'язків і відносин, що виникають з 

приводу діяльності індивіда: професійні, організаційні, матеріальні, побутові, соціальні, 

соціально-психологічні. За час проходження адаптації новоприйнятий працівник формує 

власне ставлення до обраної ним професії та місцем застосування своїх знань і умінь 

[3, c.12]. 

Для того, щоб молоді співробітники відчули себе потрібними, щоб підвищити рівень 

довіри до організації та професії, закладу необхідно розробити ряд додаткових компенсацій 

молодим спеціалістам. До них можна віднести: одноразові підйомні молодим фахівцям; 

часткова компенсація оплати житла протягом декількох місяців після працевлаштування; 

зарахування до кадрового резерву [1, c.24]. 

Кожному молодому спеціалісту, що прийшов до організації, де опікуються дітьми-

сиротами, потрібен досвідчений наставник, який проведе «екскурсію». Ця людина як 

«призма», через яку фахівець дивиться на організацію, розуміє своє місце і специфіку 

роботи, приймає різні правила. Часто буває, що підхід до системи наставництва дуже 

формальний. Вибрали досвідченого співробітника і доручили йому навчати і наставляти 

новачка, а він нічого не робить, вважаючи невигідним ростити собі конкурента. 

З досліджень задоволеності співробітників у різних компаніях відомо, що мотивація 

молодих фахівців завжди значно вище мотивації співробітників, які прийшли в компанію 

вже з багажем досвіду [2]. 

Основною причиною настання кризи на етапі професійної адаптації вважають 

розбіжність реального професійного життя зі сформованими уявленнями і очікуваннями. 

Невідповідність професійної діяльності очікуванням викликає кризу професійної 

експектацій, переживання якої виражається в незадоволеності організацією праці, її змістом, 

посадовими обов'язками, виробничими відносинами, умовами роботи і зарплатою. Можливі 

два варіанти розв'язання кризи: конструктивний: активізація професійних зусиль по як 

найшвидшої адаптації та придбання досвіду роботи; деструктивний: звільнення, зміна 

спеціальності; неадекватне, неякісне, непродуктивне виконання професійних функцій. 

Отже, професійна адаптація виступає важливим складовим елементом системи 

підготовки кадрів і є регулятором зв'язку між системою освіти і виробництвом 
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МІСЦЕ МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ В РОЗВИТОК  

СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА 

Суспільство споживання – феномен XXI сторіччя. Засновником та фундатором даної 

парадигми досліджень був представник французької школи соціології Е. Фромм, ідеї якого в 

подальшому активно розвивались та досліджувались. Найяскравішою постаттю в 

дослідницький парадигмі феномену споживання є Жан Бодрійяр. Він поєднує в єдину 

систему розуміння споживання(без двокрапки) економічні, психологічні та соціальні 

фактори й мотиви нового, постмодерністського суспільства. Отже, суспільство споживання – 

це певна сукупність соціальних відносин та економічних практик, організованих на основі 

принципу індивідуального споживання, актуальних та сталих для конкретного суспільства.  

Дослідження місця масового споживання у розвитку суспільства доцільно почати з 

розгляду політичних передумов формування нової споживацької культури, адже саме 

міжнародна політична стабілізація XX ст.. стала поштовхом до розвитку масового 

споживання. Так, масове споживання стабілізувалося після Другої світової війни – у світі 

оформлюється масове виробництво та закріпляється сталий товарообіг. Одночасно на основі 

кейнсіанської макроекономічної політики розвиваються моделі соціальних держав. Активно 

поширюються практики споживацької культури, формується онова суспільства – так званий 

середній клас, що втілює у собі певний гарант сталої споживацької аудиторії. Середній клас 

– це спільнота, яка була сформована в рамках соціальної держави, і саме він сформував 

сучасну потужну споживчу культуру. А також, саме в рамках середнього класу, починається 

розшарування та якісне збагачення соціально-професійної структури суспільства. На основі 

всіх цих трансформацій суспільства природним є й той факт, що активно трансформуються й 

продукти його виробництва. Загальна концепція довгострокового споживання та лагодження 

зіпсованого досить швидко конвертується у динамічну модель споживання товарів, яка 

ґрунтувалась не на оновленні, а на заміні товару. Цим була спровокована революція в 

торговельній культурі – поява супермаркетів і торгових центрів. В суспільство інтегрується 

ліквідація аскетичної раціональності: одиницею торгової транзакції є не необхідна річ, а 

шопінг, як цілісний акт споживання. На цьому етапі формується та закріплюється новий 

кластер у професійній структурі суспільства та соціогуманітарному науковому товаристві, 

розвивається маркетинг та реклама. Центральне місце займає символічна складова вже 

звичних соціально-еконоічних процесів. Поряд з «престижем» на ринку з’являються 

«життєві стилі», «молодість», «спосіб життя» та інше, що відповідним чином ускладнює і 

символічну складову споживчих товарів, робить її більш значною з точки зору впливу на 

мотивацію споживання. А.О.Савиновский у своїй роботі «Маніпулювання масовою 

свідомістю у рекламі: вчора, сьогодні, завтра» досить глибоко розкриває сутність подібних 

мотивів, аргументує їх дієвість сьогодні. Так вчений виводить чотири основні мотиви 

володіння що активно використовуються у рекламі та маркетингу [3, с. 80-81]: 

1. Володіння буттям; 

2. Володіння їжею; 

3. Володіння певним матеріальним станом (майном, грошима, нерухомістю); 

4. Володіння інформацією. 

Трансформація мотивації споживання має очевидний вплив і на споживацьку 

поведінку. Віталій Курінний російський вчений, науковий редактор журналу "Логос" 
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зазначає що дослідження у цій сфері прогнозують перенесення акцентів споживання з 

демонстраційного на внутрішні процеси переживання акту придбання та використання 

товарів та послуг. Мова йде в цілому про трансформацію структури раціональної дії, 

переорієнтації її з «зовнішніх» цілей, пов’язаних з володінням якимись функціональними 

предметами, на «внутрішні», тобто пов’язані з якоюсь формою емоційного задоволення [4].  

Масова культура та масове споживання – це основні концепти побудови та 

регулювання сучасних соціальних процесів. На основі цього формуються два основні 

підходи до розуміння даних феноменів: перший розглядає масовізацію сучасності як поле 

для маніпулювання, а другий, в свою чергу, розуміє масовість як можливість індивіда до 

емансипації.  

Так, концепція масового споживання є одночасно продуктом суспільно розвитку й 

при цьому була та залишається основоположною, рушійною силою трансформацій, що 

полягають у симбіотичному розвитку та поглибленні внутрішніх взаємодій соціальної, 

економічної та психологічної парадигм. Масове споживання спирається на стимулювання 

різних сфер особистості. У суспільстві споживання виробники мають стимул 

вдосконалювати і створювати нові товари та послуги, що сприяє прогресу в цілому. Високі 

споживчі стандарти є стимулом для отримання прибутку і, як наслідок, наполегливої роботи, 

тривалого навчання, підвищення кваліфікації. 

Проблема надмірного використання та раціонального споживання є ключовою у 

світовому контексті та входить у перелік сучасних проблем індустріальних та 

постіндустріальних суспільств. У сучасному світі споживання стає свого роду пагубною 

звичкою, розвивається оніоманія. Для людини товари втрачають власну значущість і 

перетворюються на символ причетності до певної суспільної групи, ідеї, ідеології. Ідея про 

можливість досягнення соціальної переваги через споживання породжує у свідомості 

споживача віру в те, що сам акт купівлі здатний доставити більше задоволення, ніж власне 

продукт, який отримується. Отже особливий науковий потенціал є у соціології споживання 

як факторі регулювання не лише соціально економічних процесів у суспільстві, а й значущих 

трансформацій внутрішнього світу індивіда специфіки іі ідентифікації у суспільстві.  

Література 

1. Потребительская культура в последней трети ХХ века: проблема потребительского стиля 

жизни [Електронний ресурс] / Д. Кузнецов // Журнал аналитических материалов ВЕСТНИК 

АНАЛИТИКИ – № 1 (47). – Режим доступу до статті. : http://www.isoa.ru. 

2. Кузнецов Д. А. Человек в обществе потребления (социально-философский анализ) : 

автореф. дис. на соискание научю степени канд. фил. наук : спец. 09.00.11 «социальная 

философия» [Електронний ресурс] / Д. А. Кузнецов ; учреждение рос. ак. наук ин. фил. РАН 

– Москва, 2010. – С. 24. 

3. Савиновских А.О. Манипулирование массовым сознанием в рекламе: вчера, сегодня, 

завтра [Електронний ресурс] / А.О. Савиновских. – Режим доступу до статті: 

http://www.edit.muh.ru. 

4. Общество потребления 7 фактов о роли массового потребления в культуре и экономике, 

трансформации товара в символ и обществе переживаний [Електронний ресурс] / Куренной 

В. // Інтернет-проект «ПостНаука». – Режим доступу до статті. : http://postnauka.ru. 

http://www.edit.muh.ru/


 16 

Ганжа Яна 

студентка 4 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: викладач Руднєва А.О. 

 

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИЧНОГО ЛІДЕРСТВА В УКРАЇНІ 

Сьогодні в Україні актуальною є проблема трансформації та модернізації політичної 

системи на демократичний лад. Тому не менш важливим сучасним викликом в нашій 

державі є становлення інституту політичного лідерства, та взагалі демократичних механізмів 

лідеротворення. Дослідженням проблеми формування політичного лідерства в Україні 

займаються вітчизняні науковці – Ф. Кирилюк, Б. Кухта, Ф. Рудич, О. Симоненко, Н. 

Теплоухова та інші. 

Так, розпад Радянського Союзу і виникнення нових незалежних держав у кордонах 

колишніх радянських республік стали початком формування нових політичних систем в цих 

країнах. У 90-х роках ХХ століття в Україні складається дуже непроста ситуація, з одного 

боку, стара система лідеротворення вже зжила себе, а з іншого боку нова система все ще не 

була сформованою, а тим більш утверджена. Як зазначає Ф. Кирилюк «Стара система 

підготовки лідерів була достатньо розгалуженою і мала досить кваліфіковані сили. Але її 

обмеженість полягала в тому, що вона прищеплювала партійному, профспілковому, 

комсомольському активам тільки навички «вимагати», «спрямовувати», «організовувати», 

«домагатися», «забезпечувати» тощо, причому специфічними методами тиску, 

адміністрування та іншими» [1, с. 455]. Саме тому постала потреба в формуванні такого 

інституту політичного лідерства, котрий би відповідав існуючим реаліям та викликам часу. 

При дослідженні механізмів формування політичного лідерства в нашій країні, ми 

вважаємо, треба зупинитися на характеристиці механізмів лідеротворення що були 

характерні для Україні в останні роки існування СРСР. Так, в Україні як і в колишніх 

радянських республіках не існувало ринку політичних лідерів. Як зазначає Ф. Рудич «Не 

існувало середовища, яке могло би привести до спонтанної появи лідера, і єдиним каналом 

формування політичних лідерів були партія та державні органи. Найвпливовішою особою і 

фактичним політичним лідером в кожній з країн був секретар Центрального Комітету КП 

даної країни чи республіки»[2 c.331]. Крім того, в Україні знаходилась і альтернатива 

партійним лідерам. Це були представники інтелігенції, дисидентського руху, наукової 

спільноти, які проводили активну громадянську і політичну діяльність.  

В сучасній політичній науці існує загалом дві точки зору щодо формування 

політичного лідерства в країнах з демократичними режимами. Перша з них полягає в тому, 

що в сучасному демократичному суспільстві інститут політичного лідерства формується з 

процедурою виборів та в політичний боротьбі. При чому, вибори відіграють важливу роль у 

процесі формування політичного лідерства, оскільки саме після виборів політичні лідери 

отримують офіційні посади у вищих органах державної влади. Інша точка зору ґрунтується 

на твердженні, що головним механізмом формування політичного лідерства є партійно-

політична діяльність. Так, згадані механізми формування політичного лідерства притаманні і 

для політичної системи України вже після отримання незалежності. Саме тому, багато 

дослідників ототожнюють сучасних політичних лідерів України з керівниками провідних 

партій, рухів, та з політиками які займають керівні, офіційні посади у вищих державних 

органах. Серед таких дослідників політичного лідерства в Україні можна назвати Д. Видріна, 

Б. Кухту, А. Пахарєва, та інших.  

Крім цього, щодо сучасного стану інституту політичного лідерства багато дослідників 

зазначають, що система формування політичного лідерства функціонує як антрепренерська 

(підприємницька) – відкрита та незбалансована, також включає елементи гільдії 

(бюрократичної) – закритої. Серед таких дослідників можна назвати М. Рудича, 

О.Симоненко, Н.Теплоухова та ін. Так, Ф. Рудич зазначає: «Для України, головною 

особливістю еволюції формування сучасного політичного лідерства полягає в тому, що воно, 

з одного боку набуло певних рис, притаманних політичним лідерам демократичних країн, а з 
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іншого – успадкувало риси, притаманні лідерам номенклатурної системи»[2, с. 337-338]. 

О.Симоненко щодо проблеми формування політичного лідерства в Україні зазначала «За 

часів президентства Л. Кравчука визначилося кілька шляхів формування політичних лідерів 

в Україні. Першим був шлях використання радянської партноменклатури…Ще одним 

шляхом стала участь людей, які вперше прийшли в політику, – новообрані депутати 

Верховної Ради, члени представницьких і виконавчих інститутів різних владних рівнів. З 

одного боку, вони не мали значного досвіду участі в політичних процесах, міцних зв’язків з 

населенням, їх не підтримували організовані сили, оскільки багатопартійна система лише 

розбудовувалася. З іншого боку, значна частина з них становила ту верству, що на Заході 

називається менеджерами, тобто вони мали певний досвід управління бізнесом, різними 

структурами»[3,с. 62]. 

Отже, можна зробити висновок, що формування політичного лідерства розпочалося з 

отриманням Україною незалежності, при цьому великий вплив на цей процес справила 

колишня система лідеротворення, що була притаманна СРСР. Головною особливістю 

формування політичного лідерства в нашій державі було поєднання двох моделей 

лідеротворення: антипренерської системи та частково системи гільдій. З одного боку в 

Україні почали про себе заявляти дуже багато нових лідерів, але з іншого боку практично всі 

політичні лідери були представниками колишньої радянської номенклатури.  
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ПОСТПЕНІТЕНЦІАРНИЙ ВПЛИВ ТА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ ОСІБ, 

ЗВІЛЬНЕНИХ З МІСЦЬ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ 

В Україні на кінець 2014 року кількість осіб, які звільнилися від відбування покарання 

з випробуванням складала 73452 (за даними Державної пенітенціарної служби України).  

В сучасних реаліях держави Україна проблема соціальної та трудової адаптації осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, не вирішується повністю, більшість звільнених не 

можуть знайти роботу, зареєструватися, стати на облік у центрах зайнятості, отримати 

повноцінну та потрібну їм медичну, правову, психологічну допомогу, що пов’язано у тому 

числі зі стереотипами. Такі умови спонукають до повторного здійснення злочинів(рецидиву). 

Статистичні дані подають такі цифри, що рецидив становить 10% - 15%, але якщо не 

вирішувати питання ресоціалізації та адаптації звільненого до умов волі, цей показник може 

підвищуватись. 

Виходячи з цього актуальність даної теми полягає в тому, що соціальна адаптація 

осіб, що звільнилися з місць позбавлення волі повинна бути одним із головних напрямків 

соціальної роботи в пенітенціарній системі для зменшення кількості рецидивів колишніми 

засудженими .  

Дану тему досліджували Микитась І.М., Неживець О. М., Ягунов Д.В., Богатирьов 

І.Г.та інші. 

Мета: проаналізувати постпенітенціарний вплив на осіб, що звільнилися з місць 

позбавлення волі як фактор подальшого успішного життя в суспільстві. 
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Постпеніціарний вплив - це система заходів, спрямованих на переконання засуджених 

в об'єктивній необхідності правомірної поведінки на волі та надання їм допомоги в 

побутовому і трудовому влаштуванні та на організацію контролю за їх поведінкою, аж до 

застосування адміністративних і кримінально-правових заходів примусу з метою 

недопущення становлення їх на шлях скоєння повторних злочинів [2, с.83]. 

Ресоціалізація – це підтримка порушених соціальних зв’язків, або відновлення їх 

через систему заходів, передбачених державою і застосованих до осіб, які вчинили злочин, з 

метою їх корекції, а також підтримки, укріплення та становлення соціально-корисних 

зв’язків, організаційних, психолого-педа- гогічних, виховних та інших заходів впливу на 

різних етапах кримінальної відповідальності з метою недопущення здійснення повторних 

протиправних діянь, та повернення її до самостійного загальноприйнятого соціального життя 

у суспільстві.( І. Г. Богатирьов ) [1, с. 23] 

Рецидив злочинів, згідно статті 34 ККУ — це вчинення нового умисного злочину 

особою, яка має судимість за умисний злочин. 

Проаналізувавши теоретичні джерела з цього питання, можна виділити наступні 

особливості постпенітенціарного впливу: 

– процес впливу починається з моменту відбування всього строку кримінального покарання, 

набрання законної сили ухвали або постанови суду, оголошення амністії, помилування і 

завершується моментом погашення або зняття судимості; 

– метою постпенітенціарної адаптації осіб, засуджених до позбавлення волі, є пристосування 

їх до нового соціального середовища для закріплення результатів виправлення та 

попередження вчинення ними нових злочинів; 

– процес впливу перебуває у сфері регулювання різних галузей права, в тому числі і 

адміністративного.[4, с. 53]. 

Що стосується системи заходів постпенітенціарного впливу то виділяють наступні 

його складові як: 

– підготовка засуджених до звільнення; 

– надання допомоги звільненим у трудовому та побутовому влаштуванні; 

– організація загального контролю за поведінкою осіб, звільнених з місць позбавлення волі; 

– застосування в разі потреби заходів примусу — встановлення адміністративного 

нагляду.[3, с. 125]. 

Отже, постпенітенціарний вплив повинен ставитись на один щабель разом з 

інститутом відбування покарання та перевиховання засудженого, оскільки подальша успішна 

соціальна адаптація та ресоціалізація поверне колишнього засудженого до повноцінного 

життя та забезпечить йому повноцінний доступ до всіх видів суспільних благ, і як наслідок 

зведе до мінімуму відсоток рецидивів. Виконання в повному обсязі постпенітенціарного 

впливу можливе за умови співпраці органів внутрішніх справ, пенітенціарної системи та 

соціальних служб. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА ІЗ ЛЮДЬМИ, ЯКІ ПЕРЕЖИВАЮТЬ  

ЖИТТЄВУ КРИЗУ 

На сьогоднішній день в Україні досить сильно постало питання роботи із людьми, що 

переживають життєві кризи. Політична та економічна ситуація безпосередньо впливають на 

збільшення кількості таких людей. Тобто ми можемо констатувати, що ця проблема є досить 

актуальною і потребує розробок методик проведення і впровадження заходів щодо 

стимуляції такого виду діяльності. 

Життєва криза - це переломний етап у житті особистості, рубіж між старим і новим 

досвідом, якісний перехід із одного стану в інший [2, с. 50]. 

Виділяють такі види криз: кризи становлення особистості, кризи здоров'я, термінальні 

кризи, кризи значущих стосунків, кризи особистісної автономії, кризи самореалізації, кризи 

життєвих помилок [2, с. 45]. 

Залежно від індивідуальних особливостей, від попереднього досвіду певне ставлення 

до буденних неприємностей, стресів, конфліктів або ж до драматичних подій, що змінюють 

напрямок життєвого шляху, закріплюється, це свідчить про те, що людина мимоволі дублює 

свою поведінку і вона стає для нею звичним способом життя. Для подолання життєвої кризи 

надзвичайно важливо працювати із світосприйняттям людини, в цьому контексті виділяють 

два типи людей. Перший тип - люди, які оптимістично сприймають світ, мають позитивну 

самооцінку. Другий тип - особи, які звертаються до механізмів психологічного захисту, 

сприймають світ, як джерело небезпеки, мають невисоку самооцінку та песимістичний 

світогляд [2, с. 46]. Ці типи людей по різному сприймають проблему. А отже і по різному 

ставляться до її вирішення. В свою чергу ці відмінності впливають на вибір методик під час 

роботи із цією групою клієнтів. Тобто людина, яка переживає життєву кризу вона 

знаходиться у складному психологічному стані чим і зумовлюється складність роботи із цією 

категорією клієнтів. 

Для роботи із людьми, що переживають життєві кризи використовують різі форми та 

методи соціальної роботи. 

При роботі із дітьми застосовують наступні методи: 

– використання елементів гри та казкової образності під час привчання до самостійного 

застилання ліжечка, одягання, вмивання; 

– похвала за слухняність та добре виконану справу, супроводжувана лагідним дотиком, 

поцілунком, погладжуванням голівки; 

– цікава розповідь про «розумну» поведінку тварин у той момент, коли дитина починає 

вередувати; 

– збільшення перебування дитини на свіжому повітрі, особливо перед сном; 

– використання засобів музикотерапії та арт-терапії; 

– хвалити дитину бажано в присутності інших, а висловлювати своє незадоволення наодинці; 

– виявляти увагу до дитини, вислуховуючи її до кінця. за умови виникнення ситуацій 

заперечення ініціювати появу ситуацій схвалення [1, с.120]. 

При роботі із дорослими. Застосовують наступні методи: 

1. Поведінковий контракт. 

2. Гештальт терапію. 

3. Тренінгові методики. 

4. Когнітивні методи [1, с. 100]. 

Таким чином, ми бачимо, що працювати із людьми, які переживають життєву кризу 

надзвичайно складно. Адже доводиться працювати не лише із зовнішніми проявами 

проблеми але й з психологічними особливостями клієнта, із його світосприйняттям. 

Соціальна робота і цією категорією населення використовує досить різноманітні методи та 
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методики під час роботи. Групи клієнтів також досить різноманітні адже доводиться 

працювати як із дітьми так і із дорослими, тому. Що всі люди проходять кризові етапи у 

своєму житті. 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ ПОЗИТИВНОЇ ДЕВІАЦІЇ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

На даному етапі розвитку не викликає сумніву твердження , що позитивні девіації - 

провідна сила загальноісторичного прогресу і розвитку кожної людини, що в них укладені 

початку науки, техніки, мистецтва, культури, соціального і морального життя людей та їх 

взаємовідносин. Під позитивною девіацією розуміється соціальна творчість, різні форми 

соціальної активності й новаторства, які можуть суперечити або не відповідати сформованим 

у суспільстві в конкретних історичних умовах нормам, шаблонам, стандартам, але в той 

самий час містять величезний прогресивний початок. Ці форми відхилень містять в собі 

високі моральні, політичні, етичні форми, відображають цінності більш високого рівня, для 

широкого вияву яких суспільство ще не дозріло. Серед сучасної молоді саме позитивні 

форми девіації, такі як геніальність, героїзм, трудоголізм, інтелектуальна активність, здатні 

змінити становище в суспільстві. Адже кому, як не молоді змінювати світ в кращу сторону. 

Позитивні девіації є виходом за межі буденного, особливий вид діяльності, який 

актуалізує потенційні властивості і ресурси особистості, що передбачає наявність у суб'єкта 

здібностей, мотивів, знань і умінь. Завдяки цьому створюється продукт, що відрізняється 

оригінальністю, новизною та унікальністю. 

Наше суспільство представляє дії таких людей так: коли людина виділяється з 

натовпу навіть заради блага суспільства (трудоголіки), або заради науки (інтелектуальна 

активні індивіди) наше суспільство представляє її дії як форми девіантної поведінки, тобто 

поведінки, що відходить від загальноприйнятих норм та правил у суспільстві. 

Наприклад: однією з функцій науки як соціального інституту є створення нового, тому будь 

яке відкриття руйнує сталі стереотипи і викликає певну реакцію. Наукова творчість, яка має 

відхилення від норм не творчого існування, відхиляється і від норм самого наукового 

співтовариства. Аналогічно відбувається і в художній творчості: нові течії, стилі, 

направлення досить рідко мають схвалення. 

У спеціальних дослідженнях, присвячених темі девіації акцент робиться на її 

негативних проявах, а сама девіація розглядається як форма патологічного соціального 

відхилення. Однак, девіації може мати також позитивні або інтеграційні наслідки для 

соціального життя. Їх позитивний аспект служить засобом прогресивного розвитку системи, 

підвищення рівня її організованості, подолання застарілих, консервативних чи реакційних 

стандартів поведінки. 

Причина цього відхилення лежить в особливостях взаємозв'язку і взаємодії людини з 

навколишнім світом, соціальним середовищем і самим собою. Що виникає на основі такої 

властивості різноманітність у психофізичному, соціокультурному, духовно-моральному 

стані людей і їх поведінці є умовою розквіту суспільства, його вдосконалення та здійснення 

соціального розвитку. Відхилення у поведінці – девіантна поведінка – є , таким чином , 

природною умовою розвитку людини, життя всього суспільства. Інакше кажучи , девіантна 

поведінка була, є і буде . 
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Можна визначити такі характеристики позитивно девіантної особистості: 

– володіння інформаційної культурою; 

– гнучкість мислення; 

– висока працездатність; 

– творчий підхід у різних видах діяльності; 

– готовність до ризику в умовах нестабільності та непередбачуваності; 

– готовність до непереривного саморозвитку, самовиховання; 

– переосмислення власного «Я» на якісно новому рівні; 

– вміння мислити нестандартно; 

– проявляти творчий, креативний підхід. 

Виділяють такі ознаки трудоголізму: 

– після напруженої роботи важко переключитися на іншу діяльність;  

– занепокоєння про роботу заважає під час відпочинку; 

– трудоголік вважає , що задоволення можна відчувати тільки під час роботи; 

– трудоголік відчуває себе енергійним, впевненим і самодостатнім, тільки працюючи або 

думаючи про роботу; 

– якщо він не працює , то відчуває незадоволеність і роздратування; 

– закінчуючи якусь справу , відчуває незадоволеність від того, що скоро «все закінчиться»; 

– закінчуючи якусь справу , відразу починає розмірковувати про наступну справу; 

Існує риси відмінності трудоголізму від працьовитості. Працьовитість - здатність 

людини виконувати великий обсяг роботи для того, щоб потім реалізувати напрацьоване 

(отримати гроші і поїхати у відпустку, купити будинок). Трудоголізм - важка психічна 

залежність від роботи. Трудоголіки працюють саме заради самого процесу роботи , а не 

заради результату . Робота повністю підпорядковує собі і розум, і серце трудоголіка . 

Аналіз творчості та креативності визначає, що творчою людиною може бути кожен. 

Креативна здатність, яка багато в чому носить вроджений характер, виступає як ядро творчої 

особистості. Проаналізувавши творчість і креативність я прийшла до висновку, що хоча вони 

несуть позитивній характер і сприяють розвитку особистості і людства в цілому, вони в 

суспільстві вважаються відхиленнями , і саме тому вони є позитивною девіацією. 

Можна визначити такі фактори формування девіантної поведінки української молоді. 

Перший фактор - особливість формування свідомості української молоді. Другий фактор 

формування девіантної поведінки української молоді - вплив оточуючого середовища. 

Третім фактором формування девіантної поведінки української молоді - є неймовірно сильна 

жага самоутвердження. Четвертим фактором формування девіантної поведінки української 

молоді є - соціальна несправедливість. 

Отже, поведінка сучасної молоді трансформується с кожним роком. Це залежить від 

багатьох факторів, наприклад від цінностей, від менталітету країни в якої живе людина від її 

прагматичних цілей, від політичної влади. Тому позитивні видатні якості (геніальність, 

креативність, талант) в різних суспільствах і епохах по - різному оцінюються, те, що 

вважалося нормою в одному суспільстві, було абсолютно неприпустимим в іншому. Тому в 

суспільстві часто і виникає нерозуміння і недооцінювання діяльності людей. 
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СТРАТАГЕМНЕ МИСЛЕННЯ В ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

В Давньому Китаї декілька тисяч років тому були систематизовані стратегії, що 

застосовувалися в політиці та військовому мистецтві, яке на той час було невід’ємне від 

політики. Такі стратегії в російській та українській мовах отримали назву «стратагеми». В 

теперішній час термін «стратагема» може бути використаний в кількох значеннях. В 

безпосередньо прикладному варіанті він означає військову хитрість або хитрування в 

політичному, економічному, приватному житті тощо. Стратагеми не просто дають рецепти 

можливих дій, вони визначають те поле, в якому знаходиться людина, ті моральні та 

соціальні норми, яким вона слідує або якими нехтує в ім’я досягнення мети. Вони мають 

єдиний критерій – ефективність дій в боротьбі за владу та ресурси. Призначення стратагеми 

– дати концентрований рецепт поведінки за тих чи інших обставин, який веде до виграшу 

непрямим шляхом.  

Стратагемне мислення, розкриваючи здатність прораховувати ходи в політичній грі, а 

часом не просто прораховувати, але й запрограмовувати їх, виходячи з особливостей ситуації 

і якостей противника, служить зразком політичної далекоглядності, причому 

далекоглядності активної. Це актуально як для зовнішньополітичних процесів, так і для 

політичних практик в середині країни. 

Водночас стратагеми не є суто китайським явищем. Опосередковані способи впливу, 

приховане маніпулювання чужою поведінкою застосовувалися політиками та правителями 

незалежно одне від одного у всі часи та у всіх народів. Не залишилися в стороні від цього 

процесу і слов’яни. Але проблема масштабного використання стратагем у політичній 

практиці в Україні як інструментів досягнення ефективного функціонування політичної 

системи та досягнення конкурентної переваги є актуальною, і потребує детального розгляду 

та систематизації. Йдеться про використання всього потенціалу наявних сил та обставин. 

Мистецтво стратагем передбачає хоч і своєрідний, але по-своєму дуже послідовний та 

практичний погляд, на речі, що може бути застосований до будь-яких політичних ситуацій, 

погляд бездоганно розумний. 

Підвищення конкурентності, посилення боротьби між основними політичними 

гравцями привели до впровадження ігрових стратегій та стратагемного підходу у політичних 

практиках. Наукову проблему, яку необхідно вирішити, є фактичне використання у 

політичній практиці стратагемного управління та необхідність теоретичного аналізу 

впровадження цих методів. 

Стратагемність слід розуміти як сплав стратегії з умінням розставляти приховані від 

противника пастки. Стратагемне мислення породжене певним видом людської практики, 

(певним цілепокладанням і ціннісними орієнтаціями) специфічність його обумовлена 

специфікою предмета цього мислення – досягнення успіху в протиборстві. Закони, за якими 

розвивається і діє в соціальній практиці стратагемне мислення, обумовлені спеціалізацією 

цієї соціальної практики – не пізнання і зміна світу, а тільки його окремої частини – практики 

протиборства, що включає нав’язування своєї волі іншим суб'єктам діяльності й організації 

цієї діяльності у відповідності зі своїми пріоритетами. Стратагемне мислення спрямоване на 

пізнання законів суспільства і законів зміни поведінки соціальних суб'єктів при суворо 

заданих умовах [1]. 

Однією з основних сфер політичного життя, де стратагеми є чи найпоширенішими є 

електоральна. Дуже широке застосування у виборних процесах знаходять такі поняття, 

макіавеллізм, стратагеми та стратагемна політика, політичні інтриги, містифікації, 

психологічні та тайні операції, пропаганда та психологічна війна, політичні ігри та 

несумлінна реклама (політична та комерційна), дезінформація, оперативні ігри тощо [1]. 

Стратагеми у виборчих процесах застосовуються як узагальнені тактичні підходи до агітації, 
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як вузькоспеціалізовані стратегії впливу на певну, досить відособлену групу акторів 

виборчої кампанії. Найбільш часто стратагеми у виборчих кампаніях використовуються 

стосовно до суперників, спонсорів, влади, міжнародних спостерігачів. У меншій мірі вони 

застосовні власне до виборців. 

Стратагемно обґрунтований стрижень стратегії виборчої кампанії є вкрай необхідним 

для її успіху. Для формування відповідного стрижня виборчої стратегії необхідно виконати 

три шари задач: оптимізацію ресурсів, створення ідеального образу і узгодження ідеального 

образу з реальністю. В алгоритм створення ідеального образу кандидата входять такі 

невід’ємні компоненти як: конкретизація цілей виборчої кампанії, конкретизація ключових 

задач виборчої кампанії, оцінка головного опонента, позиціонування та створення іміджу 

кандидата. 
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ПУТИ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ АППАРАТЕ УКРАИНЫ 

Процессы принятия решений пронизывают всю деятельность органов 

государственного управления, являясь своеобразным «стержнем» этой деятельности. 

Нередко в литературе по этой теме процесс принятия решений отождествляется с самим 

управлением. Роль этого процесса огромна, а значит, от качества его протекания зависит 

качество осуществления самой управленческой деятельности. Никакая другая 

управленческая деятельность не носит такого определяющего характера для общества, как 

деятельность органов государственного управления. Следовательно, совершенствование 

процесса принятия решений в государственном аппарате является одной из самых 

актуальных проблем государственного управления. 

На современном этапе развития украинского общества, его трансформации в 

направлении демократии, поиск путей усовершенствования деятельности органов 

государственного управления, совершенствование процесса принятия решений в частности, 

имеет определенную актуальность. 

Решение – это моделирование будущего состояния, причем такого состояния, 

которому отдается предпочтение. Каждое решение складывается из обеспечения 

информацией, то есть познания, которое может быть правильным или неправильным, и из 

оценки, определяющей, чему необходимо отдать предпочтение. Решение любого вида 

содержит действительные, фактические элементы и элементы оценочные, нормативные [1]. 

Такое определение представляется ценным, поскольку подчеркивает информационную 

природу решения и оценочно-волевой характер. Будучи непосредственным результатом, 

продуктом процесса принятия решения в частности и управленческого труда в целом, 

решение аккумулирует целеполагающие, обеспечивающие координирующее и 

стимулирующее свойство управленческой деятельности, которые проявляются в важнейших 

функциях управленческого решения. 

Другими словами, управленческое решение является материальным (видимым, 

осязаемым) выражением и опредмечиванием управленческих воздействий. И суть этого не 

меняется из-за того, что субъект государственного управления образует собой сложную 
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иерархическую систему, в которой одни государственные органы и должностные лица 

(вышестоящие) управляют другими (нижестоящими). 

Специфической особенностью всех решений государственного аппарата является их 

юридическое оформление. Придание государственному решению правовой формы – это 

важнейшее государственное и юридическое действие, которые выделяет решение 

государственного аппарата из других социальных управленческих решений. Соответственно 

и сам процесс принятия решения в государственном аппарате юридически регламентирован. 

Под совершенствованием процесса принятия решения в государственном аппарате 

подразумевается повышение качества принимаемых решений. Другим, объективным 

следствием такого совершенствования должно стать уменьшение издержек в процессе 

принятия решений, качество решения – это совокупность свойств (требования к решению), 

обеспечивающих успешное их выполнение и получение определенной эффективности: 

обоснованность, эффективность, непротиворечивость, конкретность, своевременность, 

компетентность [2]. Теоретически, соблюдение этих требований приводит к повышению 

эффективности решений. Причем, эффективность решений, принимаемых в государственном 

аппарате, характеризуется неразрывной связью между оптимальностью и эффективностью, 

между получением положительного эффекта, приближающего к намеченной цели, и 

экономной (оптимальной) затрат сил, средств, времени. 

Определить направление совершенствования процесса принятия решений 

представляется возможным при анализе сложившегося в государственном управлении 

механизма формирования и реализации решений. Этот механизм раскрывается в данном 

исследовании через рассмотрение организационных и правовых форм деятельности в 

процессе принятия решений, являющихся по своей сути процедурами. Так, процесс принятия 

решений в государственном аппарате представляет собой совокупность процедур 

применяемых на различных его этапах, содержанием же этого процесса является 

информация в самых различных формах, процесс принятия решений – это информационный 

обмен между его участниками. 

Соответственно выделенным недостаткам при анализе механизма формирования и 

реализации решений в государственном аппарате (недостатки в информационных качествах 

управленческих актов, в информационном обеспечении, в организации и правовом 

регулировании процесса принятия решений) находятся пути совершенствования процесса 

принятия решений в государственном аппарате. Заключаются они в системе мер, 

направленных на совершение информационных качественных решений и информационного 

обеспечения процесса принятия решений, закрепление организационных форм работы и 

обеспечение достичь правового регулирования процесса принятия решения. 

Своеобразным результирующим итогом этой системы мер должно стать создание 

эффективных технологий процесса принятия решений в государственном аппарате, 

состоящих из системы логических связанных процедур и операций. Такие технологии 

должны содержать в себе информацию о методах обнаружения и решения управленческих 

проблем, способах и формах организационного взаимодействия участников процесса 

документирования решений и придание им юридической силы, формах организации 

выполнения решений и контроле за их исполнением, о лицах, ответственных за 

формирование и организацию исполнения решений, и о рациональном разделении или 

кооперации их труда. Необходимый атрибут процедур – сбалансирования системы прав, 

обязанностей и ответственности конкретных участников процесса принятия решений на всех 

его этапах. Задачи данного исследования были выполнены. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ЖІНКАМИ, ЯКІ ПОТРАПИЛИ В СКРУТНІ ЖИТТЄВІ 

ОБСТАВИНИ У СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ 

У громадській практиці існує вираз - важка життєва ситуація, що означає 

переживання людини, що опинилася в положенні, яке серйозно позначається на його 

добробуті, безпеці, та з якого він не завжди здатний вийти самостійно. У цьому випадку 

людина потребує допомоги кваліфікованого фахівця з боку соціальної роботи. Особливо 

потребують її жінки. Їм складніше самостійно знайти прийнятний вихід зі сформованої 

ситуації. Враховуючи даний факт, соціальні працівники намагаються спрогнозувати і 

визначити найбільш доцільні шляхи надання допомоги жінкам, що потрапили у важкі 

життєві ситуації, а саме інвалідність, нездатність до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, сирітство, бездоглядність, малозабезпеченість, безробіття, насилля, 

конфлікти. Нерідко жінки стають жертвами домашнього насильства, фізичних катувань, 

зґвалтувань, психологічних травм, пов'язаних з втратою роботи, не в змозі прогодувати своїх 

дітей.. 

Статистичні дані підтверджують серйозність цієї проблеми для сучасної України. Так, 

згідно з офіційними даними, які були викладені у книзі [1] жінки стають жертвами в 40% 

випадків навмисних вбивств, а 51,4% з них є жертвами домашнього насильства. У той же час 

офіційні статистичні дані не дозволяють оцінити реальні масштаби домашнього насильства. 

Одна з причин полягає в тому, що жінки часто не заявляють в правоохоронні органи у 

випадках, коли стосовно них відбувається фізичне насильство в особливо важких формах. В 

результаті випадки домашнього насильства реєструються тільки після того, як скоєно 

вбивство. Таким чином, саме жінки складають більшість найбільш соціально-незахищених 

категорій громадян ( пенсіонери, безробітні, працюючі у бюджетній сфері), а отже 

потребують допомоги найбільше. 

Метою статті є пізнання технологій соціальної роботи щодо жінок, які потрапили у 

скрутні життєві обставини у сучасному українському суспільстві. На наш погляд можливо 

використовувати технології соціальної роботи.  

Технології соціальної роботи – це сукупність методів, прийомів та впливів, що 

застосовуються соціальними службами та соціальними працівниками для досягнення цілей у 

процесі здійснення соціальної роботи, які направлені на активізацію сил людини, що 

опинилася у складній життєвій ситуації. 

Безсумнівно, у важких життєвих ситуаціях обов'язково проявляється потреба різного 

роду допомоги, будь-то рада, підтримка або більш значущих - психологічної, соціальної, 

юридичної, матеріальної допомоги. Потреба в тому чи іншому вигляді соціальної допомоги 

також обумовлена причинами, з якими звертаються жінки, які опинилися в кризовому 

становищі.  

Робота з жінками нерідко вимагає тривалого часу. Вона вимагає від фахівця 

найвищого рівня делікатності, оскільки в ході цієї роботи зачіпаються відомості, 

розголошення яких може завдати шкоди індивідам. Велике значення надається також 

почуттям і реакціям фахівця з соціальної роботи з жінками. 

Відтак розрізняють спеціальні технології соціальної роботи, які застосовуються щодо 

жінок. До них відносяться: діагностика, консультування, профілактика, реабілітація, терапія 

та ін. 

1) Діагностика – це виявлення, позначення та вивчення причинно-наслідкових зв’язків та 

взаємовідносин, що породжують комплекс соціальних проблем об’єкта. 

2) Консультування – це динамічний процес, який базується на принципах доцільності, 

добровільності, методичної грамотності та компетентності 
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3) Профілактика – це свідома, цілеспрямована діяльність із попередження можливих 

проблем і досягнення бажаного результату. 

4) Реабілітація – це комплекс заходів, спрямованих на відновлення зруйнованих або 

втрачених суспільних відносин, якостей та можливостей суб’єкта. 

5) Терапія – це цілеспрямований процес з надання допомоги людині з врегулювання 

почуттів, зменшення психологічного навантаження. 

Таким, чином час від часу кожна людина замислюється про виникаючі в його житті 

проблеми, які є для нього причиною занепокоєння і стимулом до активності в пошуку людей 

або їх груп, здатних допомогти у вирішенні проблеми. Останнім часом в ролі виконавців 

таких груп все частіше виступають робітники соціальні служби . Фахівцю, що працює з 

клієнтами, які опинилися в скрутному становищі, необхідно сформувати у людини 

позитивне ставлення на майбутнє, підказати або разом спробувати знайти потрібний вихід зі 

сформованої кризової ситуації. Варто звернути увагу на використання вербальних засобів 

спілкування в ході бесіди з клієнтами. Це вираз згоди і схвалення, висловлений ними в той 

час, коли фахівці уважно слухали жінок, які опинилися у важкій життєвій ситуації. Від того, 

як була побудована бесіда, залежала якість подальшої взаємодії та співпраці з клієнтками. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ДЕВІАНТНОЇ  

ПОВЕДІНКИ У ШКОЛЯРІВ-ПІДЛІТКІВ 

Метою є дослідити особливості використання тренінгів у профілактиці девіантної 

поведінки у школярів-підлітків. 

Соціальний працівник по самому змісту своєї діяльності має справу з різними 

людьми, у тому числі з тими, чия поведінка не відповідає соціальним нормам. Соціальна 

робота з людьми, чия поведінка характеризується як девіантна, має свою специфіку, і 

вимагає певних знань в області соціології, медицини, психології. 

Девіантна поведінка - поведінка, що відхиляється від прийнятих у суспільстві 

ціннісно-нормативних стандартів. Такі відхилення можуть бути позитивними та 

негативними. Девіантна поведінка є природною умовою розвитку людини, життя всього 

суспільства. Інакше кажучи, девіантна поведінка була, є і буде і в цьому полягає актуальність 

її вивчення. Тому необхідно більш ретельно дослідити причини, форми, динаміку девіантної 

поведінки, розробити більш ефективні заходи соціального контролю негативної девіантної 

поведінки - превентивні, профілактичні, корекційні, реабілітаційні. 

Прояви асоціальної поведінки найвиразніше проявляються у підлітків. В підлітковому 

віці формується світогляд людини і допоки він нестійкий, то підлітки найбільше піддаються 

зовнішньому впливу. Якщо має місце розвиток девіантної поведінки у підлітків, то соціально 

бажані позитивні відчуття все більше гальмуються і є небезпека,що людина може стати 

резервом для майбутньої злочинності. Одним із методів профілактики девіантної поведінки 

підлітків є тренінг.  
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Педагоги (О. Даниленков, С. Моісеєва, М. Рожков, М. Шакурова), психологи  

(І. Горькова, Н. Лісовська, І. Севастьянова, А. Фоміна, Л. Шипіцина), правознавці  

(В. Васильєв, В. Кудрявцев, В. Пирожков, О. Туришев), соціологи (В. Іванов, О. Ковальова, 

Б. Паригін, С. Сергейчик) і медики (В. Менделевич, Л. Мірошниченко, П. Сидоров,  

М. Сованюк) уже започаткували дослідження різних аспектів порушеної проблеми і 

оприлюднили здобутки щодо шляхів її розв’язання. Дослідженням тренінгу як методом 

профілактики девіантної поведінки підлітків займалися такі вчені як Вачков І.В.,  

Змановська О.В., Лютий В.П., Джонсон Д., Морлі С. 

Основними видами профілактики є:  

1. Первинна, така, що розглядається як комплекс соціальних, освітньо-виховних і психолого-

медичних заходів, і попереджує зародження девіантної поведінки.  

2. Вторинна – комплекс соціальних, освітньо-виховних, психологічних і правових мір, 

направлених на попередження формування девіантної поведінки учнів і переходу до 

кримінально-карних дій.  

3. Третинна – комплекс соціальних, освітньо-виховних, психологічних і нормативно-

правових мір, направлених на запобігання рецидивним відхиленням в поведінці і сприяючих 

відновленню особового і соціального статусу учня.  

Тренінг є інтерактивним навчанням із застосуванням міні-лекцій (теоретична основа), 

рольових та ділових ігор, спеціальних вправ для закріплення навичок і умінь, обговорень і 

аналізу конкретних ситуацій з професійного досвіду учасників. Ми відносимо тренінг до 

первинної профілактики, оскільки вона більшою мірою носить інформаційний характер, 

спрямована на формування в особистості неприйняття та категоричну відмову від 

негативних стандартів поведінки та звичок. 

Основною відмінністю тренінгів від усіх інших форм навчальних занять є їхня чітка 

підпорядкованість головній навчальній меті — тренуванню навичок.  

Тренінг може допомогти людині: 

– усвідомити проблему; 

– знайти достатню кількість потенційних варіантів вирішення проблеми; 

– вибрати найвдаліший до проблеми підхід і розробити відповідний план; 

– одержати можливість оцінити ефективність обраного підходу. 

Профілактична робота з включенням елементів тренінгу необов'язково повинна 

тривати 6-8 годин, вона цілком може займати одну-дві години (але не менше 30 хвилин). 

Проте, кожне заняття повинне мати певну структуру: початок роботи в групі (створення 

робочої атмосфери, настройка, включення в тему), основна частина (дві-три роботи по темі, 

заданій ведучим), завершення роботи, отримання зворотного зв'язку. Відповідно, від того, на 

якому етапі роботи ми знаходимося, залежить і вибір методу. 

Робота по профілактиці залежностей в рамках мультикомпонентого підходу базується 

на наступних принципах: 

– «щеплення (прививка) переконань»; 

– ініціація розумових процесів учасників; 

– публічні заяви; 

– залучення авторитетів. 

Їх застосування сприяє і особовому зростанню учасників, підвищує їх здатність 

чинити опір тиску середовища і мислити самостійно, закликає до альтернативної діяльності. 

На даний час розповсюджені такі форми тренінгу: тренінг резистентності (стійкості) 

до негативного соціального впливу, тренінг асертивності або афектно-ціннісного навчання, 

тренінг формування життєвих навиків. [2, с.163] 

Вважаємо, що в процесі проведення тренінгів профілактики девіантної поведінки 

ефективно застосовувати структуру тренінгового заняття, запропонованого І. Вачковим: 

привітання, з’ясування самопочуття учасників, представлення теми заняття, вступне слово 
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тренера (притча, легенда, казка) як пролог до роботи, розминка (вправи), основна частина, 

підбиття підсумків, резюме; прощання [1, с. 44]. 

Підводячи підсумок, можна сказати, що девіантна поведінка є невід’ємним проявом 

життя людини у суспільстві. Вона існувала завжди, тож доцільніше застосовувати 

превентивні методи, які допоможуть попередити негативні прояви девіантної поведінки та 

звільнити суспільство від її негативних наслідків. 
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СОЦІОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ПОЛІТИЧНОГО 

КАНДИДАТА ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

Роль телебачення в сьогоднішньому сучасному світі важко переоцінити. Воно 

являється одним із найрозповсюдженіших ЗМІ та проникає у всі сфери життя суспільства. 

ЗМІ являються невід’ємним інститутом соціального життя людей. Вони відіграють 

надзвичайно важливу роль у формуванні, функціонуванні та еволюціонуванні суспільної 

свідомості. Інтерпретація та сприйняття події в цілому не можливе без втручання ЗМІ, де на 

сьогоднішній момент передову позицію зайняло телебачення. Напередодні виборів 

телебачення традиційно стають потужним інструментом політичного впливу. Ця здатність 

активно використовується політичними діячами для формування позивного іміджу.  

Проблемна ситуація обраної теми заключається в тому, що формування політичного 

іміджу кандидата є надзвичайно суб’єктивним моментом. В даному випадку впевнено можна 

говорити про психологічний вплив на аудиторію. Такий вплив, а нерідко і пряме 

маніпулювання, по каналах засобів масової інформації здійснюється тими політичними 

силами, які безпосередньо зацікавлені в строго певному освітленні подій і діяльності 

конкретних політичних лідерів. На хвилі можливо і щирих пристрастей можна внести у 

свідомість народу помилкові установки та орієнтири, відвести їх від логіки здорового глузду. 

В сучасному дискурсі проблематика іміджу займає одне з провідних місць. Наукова 

концепція іміджу оформилася в середині XX століття. Біля її витоків стояли західні 

дослідники (Браун, Дж. Джеймс, Д. Доги, Дж. Фолі та інші), які аналізували проблеми 

іміджу, технології його формування, особливості сприйняття насамперед з позицій 

психологічної науки. Соціально-політична теорія іміджу розвинулася в працях Г. Алмонда, 

С. Верби, Е. Гоффмана, Р. Далтона, Д. Істона, У. Фланігана, Н. Зінгейла, які розглядали імідж 

як невід’ємну частину політичної культури і з цих позицій вивчали його вплив на політичний 

процес. 

Метою статті є визначити основні фактори формування іміджу політичного діяча в 

період передвиборної компанії за допомогою телебачення. 

Сьогодні роль ЗМІ зросла настільки, що реальні дії та події стають значущими тільки 

тоді, коли вони представлені у ЗМІ. На думку Г. Почепцова: «сучасний світ підпорядкований 
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наступному правилу: реальна подія тільки тоді істотна, коли про неї широкому загалу 

розповіли засоби масової інформації» [3]. 

Якщо політик випадає з поля зору, ЗМІ припиняють висвітлювати його діяльність, він 

ризикує бути швидко забутим виборцями. Розвиток ЗМІ і, перш за все телебачення, 

призвело, наприклад, до появи можливості практично миттєвої за мірками політичної 

комунікації «розкрути» нового лідера, що було просто технічно неможливо на початку 

минулого століття. Нові політичні лідери можуть виникати з нізвідки і завдяки ЗМІ ставати 

суспільними героями [1, c. 96]. Саме в такому контексті й почав розвиватися імідж 

політичного діяча.  

Згідно соціологічному підходу, імідж (або образ) – це ще й речовий конструкт, а не 

тільки уявний образ у свідомості людини або сукупність типових видів (способів) 

життєдіяльності індивіда, соціальної групи. Значить, імідж або його складові цілком можуть 

бути матеріально виражені [2, с.56]. 

Основною метою телебачення в процесі конструювання політичного іміджу є 

створення та розповсюдження політичних міфів, тобто «комплексу ідей, які маси готові 

розглядати в якості істинних незалежно від того, істинні вони чи хибні в дійсності», говорить 

американський соціолог Г. Лассуелл [1, c.100]. 

В результаті цього було виявлено декілька основних міфів за допомогою яких й 

відбувається формування політичного іміджу кандидата.  

Міф про «Героя». Для початку, аудиторія повинна зрозуміти, хто головний герой. Для 

цього він завжди на екрані. Політичний лідер може бути представлений в образі мудрого 

батька, патріарха, який піклується про всіх, як про дітей, рятівника вітчизни від певної 

загрози і т.д. Це – одна з важливих складових іміджу розумного політика (представника 

влади).  

Міф про «Героя» набуває особливої важливості і актуальності в періоди крайньої 

нестабільності суспільства: в умовах гострих соціально-економічних проблем, кризи довіри 

до існуючої влади. 

Міф про «антигероя». Образ ворога: у тій чи іншій мірі він необхідний взагалі для 

будь-якого суспільства, для його самовизначення, самоідентифікації і згуртування. 

Міфологема боротьби з ворогом в нашому національному лідерстві спочатку задана, 

оскільки без перемоги немає і відродження країни, відродження соціуму.  

Міф про «Золотий вік». Відстояти в далекому минулому Золотий вік представляється 

як ідеал, якого можна досягти на новому витку історичного прогресу. Використання цього 

міфу характерно для націоналістичних, тоталітарних ідеологій першої пол. ХХ ст., також для 

програм партій, які йдуть у владу, або ж навпаки, втратили владу і знову до неї прагнуть [1, 

c. 101-102]. 

Отже, можна помітити, що для того щоб сконструювати імідж (образ) певного 

політичного кандидата найчастіше звертаються до таких найдавніших форм засобів масової 

комунікації, як міфів. Міфи та архетипи в свою чергу породжують виникнення стереотипів, 

що значною мірою полегшує процес сприйняття певної ідеї. Імідж політичного кандидата 

сформований під час передвиборної компанії дозволяє сформувати ставлення до себе у 

виборців, впливати на їх поведінку та відіграє надзвичайно важливу роль на протязі всієї 

політичної діяльності кандидата.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОЇ  

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 

Процес входження індивіда в соціальну групу завжди потребує сприйняття та 

виконання індивідом певних суспільних норм, цінностей та установок, що й визначає його 

приналежність до цього суспільства. Останні події є доказом того, що українським 

громадянам не байдуже майбутнє їх держави. Країна змогла побачити, наскільки політично 

соціалізованими є наші співвітчизники. Найактивнішою частиною тих, хто виявив своє 

незадоволення нехтуванням деякими представниками влади думкою народу, була українська 

молодь. Саме ця частина суспільства віддає перевагу демократичним цінностям, оскільки 

трактує їх як можливість вибору, який молодь намагається утвердити не лише по 

відношенню до свого особистого життя, а й по відношенню до життя суспільства в цілому, 

що є результатом специфіки розвитку людини у цей період (підвищена активність, юнацький 

максималізм). 

В той же час, «можливість вибору» нерідко трактується молоддю в самому широкому 

діапазоні, навіть, з «виходом» за межі чинного законодавства і культури, що на практиці 

виливається через асоціальні вияви, імпульсивні протестні виступи. Додає актуальності 

трансформаційні процесі, які відбувається зараз на Україні, які, з одного боку, ускладнюють 

процес політичної соціалізації молоді в силу відсутності в державі певних пріоритетів та 

ідеалів, які б можна було використовувати в процесі політичного виховання. З іншого, в цей 

період найбільше фіксується в свідомості молодого покоління негативні варіанти і способи 

політичної діяльності («чорний» PR, брудні політтехнології тощо). 

Під політичною соціалізацією розуміється механізм передачі, засвоєння та 

відтворення індивідами суспільного досвіду, пов’язаного з проблемою відносин отримання, 

утримання та використання влади, метою якого є формування у соціального суб’єкта 

властивостей громадянина [3, с. 104]. 

Всю сукупність робіт, яка присвячена вивченню політичної соціалізації молоді можна 

розділити на дві частини: 

– теоретичні роботі, в яких політична соціалізації вивчається як частина цілого (наприклад, 

як частина політичної соціології); 

– практичні роботи, що представляють собою інтерпретації проведених соціологічних, 

психологічних та ін. досліджень в контексті проблеми політичної культури, політичної 

свідомості та політичної соціалізації [3, с. 104]. 

На політичну соціалізацію особистості впливають наступні фактори: 

– зусилля політичної системи по політичній освіті і залученню громадян у політичне життя; 

соціалізуючий вплив освітніх установ, вплив офіційної пропаганди, пропаганди політичних 

партій і рухів, вплив засобів масової інформації; 

– стихійний вплив на політичну свідомість і поведінку особистості в результаті соціальної і 

політичної практики на макрорівні – міжнародних і внутрішньополітичних реальностей, 

глобальних проблем сучасності, економічної й соціальної ситуації, окремих політичних 

подій; 

– вплив мікросередовища – родини, школи, кола формального і неформального спілкування, 

окремих особистостей; у молодіжному середовищі істотне значення мають неформальні 

групи й молодіжна субкультура в цілому; 

– особиста участь індивіда в суспільно-політичному житті, його власний соціальний 

досвід [1]. 

Інститути політичної соціалізації прийнято підрозділяти на політичні й неполітичні. 

До першого відносять державні й спеціалізовані політичні інститути, партії, організації й 
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рухи. До других – родину, систему освіти, роботу, коло неформального спілкування, церкву, 

засоби масової інформації [3]. 

Політична соціалізація особистості починається в ранньому дитинстві й триває все 

життя. У самому загальному виді в ній можна виділити два етапи. Перший етап – це 

становлення особистості, її формування як громадянин і одержання права участі у виборах. 

На цьому етапі відбувається нагромадження політичних знань, засвоєння основних 

політичних цінностей і орієнтацій. На другому етапі політична соціалізація триває вже з 

підключенням досвіду власної політичної практики, освоєнням нових соціальних і 

політичних ролей. Надалі для різних індивідів етапне значення можуть мати переломні 

моменти в динаміці суспільно-політичних змін, повороти власної політичної долі й т.п. [2]. 

З результатами політичної соціалізації тісно зв'язана політична участь громадян. Під 

цим поняттям мається на увазі участь у політиці автономних частин громадян, що не є 

політичними лідерами або функціонерами владних або партійних структур. Політична 

участь припускає подолання відчуження особистості від влади і політики, її активне 

залучення в політичний процес. Розвиток добровільних, демократичних, законних форм 

політичної участі вважається важливим показником демократичності політичної системи [1]. 

Невід’ємною частиною політичної соціалізації молоді є відповідна державна 

молодіжна політика, завдяки якій відбувається цілеспрямований вплив на формування в 

молоді певних суспільнозначущих зразків і ідеалів політичного життя. 

Процес політичної соціалізації молоді в сучасній Україні ускладнюється наявністю 

багатьох проблем, які притаманні українському суспільстві в період суспільно-політичних 

трансформацій, які визначають специфіку цього процесу наступним чином: 

по-перше, політична соціалізація характеризується стихійністю, плюралістичністю і 

суперечливістю; 

по-друге, в Україні відсутній дієвий механізм залучення молодого покоління до політичної 

діяльності; 

по-третє, політична соціалізація відбувається за умов низького рівня довіри (соціального 

капіталу) молоді до політичних інститутів держави. 
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ВПЛИВ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ПІСЕНЬ НА ДІТЕЙ-АУТИСТІВ 

Аналізуючи різні погляди дослідників на питання музикотерапії з використанням 

українських народних пісень у соціальній роботі з дітьми-аутистами, соціальний працівник 

може розробити комплексну корекційно-терапевтичну програму, яка допоможе аутичним 

дітям легше адаптуватися до нових умов життєдіяльності та сприятиме їх інтеграції в 

українське суспільство 

Дж. Алвін та Е. Уорік досліджують аспект використання музикотерапії з дітьми-

аутистами. Г. Г. Декер-Фойгт розглядає питання необхідності використання музикотерапії 

відповідно до вікової специфіки та особливостей психічного розвитку. С. В. Шушарджан, 

В. М. Елькін, О. Г. Костюк та інші аналізують емоційно-образний та фізіологічний вплив 

тембру та ритму музики на людину. Т. Овчиннікова, А. М. Зимина, Г. В. Локарєва та їх 

колеги надають практичні розробки музикотерапевтичних занять для дітей з обмеженнями 
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психічного та фізіологічного розвитку. Г. А. Нудьга, Б. Д. Кіндратюк досліджують вплив 

українського музичного фольклору на особистість. 

Метою роботи є дослідження впливу українських народних пісень на процес 

інтеграції дітей-аутистів у суспільство. 

Музика є простором людського досвіду, який впливає на мислення, емоції та 

фізичний стан. Вона здатна змінити поведінку слухача чи того, хто виконує її. Музика 

проникає у підсвідомість і може оживити багато з того, що там приховано.  

На сьогоднішній день спеціалістам не відомі способи лікування аутизму, проте 

існують методи, що дозволяють звести до мінімуму його наслідки і змінити життєві 

перспективи дитини. Одним із таких методів є музикотерапія. 

Українська народна пісня має значні резерви корекційного та терапевтичного впливу. 

Оздоровча дія народних музичнопоетичних творів може виявлятися, по-перше, в 

урізноманітненні навчально-виховного процесу; по-друге, у ході розвитку естетичних 

потреб, збагачення емоційної сфери, формування стресостійкості; по-третє, як складова 

сенсорної та соціокультурної інтеграції [5, с. 15]. 

Сенсорна інтеграція впорядковує відчуття і наділяє їх значенням, дозволяє осмислено 

діяти, відповідно реагувати на події, формує базу для соціальної поведінки та теоретичного 

навчання. Проблема розвитку сенсорної інтеграції дітей-аутистів є надзвичайно актуальною, 

оскільки від її результатів залежить соціокультурна інтеграція [1, с. 11]. У корекційно-

терапевтичній роботі з аутичними дітьми особливе значення набуває фольклор. 

Музикопоетичні надбання створюють найбільш оптимальні умови для самовираження, 

внутрішньої свободи, зняття стресу, сприяють відновленню та гармонізації всіх структур 

психіки, а також сенсорній інтеграції [2, с. 25]. 

Музика здійснює корекційно-терапевтичний вплив на організм людини, сприяючи 

злагодженому функціонуванню усіх систем. Але народна музика має свою особливість: вона 

здійснює вплив на психічні процеси та свідомість. Впливаючи на органи чуття 

фольклорними здобутками – українськими народними піснями – соціальний працівник у 

першу чергу сприяє тому, що аутична дитина починає «відчувати» навколишній світ, його 

різноманіття та неординарність, буденність та незвичність. А це в свою чергу веде до 

позиціонування дитиною себе в суспільстві, в соціокультурному просторі.  

Фольклорні вправи з одного боку допомагають аутичним дітям залишатися у своїй 

«комфортній зоні» (обряди, ритуали, повторення) і в той же час охоплюють нові «простори» 

розвитку. Фахівець повинен чітко розділяти пісенні мотиви на дитячі та дорослі. Це 

зумовлено відсутністю достатнього досвіду в дітей для усвідомлення змісту і сутності певної 

категорії українських народних пісень [3, с. 43]. 

До жанру української народної дитячої пісні належать всі зразки народної творчості, 

що відповідають дитячій психології і побутують серед дітей. До них належать 

народнопоетичні твори, розраховані на дітей, які перейшли в дитячій репертуар з фольклору 

дорослих, або є власне дитячою творчістю [6, с. 24].  

Особливістю української народної пісні є її відповідність психолого-фізіологічному 

розвиткові дитини. Вона узгоджується з діапазоном дитячого голосу, має досить чітку 

ритмічну основу. Виконання майже усіх дитячих народних пісень характеризується 

динамічністю. Їх метроритмічна та інтонаційна структура підпорядкована рухам-підскокам, 

гойданням, стрибкам, маршовості [4, с. 254]. Варто звернути увагу на те, що поряд з 

діагнозом «аутизм» досить часто поєднується і гіперактивність. Тому українські народні 

пісні слугують для дітей елементом розрядки, звільнення від накопиченої енергії 

найоптимальнішим способом. 

Отже, українські народні пісні чинять вагомий вплив на дітей-аутистів. Завдяки таким 

пісням можливий розвиток сенсорної та соціокультурної інтеграції дітей з діагнозом 

«аутизм».  
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ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ  

ПАРТІЙНИХ ТРАДИЦІЙ 

В сучасних умовах розвитку політичні суб’єкти прагнуть сформувати нові алгоритми 

політичної поведінки, що дозволили б забезпечити представництво суспільних інтересів та 

відповідати викликам глобального зовнішнього середовища. В цьому контексті актуальним є 

дослідження традицій, що формуються в політичній сфері, які встановлюють певні межі 

засвоєння людьми політичних стандартів та впливають на здійснення вибору напрямів 

політичної діяльності.  

Політична партія – це політична організація, яка об’єднує найактивнішу частину 

суспільства, виражає і захищає його ідеологію, політичні цілі, політичну волю усіх членів і 

прихильників, має матеріальні засоби, канали інформування [2]. Політичні партії виступають 

не тільки основними суб’єктами представництва інтересів різних груп громадськості, але й 

приймають активну участь в політичному цілепокладанні та реалізації прийнятих рішень на 

практиці. Відповідно, партійні традиції певною мірою упорядковують структурну 

організацію партії, визначають загальні принципи внутрішньопартійної демократії, 

формують певні технології партійної діяльності, тим самим забезпечуючи стабільність її 

функціонування. На мою думку, доцільним є переосмислення змісту партійних традицій для 

підвищення рівня взаємодії політичних партій та груп громадськості з метою підвищення 

рівня політичної культури, активізації політичної діяльності серед громадян щодо 

представництва власних інтересів, здатності відстоювати власну позицію.  

На думку М.Вебера, партії у своєму розвитку проходять три стадії: аристократичне 

угрупування, політичний клуб, масова партія. Проте ці стадії пройшли лише дві англійські 

партії – лібералів і консерваторів. Більшість політичних партій сформувалися як масові. На 

першому, аристократичному, етапі партії були своєрідними кланами, згрупованими довкола 

правлячої верхівки. До них входили вибрані члени найближчого оточення правителів. Етап 

політичного клубу пов’язаний із ускладненням соціально-політичної структури суспільства, 

виникненням плюралізму і конкуренції у сфері політики. Партії набувають чіткішої 

організації та ідейно-політичної побудови [1]. Формування партійних традицій всередині 

самої політичної партії зумовлюються багатьма аспектами політичного буття, оскільки члени 

політичної партії прагнуть брати участь у боротьбі за владу, розподіл сфер впливу тощо. 

Зв’язок між політичною культурою та партійною традицією досить сильно прослідковується, 

оскільки вона виступає елементом політичної культури. 

На думку Г. Алмонда політична культура – сукупність цінностей, знань, ставлень, 

орієнтації того чи іншого соціального суб’єкту, що фіксує рівень розвитку їх політичної 
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свідомості, політичної діяльності і поведінки [3]. Дослідження даного феномену охоплює 

такі явища як політичні цінності, традиції, ідеології, відмінності національного характеру, 

культурне середовище, рівень загальної освіти. Відповідно можна говорити про те, що 

партійна традиція – сукупність історично обумовлених та визначених цінностей, норм 

поведінки, що визначають вектори розвитку політичних партій та акумулюють, передають 

інформацію, навички, вміння для подальших процесів політичної соціалізації. Отож, партійні 

традиції повинні детермінувати наступне: яким саме чином політична партія почала своє 

існування; хто із членів партії були раніше членами іншої політичної організації; яку 

політичну спорідненість мають суб’єкти політичної партії.  
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АБСЕНТЕЇЗМ СЕРЕД МОЛОДІ ЯК ПРОЯВ КРИЗИ ПОЛІТИЧНОЇ  

ЕЛІТИ В УКРАЇНІ 

Протягом останніх років в Україні серед населення істотно проявляється явище 

абсентеїзму (лат. absentis – відсутній) – однієї з форм свідомого бойкотування виборцями 

виборів, відмови від участі в них; пасивний протест населення проти існуючої форми 

правління, політичного режиму, прояв байдужості до здійснення людиною своїх прав і 

обов'язків. У широкому плані під абсентеїзмом можна розуміти факт байдужого ставлення 

населення до політичного життя, буденне уявлення окремих людей про те, що від них «в 

політиці нічого не залежить», політика «не моя справа» і т.п. Особливо абсентеїзм 

проявляється серед молоді. Молодь визначається як соціально-демографічна група, що 

виділяється на основі сукупності вікових характеристик, особливостей соціального стану та 

обумовлених тим і іншим соціально-психологічних властивостей, які визначаються 

суспільним ладом, культурою, закономірностями соціалізації, виховання даного суспільства; 

сучасні вікові межі молоді від 14-16 до 25-30 років, виборчі межі: 18-29 років.  

Аналіз окремих аспектів молодіжного абсентеїзму в Україні проводили І. Бекешкіна, 

В. Корнієнко, О. Кулеба, О. Царенко та інші вітчизняні науковці. Увага до означеної 

проблеми залишається постійною, оскільки в умовах політичної нестабільності зростає 

кількість чинників, які обумовлюють неучасть молоді у політичних процесах. Метою даної 

наукової роботи є дослідження кризи політичної еліти як чинника впливу на абсентеїзм 

молоді. 

Абсентеїзм серед молоді в Україні є яскравим проявом політичної кризи, тобто, 

результату нестабільного розвитку політичної системи або тупикового стану політичних 

відносин, найвищого прояву політичних протиріч. Ця криза проявляється у делегітимізації 

політичної еліти – привілейованої групи, яка займає керівні позиції у владних структурах і 

безпосередньо бере участь в ухваленні рішень, зв'язаних з використанням влади. Існує багато 

видів політичної еліти, зокрема: спадкові, ціннісні, владні, функціональні, правлячі 

опозиційні, відкриті, закриті. Нас цікавлять ціннісні політичні еліти – особи, які займають 

високі престижні і впливові громадські та державні позиції [2, с. 134]. 

Останнім часом явка на вибори (президентські та парламентські) істотно знижується. 

Особливо погано ходить на вибори молодь: так, за даними екзит-полу соціологічного центру 

«Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва» на парламентських виборах 2014 року явка 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83


 35 

серед молоді склала 15,6% [1]. Такі результати можуть свідчити про низький рівень 

легітимності та компетентності нашої політичної еліти.  

Кожне явище має свої причини. Якщо звернутися до результатів екзит-полу 

парламентських виборів 2012 року, то 72,2% голосів осіб віком від 18 до 29 років були 

розділені поміж трьох основних партій, а саме: ВО «Батьківщина» – 21,6%; «Партія регіонів» 

– 24,2%; «УДАР В. Кличка» – 26,4% [3]. 

Як ми бачимо, партія «УДАР В. Кличка» не була представлена на позачергових 

виборах 2014 року, «Партія регіонів» була істотно переформатована, а авторитет ВО 

«Батьківщина» був серйозно підірваний внаслідок сумнівних дій його лідера. З цього можна 

зробити висновок, що однією з причин абсентеїзму серед молоді є постійна ротація 

політичних партій та швидке падіння їх авторитету серед населення. 

Жодна з партій у парламенті не висвітлює інтересів молоді щодо створення робочих 

місць, забезпечення якісної освіти, пільг студентам тощо. Через це молодь не бажає 

віддавати свій голос за партію, яка не представляє її інтереси. 

Низька легітимність політичної та партійної еліт серед більшої частини населення 

істотно впливає на думку молоді. Через це виникає недовіра до потенційних депутатів та 

президентів.  

Все це яскраво проявляє глибоку кризу недовіри до нашої ціннісної еліти. У зв’язку з 

цим, аби уникнути такої ситуації, нашій політичній еліті, а також кандидатам слід більше 

уваги приділяти соціологічним опитуванням, адже окрім глобальних проблем більшість 

населення цікавлять питання їх матеріальної та соціальної забезпеченості, їх майбутнього та 

перспективи розвитку країни в цілому. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ ЗМІСТУ ПОНЯТЬ «СОЦІАЛЬНИЙ РИТМ» І «ТЕМП» 

Будь-які соціальні процеси, як і процеси в цілому, характеризуються специфікою 

здійснення, що часто-густо позначається поняттями «ритму» і «темпу». Темп і ритм, як те що 

відображається в цих поняттях, зумовлюють людську поведінку та діяльність, визначають 

характер інтенсивності діяльності та впливають на сприйняття людиною часу. Динамічний 

та часовий характер темпу та ритму соціальних змін, узгодження різних видів діяльності 

суб’єкта та інтерсуб’єктних взаємодій визначає актуальність цієї наукової розвідки.  

Ця проблема актуалізована у дослідженнях взаємозв’язку ритму, темпу та часу. 

Наприклад, вона представлена у дослідженнях Матвієнко О.В. [2], яка аналізує вплив ритмів 

на соціальний час українського етносу та Темирболат А.Б., яка досліджує зв'язок ритму та 

темпоральності в літературі [5]. Але конвенціональне дослідження понять «ритму» та 

«темпу» потребує подальшого з’ясування смислового змісту, що відображений у них, та 

предметного поля подальшого дослідження. 

Окремої уваги потребує аналіз взаємозв’язку соціальних ритмів та соціальних темпів. 

Для визначення предметного поля понять «соціального ритму» і «соціального темпу» та їх 
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співвідношення необхідно проаналізувати семантичне наповнення понять «темп» та «ритм», 

що є родовими. 

У тлумачному словнику російської мови ритм визначений як такий, що походить від 

грецького «rhythmós» – «розмірений плин»: 1) Рівномірне чергування яких-небудь елементів; 

2) Налагоджений хід чого-небудь, розміреність в протіканні чого-небудь [6]. Близьке 

значення надається у тлумаченні поняття «ритм» в словнику української мови. Ритм – це 

поняття що відображає рівномірне чергування впорядкованих елементів (звукових, мовних, 

зображальних і т. ін.), циклів, фаз, тих чи інших процесів і явищ; ритм спостерігається в русі 

планет, у зміні дня і ночі, в організованому трудовому процесі, у правильному чергуванні 

візерунків орнаменту тощо [3, с. 542]. Отже, ритм характеризується: рівномірністю, 

налагодженістю, впорядкованістю, зміною елементів, циклів,фаз, організованістю, 

розміреністю та ін. 

У свою чергу, в тлумачному словнику російської мови, темп – це 

1) Ступінь швидкості у виконанні музичного твору, а також в рухах, у виконанні чого-

небудь, у читанні; 2) Ступінь швидкості у здійсненні чого-небудь, у виконанні якої-небудь 

справи, завдання [6]. Якщо у цьому визначенні надається виключне суб’єктивне значення 

темпу (у читанні, справі та завданні), то в словнику української мови підкреслюється 

об’єктивний характер темпу. Темп – це також ще і швидкість перебігу дії, процесу, 

явища [4, с. 70]. 

Таким чином, поняття «темп» та «ритм» мають відмінне предметне смислове поле, 

різний зміст, але мають і спільне, у тісній взаємодії. Якщо ритм характеризує зміну 

елементів, фаз, етапів у процесах, діях та явищах, то темп позначає швидкість цієї зміни. 

Різницю темпу і ритму можна представити ще й так: якщо темп – це рівні частини, відрізки 

якої-небудь прямої, то ритм – це ті дроблення цих відрізків прямої, які при однаковому темпі 

весь час змінюються у своїх поєднаннях. 

Досліджуючи сутність категорії ритму, М. Гоклен виділяє такі її види:  

1) біологічні (природні) ритми; 2) календарні ритми; 3) циркадні (добові) ритми;  

4) психологічні ритми; 5) соціальні ритми; 6) механічні ритми [1, с. 88]. 

Зазначену типологію можна представити в іншому виді. Календарні ритми, циркадні 

або добові також відносяться до біологічних (природних), а психологічні та механічні 

(прикладом яких є науково-технічний прогрес) можна віднести до соціальних, адже вони 

залежні від людини. Таким чином, розглядаючи соціальні ритми, ми будемо брати до уваги і 

психологічні, і механічні. 

Специфіка соціальних ритмів проявляється в тому, що сама людина, група, спільнота, 

інститути або суспільство активно беруть участь в їх формуванні. Соціальні ритми 

характеризують життя соціальних суб’єктів та їх взаємодії у соціальних процесах, у динаміці 

суспільства. Особливості узгодження соціальних ритмів сукупністю соціальних зв’язків та їх 

динамікою, об’єктивований, інституційний характер яких, визначається статусно-рольовою 

визначеністю соціального суб’єкта, його місцем у суспільстві. 

Соціальний простір у діалектичній єдності з соціальним часом також впливає на 

специфіку здійснення ритму та темпу. Якщо порівняти соціальні ритми села і міста, то 

можна зрозуміти що їм властивий різний темп життя. У представників сільської місцевості 

життя протікає в дещо уповільненому перебігу часу в порівнянні з містом, оскільки люди, які 

проживають в місті мають різноманітнішу повсякденну діяльність, та ритми їх життя більш 

насичені. 

Соціальні ритми мають два аспекти – зовнішній і внутрішній. Перший відбиває часові 

цикли, що характеризують суспільство в цілому. Другий показує рух подій на рівні 

свідомості людей. Він пов'язаний з індивідуальним баченням дійсності. Так, історичне 

минуле чи теперішнє постане з точки зору зовнішнього аспекту у своїй об'єктивної 

хронології, з точки зору внутрішнього аспекту – в послідовності, заданої 

суб'єктом.Специфіка соціальних ритмів обумовлюється також особистісної організацією 

часу і ставленням до нього індивіда [5, с. 74].  



 37 

Таким чином, «ритм» – це поняття, що характеризує зміну елементів, фаз, етапів у 

процесах, діях та явищах. Специфіка соціальних ритмів полягає у взаємодій соціальних 

суб’єктів, здійсненні соціальних процесів. «Темп» – як поняття позначає швидкість цих змін.  

Соціальні ритми характеризують життя соціальних суб’єктів та їх взаємодії у 

соціальних процесах, у динаміці суспільства. Особливості узгодження соціальних ритмів 

сукупністю соціальних зв’язків та їх динамікою, об’єктивований, інституційний характер 

яких, визначається статусно-рольовою визначеністю соціального суб’єкта, його місцем у 

суспільстві. Соціальні ритми задають темп життя соціального суб’єкта. Поняття «темпу» 

відображає швидкість соціального процесу, як зміни соціальних станів, має більш інерційний 

характер відносно ритму, оскільки тільки зміна соціальних ритмів декількох подій може 

призвести до зміни темпу життя в цілому. 
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РЕКРУТИНГ В ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ЦЕРКВАХ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

У сучасному глобалізованому світі, відбуваються складні та неоднозначні соціальні 

процеси. Зіткнення та взаємозв’язок традиції з модерном та постмодерном відбувається в 

різних сферах суспільного життя, в тому числі й релігійній.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій вказує на те, що поглиблення 

соціокультурної та економічної кризи, зубожіння окремих верств населення українського 

суспільства, призводить до пошуку певною категорією населення духовної підтримки і 

захисту в релігії. Нині відбувається підвищений інтерес значної частини населення до релігії, 

де поряд з традиційними релігійними інститутами, утворюються і поширюються новітні 

релігійні течії, окультно-містичні вчення, що є характерною ознакою динамічних процесів 

нашого часу. Тому і набувають актуальності дослідження соціальних технологій рекрутингу 

в протестантських церквах, зокрема в м. Запоріжжі.  

Сьогодні актуальність дослідження соціальних технологій рекрутингу в 

протестантських церквах м. Запоріжжя обумовлена тим, що дані організації у своїй 

більшості є конкуруючими з традиційними християнськими церквами. Метою статті та 

дослідження є розуміння соціальних технологій рекрутингу, за допомогою яких дані 

церковні організації збільшують свою паству, розширюють сфери впливу та поширюються у 

суспільстві.  

Під соціальною технологією рекрутингу в нашій роботі ми розглядаємо сукупність 

методів, засобів, предметів і способів організації діяльності представників протестантських 

церков щодо залучення нових членів до даної організації [1, с. 10; 2; 3, с. 9; 5, с. 11-24]. 
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Під протестантською церквою ми будемо розуміти одну з трьох християнських 

конфесій (поряд з православ’ям та католицизмом), яка історично виникає у XVI ст. та 

характеризується демократичними самоорганізаційними засадами діяльності церкви. 

Ідеологічні засади протестантської церкви базуються на християнських принципах та 

визначенні практичної діяльності людини (щодо допомоги іншим людям, суспільству) як 

головного чинника наближеності до Бога [4; 6]. 

Ми вважаємо, що для розгляду даної теми доцільно провести соціологічне 

дослідження у м. Запоріжжі та, таким чином, розглянути і дослідили механізми роботи 

соціальних технологій рекрутингу, які використовуються протестантськими церквами через 

призму поглядів людей, які безпосередньо входили, або входять зараз, до даних церковних 

організацій. До сфери дослідження нами були віднесені наступні компоненти: аналіз 

програм, офіційних документів протестантських церков, ставлення протестантів до участі у 

політичному, соціальному і культурному житті України, аналіз відповідей пастви 

протестантських церков на питання, які були задані їм за допомогою анкетного опитування 

та інтерв’ю. Таким чином, ми провели емпіричне соціологічне дослідження, два інтерв’ю з 

представниками протестантських церков та проаналізували літературу, яку випускають дані 

церкви. 

За результатами інтерв’ю ми можемо сказати, що головний принцип протестантських 

церков – віра в Бога та любов між людьми. Обидва інформанти говорять про наявність 

моральної підтримки, наявність вибору, рівності людей перед Богом, задоволення від 

спілкування всередені церкви.  

Важливим моментом є те, що у способах проведення часу протестантами ми 

визначаємо активність, театральність, розкутість, залучення до мистецтва, музики, спільну 

діяльність та відпочинок, подорожі та кохання. Люди живуть повноцінним життям, 

реалізують свої можливості та отримують задоволення від власної діяльності. 

За результатами експертного дослідження можна зробити загальний висновок що до 

мети нашого дослідження (проаналізувати особливості залучення прихожан до 

протестантської церкви). Є спроби створення соціальної технології рекрутингу: рекрутинг 

знайомих та близьких, розповсюдження буклетів, розповіді про церкву на вулиці, 

розважальні заходи, дитячі клуби. Дієвим з цього переліку є лише залучення нових членів 

серед близьких та знайомих. Розповсюджена «технологія» пошуку нових членів на вулицях 

не має результативності. Даний спосіб є корисним лише для тих, хто ним займається, він дає 

змогу цим людям відчути свою значущість у церковній общині, також, для того, щоб знайти 

людині заняття, яке буде хоч трохи корисне церкві та показати іншим, що дана церква існує.  

Але це не є технологією рекрутингу нових членів, сьогодні це лише модель 

рекрутингу, яка потребує подальшої розробки та вдосконалення. Більшість людей приходить 

до церкви самостійно.  

Проаналізувавши людей, які є членами протестантських церквов, ми склали для себе 

перший соціальний портрет представника даної церкви – це амбітна людина з вищою 

освітою та чітким поглядом на життя, у якої високий потенціал автономності від суспільства, 

дану людину важко примусити робити те, що їй не подобається. Маніпулювати такою 

людиною дуже важко. Таким чином, ми можемо говорити про те, що протестантські церкви 

у своїй діяльності не використовують тоталітарних маніпулятивних технологій, тому паства 

даних церков постійно збільшується і люди дійсно отримують у них задоволення своїх 

потреб та бажань. 

Протестантські церкви дають можливість своїм членам втілювати в життя свій 

потенціал, розвиватися і брати участь у формуванні соціальної структури – протестантської 

громади. Також, дані організації дають своїм послідовникам можливість проводити різні 

тренінги, навчання, брати участь у конференціях, що є необхідністю для соціально активних 

людей. Це є ще одним чинником і причиною того, що люди все частіше стають членами 

протестантських церков. 
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Пріоритетним та необхідним напрямком подальших досліджень ми вважаємо 

міжнародні дослідження життя та соціальних технологій рекрутингу представників 

протестантських церков. 
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ПОЛІТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ: СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД 

Сучасна світова політика характеризується синергетичністю, біфуркаційністю, 

постмодернізмом. Спрогнозувати більш-менш точний сценарій розвитку подій політичного 

топосу практично неможливо. Політична наука виділяє два вектору розвитку суспільства: 

еволюційний та революційний. Останній є актуальним, враховуючи події останніх тридцяти 

років. Кольорові революції, Арабська весна, Тюльпанова революція, Помаранчева та 

Європейська революції в Україні – це лише короткий перелік революційних подій ХХІ 

століття.  

В загальному розумінні під революцією визначають певну фундаментальну 

структурну зміну тієї чи іншої соціальної, економічної, природної чи політичної системи, яка 

відбувається раптово, і є наслідком великого скупчення причин. У політології, історичній 

науці і соціальній філософії революції поділяються на соціальні і політичні. За класичним 

визначенням, «політична революція» – суспільний рух і переворот, мета яких – повалення 

старого режиму шляхом (насильницького) завоювання політичної влади і здійснення 

докорінних змін політичного життя суспільства. «Політична революція» спричиняє зміни у 

характері державної влади і у особистому складі державного керівництва. Вона триватиме до 

того часу поки, не будуть зламані монополія контролю і сила старого ладу, а нова 

гегемонічна група відновить суверенну владу держави. Революція може спровокувати 

контрреволюцію, а іноді й реставрацію попереднього режиму» [4, с.565]. 

За Е.Гідденсом революція розглядається як захоплення державної влади шляхом 

насильства, що чиниться лідерами масового руху, отримана при цьому влада 

використовується надалі з метою ініціації радикальних соціальних реформ [1]. 

Але революції можуть мати різний об’єкт змін, тоді як нас цікавить саме політичний 

напрямок. Політична революція трактується як вид політичного процесу, який 

характеризується радикальними політичними змінами, зміною політичної системи або 

видаленням з її структури тих чи інших елементів, зміною правлячих елементів.  

Якщо ж мислити категоріями синергетики, то результатами революції може стати як 

хаос, так і порядок у суспільстві. Під порядком розуміється стабільність системи, той набір 

інформації, який задає системі її гомеостатичні і гомеорезні властивості. Зворотні зв'язки, 

властиві механізмам самоорганізації соціальних систем, припускають, що система може 

оцінювати стан навколишнього середовища і свій власний стан відносно навколишнього 

http://www.terme.ru/
http://vseslova.com.ua/
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середовища. Це значить, що система володіє спеціальною інформацією, здатна черпати її 

ззовні, аналізувати її і діяти згідно результатів такого аналізу ситуації [6, с.154]  

З філософської точки зору хаос можна охарактеризувати як «слабкоструктурований 

стан дійсності; первинну організацію; стан організації, що характеризується відсутністю 

єдиних цілей і дій, перевагою неконструктивної дезорганізації, несистемних і малосистемних 

утворень; нестабільне, непередбачуване поводження в системах, стан системи за умови 

відсутності впорядкованої, рівноважної організації [3, с. 222]. 

Політичні революції є результатом нелінійного розвитку та великого накопичення 

різного типу відхилень, які і сприяють утворенню революційній ситуації. Якщо держава, як 

дисипативна система, не скидує зайвий ентропійний баласт, це може призвести до 

напруженої соціальної ситуації. Ріст флуктуацій у геометричній прогресії призводить до 

соціального вибуху. Держава, перебуваючи в стані біфуркації, немає чіткого бачення 

розвитку подій, що, відповідно, говорить про її залежність від будь-яких випадковостей, які 

можуть бути як конструктивні, так і деструктивні, або ж призвести до створення нових 

самоорганізуючих систем, в даному випадку, відновлення політичних інститутів, їх 

оновлення, або ж до розпаду, хаосу. Окремі члени суспільства, які самі того не бажають, 

можуть стати вимушеними учасниками революційного процесу, оскільки революційний 

атрактор виконує функцію магніту. Тому, незалежно від того, наскільки революція є 

результатом на ситуацію в країні, чи є наслідком маніпулятивної технології, вона набирає 

обертів, якщо детермінантів хаосу значно більше, ніж детермінант порядку. Таким чином, 

синергетичний метод при дослідження впливу революції на державотворчі процеси є 

найбільш актуальним.  

Синергетика дозволяє підійти до явищ нестабільності, випадковості, прямо 

протилежних результатів, політичних атракторів з наукової точки зору та окреслити 

конструктивні та деструктивні функції, які вони виконують у політичному житті, створюючи 

умови та можливості для розвитку подій за несподіваними, непередбачуваними 

варіантами [2]. 

Отже, масштаб виникнення і проходження революції – це соціальна організація 

суспільства під назвою «держава», на мові синергетики, це дисипативна система, рух якої до 

певних стійких станів визначається її можливостями самоорганізації, якістю систем 

управління, що обирають шляхи подальшого розвитку на переломних моментах (точках 

біфуркації). 

Політичні інститути в такому разі виконують системи управління, які борються із 

баласт надлишкової ентропії, запобігаючи виникненням флуктуацій. Це допомагає 

динамізувати соціальну систему, дозволяє підтримувати загальну життєдіяльність 

соціального організму. Функція забезпечення життєдіяльності полягає не лише у запобіганні 

утворенню флуктуацій, так як деякі з них є результатом зовнішніх обставин, а в тому, 

наскільки політичні інститути взаємодіють між собою і реагують на інтереси і потреби 

суспільства. Якщо ж боротьба є фіктивною, або просто неефективною, ці флуктуації 

збільшуються і сприяють поглибленню соціальних аномій у суспільстві. 

Революції є результатом накопичення великої кількості флуктуацій у суспільстві, 

причиною їх появи може бути як і неефективна державна політика, так і соціально-культурні 

особливості самого суспільства. Наприклад, згадаємо про такий шкідливий феномен для 

здоров’я держави, як корупція. Це, по-перше, відхилення правового характеру, яке не 

переслідуються в законодавчому порядку, якщо поширене в значних масштабах, по-друге, 

відхилення в ціннісно-культурній системі самого суспільства, оскільки воно виробило в себе 

звичку до такого стану речей, прийняло її як норму і користується нею. Це все призводить до 

інерційних потоків, в більшості ж випадків суспільство є відкритою системою, яка здійснює 

обмін інформацією, реагує на зовнішні подразники, тому має рухатися далі, розвиватися, 

інакше її очікує розпад. В такому випадку починає формуватися нелінійне середовище, яке 
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прагне встановлення нового порядку за допомогою динамічного ривка, яким і стає політична 

революція.  

В якості енергетичних потоків, що підпитують процес порядкоутворення, виступають 

різноманітні форми соціального метаболізму. Вони мають забезпечити соціальну систему 

додатковими ресурсами, оновити її економічний, інформаційний та культурний потенціал 

[5, с. 64].  

Дуже важливим аспектом будь-якої революції є її наслідки та результати. Адже саме 

від них залежить, якою буде подальша доля народу. Результати революції уявляються 

багатобічними. По-перше, це насильницька зміна існуючого політичного режиму, основ його 

легітимності і його символіки. По-друге, заміна нездатної політичної еліти або правлячого 

класу іншими. По-третє, зміни, що далеко йдуть у всіх найважливіших інституційних сферах, 

у першу чергу в економіці і класових стосунках, – зміни, які спрямовані на модернізацію 

більшості аспектів соціального життя, на економічний розвиток і індустріалізацію, 

централізацію і розширення кола тих, хто бере участь у політичному процесі. По-четверте, 

радикальний розрив з минулим. Виходячи з украй ідеологізованих сподівань учасників 

революції, вважають, по-п'яте, що революції здійснюють не лише інституційні і 

організаційні перетворення, але і вносять зміни до моральності і виховання, що вони 

формують якісно нову політичну свідомість. 

Аналіз феномену політичної революції показав нам, що умовою її виникнення є по-

перше, неефективна діяльність державних інститутів, які не здатні забезпечити участь нових 

соціальних груп у політиці і нових політичних еліт у владі, по-друге, бажання соціальних 

груп, виключених з політики, брати в ній участь з метою здобуття певних матеріальних чи 

інших переваг. Одна група, що відчуває себе відчуженою від влади, може спричинити 

переворот, бунт чи повстання, але лише поєднання незадоволених груп може призвести до 

революції. Тобто, революція є результатом незадоволення потреб суспільства, що говорить 

про низький рівень якості управління тієї політичної еліти, яка при владі, яка своїм 

пріоритетом ставить не благо суспільства, а особисті інтереси.  

Дослідження даної теми підтвердило актуальність застосування синергетичного 

підходу, оскільки революції можуть бути передбачуваними, але хід їх протікання та 

результати безпосередньо залежать від тих випадковостей та точок біфуркацій, які 

впливають на державотворчі процеси.  
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ:  

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 

Последний год внимание мировой общественности приковано к политическим 

баталиям, происходящим в Украине. Казалось бы, Украину обошли стороной сценарии 

силового захвата власти, государственного переворота, превращения украинской 

политической элиты в эгалитарное сословие, а главное, войны. Увы, события прошлого года 

доказали обратное. Косвенные детерминанты украинского кризиса стали излюбленной темой 

чуть ли не каждого человека в Украине, России, Европе и, возможно, всего мира. Анализ 

проблем современной Украины в геополитическом контексте стали предметом данной 

научной работы. 

Наверное, как бы тривиально не звучал тезис о взаимозависимости географического 

положения и политического развития, анализ ситуации, которая складывается в современной 

Украине, следуют начинать именно исходя из этих позиций. Украина является фактически 

мостом между Азией и Европой, располагается на пересечении Западной и Восточной 

цивилизаций, обладает одними из наилучших ресурсных, водных, земельных запасов вообще 

и в Европе, в частности.  

Украинское государство подвержено целому ряду трансформационных процессов. 

Это касается всех подсистем общества: политической, экономической, социальной, 

духовной, культурной. Данные трансформации медленно, но верно трансформировались в 

такое явление, как сословная олигархия. Ее характерными признаками есть: превалирование 

бизнеса в государственных структурах, использование государственного аппарата в своих 

собственных интересах, контролирование одной доминирующей группой лиц над 

политическими и экономическими процессами, которые имеют место быть внутри общества. 

Собственно, это мы и наблюдали с 2010 по 2013 год, закрепившимися в сознании как 

господство режима Януковича. Невообразимое засилье против среднего и малого бизнеса, 

засилье в областных и местных органах власти, максимальная централизация всех ресурсов в 

руках небольшой группы людей за все время существования независимой Украины, 

искусственный характер вышеупомянутого режима, резкое изменение стратегического 

вектора развития Украины, как последняя капля и без того в напряженной ситуации вызвали 

мобилизацию еще до конца не оправившегося гражданского общества, появление право 

радикальных националистических организаций, типа «Правый сектор», а также 

общественные сдвиги и де-факто войну.  

Архисложной внутренней проблемой является концентрация крупного 

промышленного капитала в 3 основных областях: Донецкой, Днепропетровской и Киевской. 

Здесь происходит борьба кланов за доступ к властным ресурсам и за контроль над 

промышленными гигантами. 

Однако, пожалуй, главная причина всеобъемлющего кризиса по всем фронтам 

находится вне границ нашего государства. Главными действующими лицами, 

разыгрывающими украинскую карту есть РФ, ЕС, США. Российский политический 

истеблишмент играет по отношению к Украине игру с нулевой суммой: подписание 

ассоциации с ЕС рассматривалось бы РФ как проигрыш идей воссоздания великой империи, 

не подписание – как выигрыш. Ассоциация-таки не подписана, но ведь и режим уже не 

координирует Москва… Казалось бы, выходом мог бы стать шантаж газовой трубой, однако 

и здесь не помогло (рекордное падение цен на нефть спровоцировали собственный 

российский экономический кризис). РФ не останавливалась в поиске способов повернуть к 

себе лицом, так сказать, резко возмужавшего западного соседа. Путем «укрощения 

строптивой» стала аттракция собственного жизненного пространства путем аннексии 

соседних территорий. Исходя из этого мы получили, а, вернее, потеряли Крым и фактически 
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имеем украинскую версию Приднестровья. Проиграть Украину, как для Европы во главе с 

США, так и для РФ, означает потерять доминирование и контроль во всей Центрально-

Восточной Европе.  

Вышеперечисленные обстоятельства определяют стиль современных международных 

отношений. Прослеживается аналогия с политикой умиротворения агрессора перед началом 

Второй мировой войны. Всплывает политика двойных стандартов, опрометчивые заявления 

фрау Меркель о ужесточении санкций, при этом фактическое бездействие, заявления 

глобальных политических акторов о поддержке Украины, при этом дальше слов и заявлений 

никуда не продвигается, переговоры в самых различных форматах, которые практической 

ценности, увы, пока не принесли. Такое умышленное нежелание видеть реальное положение 

вещей и заигрывание с РФ, в лице В.В. Путина, чревато последствиями. Затягивание 

решения украинского вопроса приводит как украинское общество, так и украинское 

правительство к выводу о том, что мировое сообщество и мировая дипломатия не в 

состоянии выровнять силы, пристав на сторону государства, которое по всем показателям 

является явно слабее. 

Резюмируя, следует отметить, что ситуация, которую мы имеем как закономерный 

результат нежелания на протяжении 23 лет строить и развивать полученную и признанную 

миром государственность, стала неконтролируемой. Осуществлять контроль над обществом, 

которое, по сути, воюет уже руководствуясь идеями мести не представляется возможным. 

Только реальные действия, а не громкие заявления мировой общественности способны 

предотвратить возможные необратимые последствия в притязаниях РФ на новое мировое 

господство. 
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ДУХОВНЕ ВІДЧУЖЕННЯ У СУСПІЛЬСТВІ МАСОВОГО СПОЖИВАННЯ 

Проблема духовного відчуження продовжує привертати увагу дослідників, 

незважаючи на те, що вона займає значне місце у філософії не одне століття. Специфічною 

ареною для боротьби і криз є саме духовна сфера існування суспільства. Поширення такого 

явища як суспільство масового споживання, описаного К. Ясперсом, Е. Фроммом,  

Г. Маркузе, Ж. Бодріяром відбивається на свідомості людини, вона піддається впливу 

ідеологічних та психологічних чинників, які, безперечно, тягнуть за собою і зміну ціннісних 

орієнтирів та світосприйняття.  

Метою статті є розгляд сутнісних ознак духовного відчуження в умовах розвитку 

суспільства масового споживання. 

Оцінюючи загальний стан ступеня наукової розробленості проблеми відчуження, його 

основних тенденцій, форм і самої сутності, а також шляхів подолання негативних наслідків, 

слід виділити кілька груп робіт, автори яких так чи інакше розглядали, розробляли або 

наближалися до необхідності розгляду проблеми духовного відчуження. Серед них особливе 

місце займають роботи класиків філософії, які виокремили саму суть поняття відчуження та 

його витоки, а саме роботи Платона, Ж.Ж.Руссо, Т.Гоббса, М.Вебера, Г.В.Гегеля, К. Маркса, 

М. Хайдеггера, К.Ясперса та інших.  

Сутність цього явища досить повно розкрив німецький дослідник К.Маркс, який 

розглядав духовне відчуження в контексті формування класової боротьби та класового 

суспільства. А головною тезою його робіт стала констатація факту панування феномену 

відчуження в умовах капіталістичного суспільства. Актуальність цієї тези стає очевидної, 

адже на сьогоднішній день саме суспільство капіталістичного устрою набуло глобального 

характеру. К.Маркс стверджує, що в капіталістичному суспільстві, внаслідок розвитку 
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машинного виробництва та відповідного рівня поділу праці, людина перетворюється на 

«деталь» величезного машинного механізму, на «придаток». А робоча сила - на товар, який 

продається за заробітну плату. Робітникові для існування необхідно працювати на 

капіталіста, що має у власності засоби виробництва. Вироблений працівником продукт «йде» 

до капіталіста, і внаслідок цього э чужим, відділеним від працівника предметом. Таке 

трактування відчуження підкреслює те, що сама особистість за таких умов перестає бути 

соціальним суб’єктом, а трансформується у специфічний об’єкт и засіб чужий його волі 

[3;с.120]. Але слід зауважити, що таке розуміння є вписаним у рамки політекономічного 

змісту, а отже не повною мірою враховує специфічність людської особистості як такої, а 

розглядає її у просторі «відчуження робітника від свого продукту». Іншої думки 

дотримувався С.Кьеркегор, який розглядав відчуження як результат панування свідомості та 

раціоналізму, а отже не виокремлював факт проблем буття та існування [2;с.67]. В цілому ж, 

представники екзистенційного напрямку філософії розглядають відчуження, як усебічну 

спустошеність свідомості, а також втрату ціннісних характеристик буття особистості. 

Наслідком подібної спустошеності може стати повне і добровільне самовідчуження 

особистості, яке призводить до духовної, а іноді й фізичної смерті. На рівні суспільства 

подібний феномен приймає вид «соціальної смерті», іншими словами – загибелі суспільства. 

Отже, саме поняття відчуження у різних концепціях зводиться до декількох 

характерних ознак, які, насамперед, означають соціальне явище, що провокує втрату 

людиною власної сутності, перетворення із активно діючого і творчого суб’єкта діяльності 

на засіб досягнення мети. Звідси і витікають основні форми відчуження, беручи за критерій 

основні сфери життєдіяльності особистості: духовне, соціальне, економічне, правове, 

політичне.  

Розглядаючи відчуження у контексті суспільства масового споживання, слід 

відзначити, що суспільство завжди значною мірою здійснювало контроль над людьми через 

систему різноманітних суспільних відносин, однак, в постіндустріальному суспільстві XX 

століття «сам механізм, який прив'язує індивіда до суспільства, змінився, і громадський 

контроль тепер постає в нових потребах, які і виробляє суспільством» [4;с.272] І, хоча вони і 

виступають, як результат техногенного розвитку соціуму і не виходять з інтересів 

індивідуальної особистості, однак сприймаються нею як свої власні. Значною мірою це 

пов’язано з тим, що індивідуальні потреби особистості значно відставали від продуктивної 

здібності мегаіндустрії масового суспільства, а так само завдяки використовуваної ними 

надзвичайно ефективної соціальної стратегії. [1,с.273]. Ці та багато подібних фактів 

соціальної дійсності ілюструють актуальні, як виявилося, і по сьогоднішній день 

спостереження К.Ясперса того, як «буття людини зводиться до загального; до життєздатності 

як продуктивної одиниці, до тривіальності насолоди. Публічне стає матеріалом для розваги, 

приватне - чергуванням збудження і втоми і спрагою нового, невичерпний потік якого 

швидко піддається забуттю [5;с.143]. Це означає, що чим більше людина жадає та прагне до 

споживання, тим більше вона відчужується від своєї сутності, опиняючись таким чином у 

залежності від бажань, які навіює суспільство.  

У сучасних умовах розвитку відбувається тотальна маніпуляція масами індивідів з 

метою нарощування виробництва і споживання. В результаті цього людина опиняється у 

стані духовного відчуження, у тому числі це накладає відбиток на знання про самого себе, 

яке втрачається і розчиняється в потоці симулякрів і міфології, тиражованих рекламою та 

ЗМІ. Все це веде до розчинення особистості в масі, зростанню бездуховності і знеособлення. 

Необхідно також зауважити, що зростання відчуження є непереборним наслідком обраного 

напрямку еволюції суспільства, і його подолання може бути досягнуто тільки усвідомленням 

особистістю стану справ, її індивідуальними свідомими зусиллями. 
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ФЕНОМЕН НЕЗАДОВОЛЕНОСТІ ЖИТТЯМ 

Задоволеність і незадоволеність обумовлені, зокрема, порівняннями з минулим або з 

іншими людьми. Крім цього, на судження впливає безпосередньо емоційний стан, а також 

проста звичка – адаптація до обставин і різного бачення подій. Задоволеність буває і ілюзією, 

що виникає, коли люди самі себе обманюють, думаючи про те, що вони цілком задоволені 

своїм життям. Або задоволеність залежить від цілей, які людина ставить перед собою? Сама 

наявність цілей може бути її джерелом. Разом з тим нездатність досягти такої виявляється 

причиною незадоволеності. Деякі з перерахованих явищ можуть бути розглянуті і як 

помилки суджень (яких треба уникати), і як джерела справжніх суджень про задоволеність. 

Якщо це дійсно вірно, задоволеність можна підсилити, не тільки змінюючи фактичну 

ситуацію, але погляд людини на неї (наприклад, в ході терапії) [2, с. 75]. 

Незадоволеність – це невід’ємний атрибут розуму мислячої людини. Психологія 

розглядає її з декількох сторін. Незадоволеність як ставлення, як переживання і як оцінка, як 

стан, як мотив, як установка. Всі ці сторони є важливими для загального осмислення даної 

категорії, але не допомагають розкрити її сутність. У розкритті сутності феномену 

незадоволеності життям нам допоможе філософія. 

Людина не тільки відчуває задоволеність-незадоволеність життям, вона одночасно і є 

причиною того чи іншого, адже вона є частиною суспільства і частково перетворювачем 

соціальної дійсності. Однак у сучасних умовах, що характеризуються економічною, 

політичною і моральною нестабільністю, людина найчастіше виявляється не готовою до 

такого, взаємно збагачує, взаємодії з суспільством, колективом, найближчим оточенням, 

конкретними людьми, що суттєво гальмує процес його розвитку і робить проблему 

задоволеності людини життям , як об'єкта соціально-культурної діяльності і суспільства 

значущою. Розуміння і задоволення поточних і майбутніх очікувань і потреб населення є 

запорукою соціального, економічного і культурного розвитку суспільства. 

Сутність незадоволеності життям, на нашу думку, проявляється у протиріччі між 

мисленнєвими моделями бажаного і реально існуючого життя.Отже, «незадоволеність 

життям» слід розглядати у якості соціально-філософського поняття для позначення всього 

різноманіття проявів неузгодженості взаємозв’язку між бажаними і реально існуючими 

моделями життя, що склалися в соціальному організмі на певному історичному етапі його 

розвитку. 

Джерелами формування незадоволеності життям у кожної людини, групи людей і 

суспільства загалом різні, від цього і залежить специфіка проявів і механізмів її подолання. 

У більшості випадків внутрішніх ресурсів людини для подолання незадоволеності 

життям недостатньо. Особливості сучасної соціальної реальності, що проявляються у 

високому темпі та масштабності соціально-політичних та економічних змін, соціальній 

нестабільності та протиріччях, негативних тенденціях розвитку суспільства (безробіття, 

злочинність, наркоманія тощо), вимагають від особистості гнучкості, високого рівня вмінь 

саморегуляції, саморозвитку та самодопомоги, що необхідні у подоланні виникаючих 

життєвих випробовувань [4, с. 127]. 

Особливості сучасної соціальної реальності, що проявляються у високому темпі та 

масштабності соціально-політичних та економічних змін, соціальній нестабільності та 

протиріччях, негативних тенденціях розвитку суспільства (безробіття, злочинність, 

наркоманія тощо), вимагають від особистості гнучкості, високого рівня вмінь саморегуляції, 
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саморозвитку та самодопомоги, що необхідні у подоланні виникаючих життєвих 

випробовувань [3, с. 131]. 

Що стосується механізмів подолання незадоволеності життям як соціального 

феномена у житті суспільства і держави, то методи і технології мають бути різносторонні, 

різнопланові, глибинні, враховувати весь спектр проблеми, не залишаючи без уваги жодну 

складову.  

На даному етапові розвитку суспільства саме подолання незадоволеності серед усіх 

верств дасть змогу людству розвиватися у тому руслі, що приведе до процвітання і розвитку. 

При нереалізованості життєвих цілей і бажань, суттєвих відмінностей між бажаним і 

реальним, виникає феномен незадоволеності життям, що дає нам право стверджувати, що це 

є закономірністю, адже це взаємозв’язок, що постійно повторюється і є необхідним у житті. 

При неспівпадінні життєвих цілей і життєвого стану як окремої особистості, так і суспільства 

в цілому існує закономірність формування незадоволеності життям. Це дає нам право 

зробити висновок, що життєвий стан і життєві цілі прямо пропорційно залежать один від 

одного. 
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ЩАСТЯ ДАВНЬОЇ ЛЮДИНИ 

Соціальна пам’ять людства донесла ідею щастя давньої людини до сьогодення. 

Розкрити сутність щастя можливо за умови осмислення витоків соціально-філософських 

думок, формальне обґрунтування чи конструктивні ідеї яких є джерелом об’єктивного 

розуміння щастя. Виходячи з цього, метою статті є дослідження ідеї щастя давньої людини.  

Власне, даній проблемі сучасні дослідники предметної уваги не приділяють. 

Здебільшого, філософи (В. Татаркевич, Л. Бондар) в своїх працях в описовому характері 

розглядають феномен щастя в Стародавні часи. У філософських словниках зустрічаємо 

думку, що витоки проблеми феномена щастя лежать у трудовій діяльності та відносинах 

людей, передусім – у відношенні людини до природи. Дослідники зазначають, що саме слово 

«щастя» у багатьох народів спочатку мало значення достатку, засобів підтримання життя: 

зерна, плодів, худоби і т.д., оскільки саме їжа була спочатку найбільшим бажанням людини, 

результатом боротьби з природою. 

Філософськи роздуми на «природу щастя», що перебували в полоні міфологічниого 

світосприйняття, виникають в країнах Стародавнього Світу. М. Мамардашвілі зазначає в 

«Лекциях по античной философии», в VІ ст. до н. е. «в різних місцях, не пов’язаних один з 

одним або ледве пов’язаних, що з цим зв’язком можна не рахуватися і не говорити тому про 

міграції ідей і культур, – Греції, Індії, Китаї та Персії виникло кілька схожих явищ: 

метафізичних релігій особливого роду, що відрізняються від етнічних або локальних релігій. 

Це – Будда в Індії, Лао-цзи в Китаї, Заратустра в Персії, перші філософи Греції – Парменід і 

мілетска школа, Фалес, Анаксимен, Анаксимандр… З цього і починається наша історія: 
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якийсь перелом, який стався одночасно в не пов’язаних один з одним місцях, коли майже 

одночасно з’являються розкидані по географії культур групи людей, ідей і якихось уявних і 

духовних побудов ...» [3, с. 13]. Пов’язано це з намаганнями мислителів розібратися в 

духовних орієнтаціях доби, світогляді людини, разом з цим, осмислити щастя.  

Звернемось до першоджерел. У філософській літератури Стародавньої Індії І тис. до 

н.е., де буддійська канонічна поезія формувалася на перетині двох традицій – жрецької, що 

проникала в буддійське середовище разом із зверненого до буддизму брахманства, бачимо 

роздуми про щастя людини. В «Сутта-пітаки» входять три збірки віршів «Суттаніпати», 

«Тхерагатха», «Тхерігатхі». У «Суттаніпатах» – поетичних діалогах «сутти» у формі 

навмисно завуальованих загадкових питань, простежується сюжетна лінія з установкою на 

випробування мудреця Будди, тим самим, розглядається проблема буття людини в світі, її 

щастя, бачимо перші проблиски обґрунтування суперечливості щастя [2, с. 101]. У «Сутта 

про Джанійє», пісні, що виконувалася під час посухи, а дві останні строфи – суперечка Мари 

і Будди говориться: 

«… Мара-грішник: 

«Синами щасливий має синів. 

Має корів коровами щасливий. 

Прихильності приносять людині щастя, – 

Адже нещасливий той, хто ні до чого не прихильний». 

Блаженний: 

«Через синів сумує той, хто має синів. 

Той, хто має корів через це плаче. 

Прихильності приносять людині горе, 

Лише той не сумує, хто ні до чого не прив’язаний» [2, с. 107-108]. 

Так, К. Леві-Строс, досліджуючи структуру первісних суспільств і їхніх знань у 

порівнянні з сучасними суспільствами, зазначає, що «у більшості первісних народів дуже 

важко з’ясувати моральне виправдання якому-небудь звичаю або соціальній настанові або 

отримати його розумне пояснення: у відповідь на подібні питання туземець обмежується 

заявою про те, що цей стан речей існував завжди, що такі були воля богів або настанови 

предків. Але навіть коли вдається отримати від туземців пояснення, то виявляється, що вони 

завжди носять сліди пізнішого підведення раціональної основи або ж вторинного осмислення 

звичаю» [1, с. 52]. Досліджуючи міф, філософ не бачить меж між давньою людиною і 

сучасною людиною: «створюється враження, що ці скоростиглі побудови, що зводять 

досліджувані народності лише є «віддзеркаленням нашого власного суспільства» [1, с. 61]. 

І. Івін вказує на те, що філософський аналіз щастя розпочинається з розмежування в 

його змісті двох принципово різних за походженням компонентів: того, що залежить від 

самого суб’єкта, визначається мірою власної активності, і того, що від нього залежить, 

обумовлено зовнішніми обставинами, долею. Те в щасті, що залежить від людини, отримало 

назву чесноти. Дослідник виділяє традиції проблеми щастя, виходячи із співвідношення з 

чеснотами. Перша традиція бачить в моральних чеснотах засіб по відношенню до щастя, яке 

виступає в якості цілі. Тут щастя є насолодою – гедонізм, є користю, успіхом – утилітаризм, 

є відсутністю страждань, безтурботність за Епікуром, і дану традицію дослідник називає 

епікурейською, чи евдемоністичною. Друга традиція – стоїчна, розглядає щастя як наслідок 

чесноти. Третя традиція, за І. Івіном, «синтетична», що започаткована Аристотелем, де щастя 

є досконалою діяльністю. Виходячи з цієї традиції, щастя людини пов’язано з певним видом 

діяльності, тобто дослідник правомірно зазначає їх взаємозв’язок з щастям, тим самим 

відкривається поле для розвитку теорії щастя [4, с. 843]. Отже, цей історичний час є 

джерелом виникнення ідеї щастя, хоча і в напівміфічному розумінні, проте, є ґрунтом для 

подальшої філософської рефлексії. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЖІНОК  

У БІГУ З БАР'ЄРАМИ 

Бар'єрний біг вимагає певної підготовленості опорно-рухового апарата спортсмена, 

достатньої сили, швидкості, рухливості в суглобах, а також вміння бігати різні дистанції. Це 

є однією з попередніх умов навчання техніці виду. До вправ, що розвиває групи м'язів, які 

безпосередньо беруть участь у бар'єрному бігу, слід віднести вправи, що сприяють розвитку 

м'язів передньої та задньої поверхні стегна, гомілки, стопи, тулуба. Особливо необхідно 

виділити вправи, що збільшують ступінь рухливості в кульшових суглобах. Брак рухливості 

в суглобах призводить до появи багатьох помилок у техніці. Розвиток сили м'язів, що 

оточують тазостегновий суглоб, від яких залежить величина амплітуди рухів і потужність 

зусиль при подоланні бар'єрів, також становить частину спеціальної підготовки бар’єриста.  

Виклад основного матеріалу. Засоби підготовки – спеціальні підвідні вправи, які 

можна виконувати на місці і в русі, з бар'єрами і без них. 

У бігу на 100 м з бар'єрами спортсменки виконують 49-50 кроків: 7 або 8 кроків у бігу 

зі старту до 1-го бар'єра, 5 кроків – фінішний відрізок; біг по дистанції, між бар'єрами 

відбувається в 3 кроки. Співвідношення параметрів бігових кроків залишаються практично 

постійними в бігу по дистанції і характеризують специфіку ритму бар'єрного бігу. Так, 

перший крок самий короткий, другий – найбільший, третій – на 15-25 см коротше другого. 

Вкорочення останнього кроку дає можливість для більш ефективної атаки наступного 

бар'єру. Довжина кроків у стартовому розбігу поступово збільшується; безпосередньо перед 

відштовхуванням на 1-й бар'єр крок зазвичай коротше передостаннього на 10-15 см завдяки 

чому забезпечується більш високе і зручне положення перед входом на бар'єр. При розбігу в 

8 кроків (на передню колодку ставиться поштовхова нога) бар'єристки стартують як у 

звичайному спринтерському бігу. Природно зростає по мірі підвищення спортивної 

майстерності швидкість бігу, а разом з нею і довжина кроку нерідко змушує спортсменок 

відносити колодки від лінії старту або вимушено скорочувати довжину кроків для 

ефективного підходу до 1-го бар'єра. У цьому разі, особливо для високих бар’єристок, більш 

доцільний стартовий розбіг у 7 кроків. Незручності, пов'язані з переходом на меншу 

кількість кроків у стартовому розбігу (необхідність дещо розтягувати перші кроки і т. д.), є 

тимчасовими, хоча і вимагають додаткового часу для доведення до автоматизму старту і 

стартового розбігу, включає подолання двох перших бар'єрів. При переході бар'єру махова 

нога зазвичай проноситься з неповним її випрямленням в коліні, без вихлеста гомілки. 

Опускання ж махової ноги через бар'єр виконується активним загребаючим рухом в 

оптимальному поєднанні з компенсаторною роботою поштовхової ноги, яка проноситься 

через бар'єр дугоподібним рухом з відведеним вбік коліном. При цьому коліно знаходиться 

трохи вище ступні, що створює зручність з виносом стегна цієї ноги вперед при сході з 

бар'єру і наступному швидкому виконанні 1-го кроку в бігу між бар'єрами. Винос 
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поштовхової ноги вгору, а не вперед є значною помилкою, так як часто стає причиною 

раннього випрямлення тулуба і, як наслідок, стопорящої постановки махової ноги за 

бар'єром. 

Рівновага в бар'єрному бігу стійкому і прямолінійному руху бар'єристки допомагає 

взаємопов'язана і синхронна робота рук і ніг. При виконанні кроку через бар'єр протилежна 

маховій нозі рука, трохи випрямляючись, надсилається вперед, а при сходженні з бар'єру і 

винесення вперед поштовхової ноги ця рука рухається вбік-вниз-назад. При русі руки назад 

ведучим повинен бути лікоть, під яким проходить коліно поштовхової ноги. 

До характерних особливостей техніки подолання бар'єрів жінками можна віднести: 

відсутність яскраво вираженого нахилу тулуба або кидка при вході на бар'єр; високе 

піднімання стегна і коліна махової ноги перед входом на бар'єр, що дозволяє вивести таз 

вперед і виконати активну атаку бар'єру; переступання (перебігання) через бар'єр без 

затримки і пауз над перешкодою; активний нахил тулуба за бар'єром при винесенні вперед 

поштовхової ноги поєднується зі швидким загребаючим випрямленням махової. 

Фінішування починається з подолання останнього бар'єру і виконанням 5 кроків 

спринтерського бігу до фінішної лінії. Біг на фінішному відрізку не повинен 

супроводжуватися надмірною напругою, скутістю, занадто раннім і глибоким нахилом 

тулуба, що призводить до низького перенесення махової ноги через останній бар'єр і може 

виявитися причиною удару об нього і навіть збивання. Як правило, це призводить до втрату 

координації та значне зниження швидкості на фінішному відрізку. При дотримані всіх 

правил та методичних вказівок, що до техніки бар'єрного бігу у жінок на дистанції 100 м з 

бар'єрами, підготовка буде доцільною та швидкою. Переходити на дисципліну біг з 

бар'єрами можливе лише за умов попередньої спортивної підготовки та високих фізичних 

кондицій. Для цього виду спорту необхідно мати гарну координацію та працювати не лише 

над швидкістю бігу, а й над швидкістю подолання бар'єру.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ БІГУ НА КОРОТКІ ДИСТАНЦІЇ 

 

Одне з чисельних місць серед комплексу вправ у фізичному вихованні учнів належить 

бігу. На уроках легкої атлетики з технікою бігу пов'язані й інші рухові дії - стрибки в 

довжину і у висоту з розбігу, метання м'яча і гранати з розбігу, рухливі ігри та естафети. 

Тому в першу чергу необхідно вирішувати завдання навчання школярів техніці бігу. Наукові 

дані показують, що приблизно у 90% дітей 7-10 річного віку відзначається цілий ряд 

нераціональних рухів і помилок у бігу, а саме: відштовхування у бігу в основному у дітей 
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характеризується неповним розгинанням поштовхової ноги; фаза опори більш тривала за 

часом, ніж фаза польоту; нога ставиться на доріжку (опору) далеко від проекції ОЦМ тіла, 

що створює значне гальмування (або уповільнення швидкості бігу) у фазі передньої опори; 

постановки ноги в більшості випадків здійснюється з п'яти і рідше з зовнішнього склепіння 

стопи; у бігу дітей спостерігається активне взяття ноги на себе» перед постановкою ноги на 

доріжку; у більшості дітей ноги працюють перехресно, тобто слід правої ноги заходить вліво 

за середню лінію. Як тільки стопа втрачає опору і починається її згинання в колінному 

суглобі, нога, яка тепер стала вже маховою, рухається вперед не паралельно до іншої, а як би 

заходить за неї. У зв'язку з цим виникає необхідність кваліфікованого педагогічного впливу 

на формування правильного рухового навику в бігу з перших років навчання в школі. 

Основними засобами навчання техніці бігу є спеціальні бігові, стрибково-бігові вправи, біг у 

різних варіантах, рухливі ігри, естафети.[1]. Для кращого розуміння техніки бігу на короткі 

дистанції рекомендують розглядати техніку бігу на кожному з етапів дистанції, яку пробігає 

спортсмен. 

Старт, стартовий розбіг. При бігу на короткі дистанції в легкій атлетиці спортсмени 

застосовують низький старт. Коли звучить команда «на старт!», бігун повинен швидко вийти 

вперед стартових колодок і поставити стопи ніг на опорні майданчики, опустившись на руки. 

Після того, як бігун перевірить щільність упору ніг, він опускається на коліно ноги, яка була 

позаду, і після цього ставить руки біля лінії старту, десь на ширині плечей. 

По команді «увага!» в бігу на короткі дистанції спортсмен, розгинаючи ноги, 

поступово піднімає таз до рівня плечей (допускається трохи вище) і, подаючи плечі вперед, 

бігун переносить свою вагу на руки і попереду стоячу ногу. В такому положенні він уважно і 

зосереджено чекає наступної команди і готовий до старту в будь-яку секунду. 

Під час команди «Руш!» або під час пострілу спортсмен енергійно розгинаючи ноги, 

відриває руки від опори і, роблячи ними швидкі помахи вперед-назад, максимально сильно 

відштовхуючись ногами від колодок, спринтер починає стартовий розбіг, перебуваючи при 

цьому в сильно нахиленому положенні. Головне завдання в бігу на короткі дистанції – це 

бігти, як можна швидше зі старту, що можна досягти при збільшенні частоти і довжини 

кроків. Спочатку, при виході зі старту, довжина кроків невелика. Перший крок становить 60-

70 см, потім крок зростає до нормальної довжини 200-240 см, після 13-14 кроку. Якщо 

розглянути довжину кроку спортсмена зі старту, то вона зростає приблизно таким чином: 

перший крок (рахуючи від передньої стартової колодки) – 3,5 ступні; другий – 3,5-4; третій – 

4-4,5; четвертий – 4,5-5; п'ятий – 5-5,5 ступні. Зі збільшенням кількості кроків тулуб бігуна 

приймає майже вертикальне положення з невеликим нахилом. Розвинувши граничну 

швидкість на 20-30 м, бігун продовжує біг приблизно з такою ж швидкістю до кінця 

дистанції. Для всіх спринтерів час стартового забігу приблизно однаково 5-6 секунд. Біг по 

всій дистанції. Під час бігу на короткі дистанції в легкій атлетиці висока швидкість бігу 

досягається: завдяки довшому кроку (який можна збільшити за рахунок потужного 

відштовхування); високого темпу. 

Фініш. Під час останніх секунд бігу на короткі дистанції, на спринті важливо бігти до 

кінця і ні в якому разі не можна робити стрибок, для подолання риси фінішу. Це зменшить 

ваш результат, щоб цього не сталося треба бігти з максимальною швидкістю і після 

подолання всієї дистанції. А потім поступово зменшувати швидкість до переходу на ходьбу. 

Необхідно знати і виконувати всі нюанси в бігу на короткі дистанції, щоб досягти 

високих результатів у легкій атлетиці. Тепер після того, як ми нагадали і розібрали всі ці 

дрібниці і нюанси, вам залишається тільки застосовувати їх на практиці. Крім цього, ви 

можете почитати про методики навчання бігу на короткі дистанції, в яких описано 

спеціальний режим тренувань і вправ. Навчання техніці бігу проводиться на рівному 

майданчику або доріжці. Це необхідна умова для оволодіння правильною технікою. 

Результат в бігу на короткі дистанції залежить від таких основних чинників: 1)уміння 

швидко реагувати на команду «Руш!» або постріл стартера (це вміння включає латентний і 

моторний періоди реакції); 2)якості стартового розгону, тобто здатності швидко набирати 
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швидкість; 3)рівня абсолютної максимальної швидкості, яку здатний розвинути займається; 

4) рівня швидкісної витривалості – здатність займається зберігати досягнуту швидкість до 

кінця дистанції [2].  

На сьогодні багато тренерів згодні з тим, що техніка спринтерського бігу суто 

індивідуальна і, незважаючи на загальні певні біомеханічні характеристики, залежить від 

конкретних індивідуальних особливостей спортсмена, а також від досягнутих ним рівнів 

потужності і швидкості [3].  
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ІНТЕНСИВНІСТЬ ПЕРЕБІГУ РЕАКЦІЙ ПЕРЕКИСНОГО ОКИСЛЕННЯ  

ЛІПІДІВ В ОРГАНІЗМІ СПОРТСМЕНОК ВИСОКОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ  

ПРОТЯГОМ ЗМАГАЛЬНОГО ПЕРІОДУ 

Вивчення реакції організму спортсменів на фізичні навантаження в цілому, і 

активацію процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) зокрема, мають не тільки важливе 

теоретичне значення для фізіології м'язової діяльності, але й суттєве практичне – у зв'язку з 

можливістю організації науково-обґрунтованої системи біохімічної корекції 

функціонального стану організму в умовах тривалого впливу екстремальних зовнішніх 

факторів. 

На сьогодні, більшість досліджень присвячена вивченню процесів перекисного 

окислення ліпідів при виникненні та розвитку патологічних станів. Зокрема встановлено, що 

зміни вмісту сполук про- та антирадикальної природи виникають при аутоімунних 

(системних) [5], серцево-судинних [6] захворюваннях, цукровому діабеті [3], хворобі 

Паркінсона [4]. Особливе місце у розвитку патологічних станів займає канцерогенез, 

індукований надмірною генерацією активних форм кисню [2]. Однак, очевидним є те, що 

важливу роль в активізації метаболічних змін займають фізичні навантаження [1], тому 

важливо відмітити, що у вітчизняних та зарубіжних дослідженнях, нажаль, не було 

приділено належної уваги вивченню показників перекисного окислення ліпідів в умовах 

систематичних тривалих фізичних навантажень, зокрема відсутні дані, які би дозволили 

виявити такі особливості у дівчат-спортсменок високої кваліфікації віком 19-22 років 

протягом змагального періоду.  

Зважаючи на беззаперечну важливість та актуальність окресленого питання, нами 

було здійснене вивчення динаміки показників ПОЛ спортсменок високої кваліфікації 

протягом змагального періоду. Метою дослідження стало визначення особливостей динаміки 

показників ПОЛ спортсменок високої кваліфікації 19-22 років протягом змагального періоду. 

Відповідно до поставленої мети нами було здійснено вивчення показників процесу 

перекисного окислення ліпідів спортсменок високої кваліфікації у три етапи, на початку, у 

середині та наприкінці змагального періоду, для чого у 11 спортсменок-членів збірної ЗНУ зі 

спортивної аеробіки (спортивний розряд не нижче КМС) був визначений вміст первинного 

(малоновий диальдегід) та вторинного (диєнові кон’югати) продуктів перекисного окислення 

ліпідів та вміст активних форм кисню (швидкість утворення супероксиданіон-радикалу та 

гідроксильного радикалу і вміст перекису водню), які є активаторами каскаду ланцюгових 
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реакцій, при паралельному контролі показників загальної фізичної працездатності та 

максимального споживання кисню (МСК) на зазначених етапах змагального періоду. Нами 

було встановлено, що протягом змагального періоду відбувається тенденція до погіршення 

показників, які характеризують стан процесу ПОЛ. Так, початок змагального періоду 

характеризувався так званим піком функціональної підготовленості та стану показників ПОЛ 

спортсменок, а вже на другому етапі дослідження ми спостерігали зміни, які негативно 

відобразилися на процесах ПОЛ поряд із збереженням стабільності показників 

функціональної підготовленості. Третій етап дослідження, який співпадає із завершенням 

змагального періоду, характеризувався зниженням показників загальної фізичної 

працездатності та МСК, порівняно із першим та другим етапами, на фоні значної активації 

реакцій ПОЛ, що характеризувалося достовірним збільшенням швидкості утворення 

гідроксильного радикалу, вмісту перекису водню та малонового диальдегіду. 

Таким чином, проведене дослідження дало змогу встановити, що негативний вплив 

змагальних навантажень (фізичних та психічних), які найбільшою мірою притаманні 

закінченню змагального періоду, супроводжується зниженням показників загальної фізичної 

працездатності та МСК спортсменок поряд із вираженим виснаженням ємкості системи 

антиоксидантного захисту. У відповідності до цього, вважаємо доцільним профілактичне 

застосування в раціоні спортсменок в період систематичних фізичних навантажень високої 

інтенсивності екзогенних природних антиоксидантів, дія яких була б направлена на 

нівелювання негативного виливу навантажень високої інтенсивності, збільшення потужності 

системи антиоксидантного захисту, нівелювання пошкоджувальної дії оксидативного стресу, 

підвищення фізичної працездатності та прискорення відновлення організму після тренувань. 
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КОРЕКЦІЯ ПОСТАВИ У СТУДЕНТОК ВНЗ 

ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ 

Проблема порушень постави в даний час є однією з складних і часто зустрічаються. 

Поширеність порушень постави підлітків і молоді сягає 90%. 

У зв'язку з підвищенням в нашій країні вимог до якості вищої освіти ефективна 

діяльність студента передбачає проведення значного часу в положенні сидячи. Студенти 

завантажені розумовою роботою до 16 годин в день. Така напруженість навчальної 
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діяльності негативно впливає на стан постави студентської молоді. А що склався режим 

являє собою загрозу для здоров'я молодого покоління і, отже, для її трудового потенціалу [2]. 

Незважаючи на те, що питань корекції порушень постави присвячено велику кількість 

робіт, статистичні дані про стан постави молоді на сьогоднішній день свідчать про досить 

високий відсоток порушень, особливо в студентському віці [1]. 

Основною причиною такого становища, на думку багатьох дослідників, є дефіцит 

рухової активності протягом усього періоду навчання в освітніх установах. Однак існує 

протилежне твердження про те, що в основі негативного впливу лежить не гіпокінезія, а 

низька витривалість до статичних навантажень, т. к. опорно-руховий апарат людини при 

роботі в положенні сидячи випробовує значні навантаження, пов'язані з підтриманням 

положення тіла в просторі. У зв'язку з цим твердженням розумова праця розглядається як 

серйозна фізичне навантаження на опорно-руховий апарат, так і на інші системи організму 

людини [2].  

Вищесказане актуалізує пошук сучасних вітчизняних і зарубіжних методик фізичного 

виховання, які носять корекційний характер. На сьогоднішній день технології фітнесу 

відповідають всім вимогам, що пред'являються до вправ коригуючої спрямованості, і можуть 

застосовуватися як основний засіб корекції постави. А якщо врахувати факт підвищеного 

інтересу до нових методик занять, то вони найбільш популярні в сучасному суспільстві, ніж 

традиційні вправи лікувальної фізичної культури і дозволяють підвищити інтерес студентів 

до фізичної культури, до власного здоров'я та сформувати стійку потребу у фізичних 

навантаженнях. Тому проблема зміцнення здоров'я студентів, розширення стійкості 

організму до несприятливих факторів зовнішнього середовища за допомогою оздоровчої 

фізичної культури набуває важливий соціально-значущий сенс і залишається найбільш 

актуальною в даний час. 

Мета дослідження - розробити та експериментально обґрунтувати методику корекції 

фронтальних порушень постави студенток ВНЗ, яка заснована на комплексному 

застосування засобів оздоровчих видів гімнастики з послідовним застосуванням блоків 

динамічних, статодинамічних та статичних вправ. 

Всього в дослідженні взяло участь 32 студентки ЗНУ у віці від 18-19 років.  

Отримані результати медичного обстеження, огляду та анкетування свідчать про 

наявність різних форм порушень постави у 73,3 % студентів. Руховий навик правильної 

постави сформований лише у 15 % студентів і знижується до 8% при збереженні робочої 

пози. Виявлено негативні тенденції в способі життя студентів: тривалі статичні 

навантаження без відпочинку, малорухливий спосіб життя.  

Експериментальна комплексна методика занять оздоровчими видами гімнастики була 

заснована на послідовному застосуванні динамічних, статодинамічних та статичних вправ 

складалася з 3-х блоків: підготовчий блок; корекційний блок статодинамічної спрямованості; 

корекційний блок статичної спрямованості  

Правильна постава з фізіологічної точки зору створює найкращі умови для діяльності 

всього організму, вона забезпечує правильне положення і нормальну діяльність внутрішніх 

органів, сприяє найменшій витраті енергії, що значно підвищує працездатність. При 

фронтальних порушеннях постави спостерігається зниження життєвої ємності легень, 

зменшення екскурсії грудної клітини, зниження сили вдиху і видиху. При корекції 

фронтальних порушень постави активізація функцій зовнішнього дихання сприяє загальному 

оздоровленню організму, активній корекції хребта. 

Отримані результати досліджень виявили ефективність комплексної методики 

корекції фронтальних порушень постави студенток ВНЗ засобами оздоровчих видів 

гімнастики що виразилося: у покращенні показників силової витривалості і сили м'язів 

тулуба; у зменшенні показників асиметричності постави. 

Таким чином, комплексне застосування засобів оздоровчих видів гімнастики сприяє 

корекції фронтальних порушень постави, адаптує студенток до тривалих статичних 

навантажень у навчальному процесі сприяє формуванню навичок правильної постави.  
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ІНТЕРЕСНІ ФАКТИ ВИКОРИСТАННЯ ДОПІНГУ 

Використання хімічних препаратів і фізіологічних методів стимуляції з метою 

штучного підвищення результатів у легкій атлетиці існує стільки ж, скільки існує 

професійний спорт. Перші випадки вживання стимулюючих препаратів почалися ще в 

античності. Однак і в двадцять першому столітті, на рівні з важкою атлетикою, велоспортом, 

плаванням - легка атлетика залишається видом спорту, найбільш схильним проблемі допінгу. 

До 1980-х років випадки застосування допінгу були поодинокі, не знаходили повного 

підтвердження і не залучали громадської думки, будучи виключенням з правил. Починаючи 

з 1980-х років Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій приймає рішення докорінно 

змінити підхід до використання спортсменами допінгу і санкціям. Антидопінгові перевірки 

існували досить давно, але процедура їх проведення була така, що атлети могли заздалегідь 

підготуватися. У 1984 році Тетяна Казанкина під час змагань в Парижі була раптово 

запрошена на допінг-пробу, відмовилася і була дискваліфікована. 

По-справжньому гучний скандал вибухнув у зв'язку зі справою Бена Джонсона, 

канадського спринтера, який в 1988 році виграв забіг на 100 метрів у фіналі сеулської 

Олімпіади. На наступний день Джонсон був дискваліфікований у зв'язку з виявленням в його 

організмі препарату станозолола. Далі скандали почали слідувати один за іншим: Катрін 

Краббе (Німеччина, чемпіонка світу 1991 року, спринт, виявлений кленбутерол), Ренді Барнс 

(США, олімпійський чемпіон 1996 року, штовхання ядра), Людмила Енквіст-Нарожіленко 

(СРСР / Росія, 100 м з бар'єрами, олімпійська чемпіонка). Починаючи з 1984 року не було 

жодної Олімпіади, де б не сталося гучного допінг-інциденту з легкоатлетами. 

Після об'єднання Німеччини особливо велике число спійманих і добровільно 

зізналися атлетів і тренерів довелося на країну - лідера легкої атлетики Німецької 

Демократичної Республіки. Хайке Дрехслер, Рут Фукс, Ілона Слюп'янек добровільними 

зізнаннями поповнили список вживаючих допінг. Хайді (Андреас) Крігер (чемпіонка Європи 

1986 року в штовханні ядра) стала одним із символів боротьби за чистоту спорту. У 1997 

році вона перенесла операцію по корекції статі, так як застосування заборонених препаратів 

призвело до зміни статевих ознак. 

Значна кількість світових рекордів у легкій атлетиці викликає законні підозри 

фахівців, хоча атлети були спіймані і самі не зізналися. Особливо це стосується жіночої 

легкої атлетики. До таких відноситься світовий рекорд на 400 м Маріти Кох (НДР), рекорди 

на 100 і 200 метрів Флоренс Гріффіт-Джойнер, рекорд на 3000 м і 10 000 м. Проблема в тому, 

що сучасні спортсменки не можуть навіть наблизитися до результатів 1980 років. У легкій 

атлетиці непридатний досвід важкої атлетики, де ввели нову сітку вагових категорій і тим 

самим просто скасували всі попередні світові рекорди. Хоча ряд фахівців пропонує в легкій 

атлетиці переписати заново таблицю світових рекордів. 

Все це згубно позначається на громадській думці про легку атлетику. З точки зору 

пересічних уболівальників спорт стає свого роду азартною грою до упіймання на 

забороненому препараті. Особливо розчаровують ситуації, коли атлетів позбавляють титулів 

постфактум, як це трапилося з Маріон Джонс. 
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Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій постійно підкреслює, що боротьба 

за чистоту спорту – першочергове завдання організації легкоатлетів. Президент Міжнародної 

асоціації легкоатлетичних федерацій Ламін Діак так прокоментував справу американського 

тренера Тревора Грехема: "Тренер, який заохочує використання допінг-препаратів своїми 

учнями, діє проти фундаментальних принципів. Його завдання - гарантувати чесні умови 

змагань і здоровий тренувальний процес. Довічна заборона тренерської діяльності – хороший 

урок тим, хто ризикує репутацією спорту і здоров'ям своїх учнів ". 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЕСТАФЕТНОГО БІГУ ЯК ВИДУ 

ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ 

Естафетний біг – це один з найбільш видовищних видів легкої атлетики. Якщо в 

інших видах легкої атлетики відбувається боротьба між окремими спортсменами, то в 

естафетному бігу змагаються командами [4, с.19]. 

Свої витоки він бере із Стародавньої Греції. Є відомості, що у греків надзвичайно 

популярний був «лампадеріомас», або естафетний біг зі смолоскипами. 

Наступна згадка про естафетному бігу відноситься до XIX століття,коли він уже стає 

частиною легкоатлетичного змагання. Вперше він був включений в IV програму 

Олімпійських ігор (Лондон, 1908 г.). На цих змаганнях естафетний біг включав різні 

дистанції – 200 + 200 + 400 + 800 м. На наступних Олімпійських іграх (Стокгольм, 1912) 

спортсмени розігрували медалі вже в двох естафетах – 4×100 м і 4×400 м [5, с.6]. 

Золоті нагороди в естафетному бігу на Олімпійських іграх переважно завойовували 

американські спортсмени. Естафета 4×100 м для жінок вперше була проведена на 

Олімпійських іграх 1928 p. На чемпіонатах світу і континентів в приміщенні проводиться 

естафетний біг 4×400 м [4, с.19]. 

Естафети проходять дуже емоційно і зазвичай саме ними завершуються будь-які 

змагання. Аж до чемпіонатів світу та Олімпійських ігор. Видів естафетного бігу багато [5, 

с.6]. 

Різновиди естафетного бігу залежать від довжини та кількості етапів: 

а) на короткі дистанції – 4×60 м, 4×100м, 4×200 м, 4×400 м; 

б) на середні дистанції – 5×500 м, 3×800 м, 4×800 м, 10×1 000, а також 4×1500 м;  

в) на змішані дистанції – 400 + 200 + 200 + 100 м, 800 + 400 + 200 + 100 м [3, с.25]. 

Естафетний біг на стадіоні проводиться по колу бігової доріжки. Бігові естафети на 

стадіоні можуть включати в себе етапи коротких і середніх дистанцій. Поряд з цим 

застосовується естафетний біг з етапами різної довжини. 

Естафетний біг (4×100 м, 4×200 м) проводиться по окремих доріжках, а в інших 

естафетах – за загальною доріжці. Перший етап або частину його можна пробігати по 

окремих доріжках. 

Поряд з естафетному бігом на біговій доріжці стадіону проводяться естафетні 

змагання на вулицях міста з етапами різної довжини. Як правило, ці змагання проводяться 

для змішаних команд, в які входять чоловіки і жінки, а іноді й учасники різних вікових груп. 
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Легкоатлети беруть участь у змаганнях, в яких частина етапів долають велосипедисти, 

мотоциклісти, веслярі на різних судах, плавці та інше [1, с.5]. 

Найбільш складною з усіх видів є естафета 4×100 м, так як передача естафетної 

палички в ній відбувається на максимальній швидкості. Згідно з правилами проведення 

змагань естафетна паличка повинна мати вагу не менше 50 г, довжину 30 см і діаметр 4 см. Її 

передача здійснюється в зоні, що дорівнює 20 м (по 10 м в кожну сторону від початку етапу), 

при цьому забороняється будь-яка допомога одного бігуна іншому (підштовхування і таке 

подібне). Спортсмен, який закінчив етап, може зійти з доріжки лише в тому випадку, якщо 

він переконався, що не завадить іншим бігунам. У разі втрати палички під час бігу її можна 

підняти і продовжувати біг далі. Якщо ж паличка загублена при передачі, її може підняти 

тільки бігун, що передає.  

Правила змагань дозволяють спортсмену, який приймає естафету, починати біг за 10 

м до зони передачі. Це дозволяє бігуну раніше досягти максимальної швидкості і виконати 

передачу в середині зони з меншим ризиком порушити правила. Тому на цьому етапі 

спортсмен починає біг в 10 м від зони передачі в той момент, коли передавальний сягає 

позначки, розташованої приблизно в 7-8 м від місця старту приймаючого бігуна. Відстань до 

контрольної позначки і місце початку бігу уточнюються потім у процесі занять. Для того 

щоб здійснити таку передачу, обидва бігуна, який передає і приймає, повинні мати однакову 

швидкість в зоні передачі і зробити передачу в той момент, коли вони знаходяться на 

відстані 1,5 м один від одного [3, с.25]. 

До моменту передачі естафети в обох бігунів руки рухаються так, як у спринті. Але 

тільки-но бігун наближається до того, хто приймає естафету, на відстань, потрібну для 

передачі, він дає сигнал: "Хоп!". За цим сигналом той, хто приймає естафету, не знижуючи 

темпу і не порушуючи ритму бігу, випрямляє ліву (для бігунів 2-го і 4-го етапів) руку з 

опущеною кистю. У цю мить спортсмен, який передає естафету, швидко витягує праву руку і 

рухом знизу вперед і вверх точно вкладає естафету в кисть того, хто приймає. 

До моменту передачі важливо бігти в ногу. Для цього добре тренований бігун на 100 

м досягає такої стабільності кроків, яка дозволяє йому вбігати в зону передачі майже завжди 

в одному і тому ж місці, однією і тією ж ногою [2, с.316]. 

Отже, естафетний біг має велике значення як для професійних спортсменів, так і для 

звичайних людей, які полюбляють вболівати під час змагань. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ БАДІВ В СПОРТІ 

Рівень розвитку сучасного спорту досяг максимуму, при якому спортсмени витримують 

фізичні навантаження на межі фізіологічних можливостей організму. Тому сучасний спорт 

неможливий без використання лікарських препаратів, які сприяють відновленню організму [3]. 
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Проблема полягає в тому, що більшість спортсменів хибно вважають, що біологічно 

активні домішки для спортсменів (БАД), які активно рекламують численні сайти – це 

альтернатива допінгам, не підозрюючи про те, які негативні наслідки вони можуть заподіяти їх 

здоров’ю [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить про велику популярність БАД серед 

спортсменів. Всесвітнє Антидопінгове Агентство стурбоване тим, що спортсмени активно 

вживають БАД без достатніх професійних знань про них, сліпо довіряючи рекламі, яка обіцяє 

100% успіх без побічних ефектів, при цьому, більшість позитивних результатів допінг-контролю 

є наслідком вживання неякісних БАД. До того ж, спортсмен, здаючи біопробу на допінг, 

заповнює анкету, в якій повинен назвати всі БАДи, які він вживав напередодні [2]. 

Метою статті є сформувати професійну уяву про БАДи в спорті і акцентувати увагу на 

застереженні при їх вживанні, а саме, на наявність в них допінгів - речовин, що 

застосовуються для підвищення працездатності спортсменів, які є потенційно небезпечними 

для здоров’я спортсменів і заборонені для використання антидопінговим Кодексом 

Олімпійського руху та компетентними органами відповідних спортивних організацій. 

Спортсмени складають особливу категорію споживачів, яким необхідні БАД, оскільки 

при заняттях спортом часто поєднуються всі негативні фактори впливу на організм. У 

практиці спортивної підготовки БАД можуть бути корисними в наступних ситуаціях. 

1. Для оптимізації скорочувальної активності білків за рахунок вуглеводів і жирів. 

Підвищення анаеробної енергії досягається за допомогою полімерів глюкози, інозину, 

продуктів бджільництва, вітаміну В. Підвищення аеробної енергії досягається 

використанням L-карнітину, ацетил-L-карнітину, коензиму Q10, октакозанолу, адаптогенів. 

2. Для корекції калорійності дієти в різних видах спорту (енергетичні продукти, спортивні 

напої, макро- і мікроелементи). 

3. Для зміни маси тіла - як у бік збільшення (креатин, хрому піколинат, гліцин, аспарагін, 

орнітин, знежирене молоко, амінокислоти, глютамін, креатин моногідрат, інозин та ін), так і 

у бік зниження (L-карнітин, бромелайн, бета-гідрокси-бета-метілбутірат, високоякісні напої, 

що замінюють харчування зі збалансованим вмістом мікро- і макроелементів, хрому 

піколинату, холіну, інозитолу, метіоніну, білкових напоїв з низьким вмістом жиру). При 

цьому оптимальний рівень маси досягається без зниження фізичної працездатності 

спортсменів. 

4. Для регуляції маси тіла спортсмена за рахунок цілеспрямованого зменшення кількості 

жиру, наявність якого доведено антропометричними змінами, а не води (L-аргінін, L-

орнітин, комплекс РНК та ін.) 

5. Для замісної терапії при функціональній недостатності амінокислот і білків (у тому числі і 

імуноглобулінів, компонентів комплементу, транспортних білків, актину і міозину, гормонів 

пептидної структури та інших важливих білкових біомакромолекул). 

6. Для прискорення процесу відновлення після екстремальних фізичних і психічних 

навантажень. 

7. Для корекції вільно-радикального окислення в організмі спортсмена з метою підтримки 

працездатності на оптимальному рівні (вітаміни С, Е, А, натуральний бета-каротин, селен, 

рослинні фенолвмістні антиоксиданти, біофлавоноїди, гідробіонти та ін.). 

Використовувані в сучасній спортивній практиці БАД випускаються зарубіжними і 

вітчизняними виробниками. При вживанні БАД слід враховувати, що більшість з них 

практично не вивчені в рамках загальноприйнятих правил спортивно-медичних досліджень 

(з тисяч зареєстрованих БАД апробовані згідно з усіма вимогами спортивної медицини лише 

одиниці) [4]. 

Деякі непорядні виробники не вказують на упаковці склад речовин, які входять до 

даного БАДу, обмежуючись яскравою комерційною назвою та упаковкою, прикриваючи, 

таким чином, наявність забороненої речовини. Тому при призначенні цієї групи засобів 

доцільно вести мову про конкретні БАД, рекомендовані на підставі позитивних результатів 

стендових випробувань і які зарекомендували себе в практиці спортивної підготовки.  
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Деякі БАД містять заборонені (допінгові) речовини - амфетаміни, анаболічні стероїди, 

сечогінні засоби тощо, причому далеко не завжди наявність такого роду компонентів 

офіційно декларується виробником і вказується на етикетці. У зв'язку з цим, останнім часом 

почастішали випадки міжнародних "допінгових" скандалів зі спортсменами високої 

кваліфікації, які вживали такі БАД і намагалися довести свою непричетність до свідомого 

прийому допінгів, але частіше за все, на жаль, безуспішно. Звідси випливає, що наявність 

висновку про фактичну ефективності БАД і антидопінгового сертифіката для кожної 

конкретної серії препарату є абсолютно необхідною умовою для того, щоб його міг 

рекомендувати лікар і застосовувати спортсмен. Про це повинні пам'ятати лікарі, тренери, 

спортивні функціонери та самі спортсмени [5].  

Оскільки незнання спортсменом природи БАД чи іншої речовини не звільняє його від 

відповідальності за вжитий таким чином допінг, що призводить до накладення на спортсмена 

відповідних санкцій. 

Значна кількість позитивних результатів допінг-контролю є наслідком вживання 

спортсменом БАД. Особливо небезпечно купувати продути спортивного харчування через 

інтернет, оскільки там можливо отримати не тільки неякісний, але й шкідливий для 

організму продукт, до того ж, ще й такий, який містять допінг. Спортсмен повинен пам’ятати 

про антидопінгові правила, які накладають на нього відповідальність за те, що потрапляє в 

його організм. Незнання природи БАД ніколи не виправдовує вживання допінгу. 
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ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ВЕСТИБУЛЯРНОЇ СТІЙКОСТІ  

У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

Істотне зростання напруженості змагальної боротьби в сучасній художньої гімнастики 
з усією гостротою ставить проблему вдосконалення підготовки надійного резерву. Її рішення 
вимагає розробки нових ефективних підходів до тренування гімнасток, починаючи з 
початкових етапів багаторічної підготовки (В.Є. Горохова, 2002; І.О. Вінер, 2012).  

Зміна правил змагань у 2001, 2005 і 2009, 2013 роках привела до кардинального 
збільшення труднощі виконання зв'язок елементів, до підвищеним вимогам розвитку 
окремих функцій і систем організму, таких як пропріоцептивна чутливість, анаеробна 
витривалість, а також вестибулярна стійкість [2]. 

До функції вестибулярного аналізатора у складнокоординаційних видах спорту 
пред'являються особливі вимоги. Це пов'язано з великою питомою вагою обертальних рухів, 
зміною напрямку і швидкості локомоцій, а також положень тіла під час виконання елементів 
та їх сполук [3].  

Недостатня стійкість вестибулярного апарату у початківців гімнасток викликає 
помітні розлади координації рук і ніг і порушення локомоцій при вестибулярних 
подразненнях [1, 3] 

http://www.nadc.org.ua/upload/File/Kodex_ukr.pdf
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Аналіз науково-методичної літератури вказує на те, що серед фахівців немає єдиної 

думки про можливості тренування даної функції організму. Одні дослідники (І.І. Розен, 1971; 

В.С. Фарфель, 1975; Л.П. Сергієнко, С.Ф. Рибаков, 1984; В.О. Соколкіна, 1991; В.І. Лях, 2000 

та ін) вважають, що вестибулярна стійкість тіла регулюється фізіологічними механізмами, 

стан яких багато в чому обумовлено спадковими факторами і в меншій мірі розвивається в 

процесі тренування. Однак інші автори (В.Г. Стрілець, О.О. Горєлов, 1996; І.В. Цепелевич, 

2007; Н.О. Андрєєва, О.В. Жирнов, В.М. Болобан, 2011 та ін) в результаті своїх досліджень 

прийшли до висновку про те, що окремі можливості вестибулярного аналізатора можна 

удосконалювати за допомогою застосування спеціалізованих навантажень. 

У сучасній програмі з художньої гімнастики представлені приблизні план-схеми 

тижневих мікроциклів для різних періодів і етапів підготовки навчально-тренувальних груп. 

Одним з розділів спеціальної фізичної підготовки є розвиток вестибулярної стійкості. Проте 

в існуючій програмі даний вид підготовки включений лише для гімнасток етапу спортивної 

спеціалізації. Крім цього, абсолютно не вказуються способи реалізації (підбір засобів, 

методів, організації заняття) даного розділу підготовки [3].  

У той же час в художній гімнастиці до окремих приватних властивостей та 

можливостей вестибулярного апарату пред'являються підвищені вимоги (М.Л. Журавін, 

М.К. Меньшиков, 2008), що обумовлено зростанням кількості обертальних рухів в елементах 

композицій. Однак практично відсутні науково обґрунтовані засоби і методи розвитку 

вестибулярної стійкості для юних гімнасток. 

Таким чином, у розгляді цього питання виникають суперечності, які полягають у 

збільшенні кількості обертальних елементів у композиціях гімнасток-«художниць» і 

відсутність єдиного підходу до підбору засобів, методів, організації та проведення занять, 

спрямованих на розвиток вестибулярного аналізатора. 

У зв'язку з цим виникає потреба в пошуку необхідних засобів і методів для розвитку 

вестибулярної стійкості в художній гімнастиці. 

Для перевірки ефективності застосування тренажерних пристроїв для розвитку 

функцій вестибулярного аналізатора юних гімнасток був проведений тримісячний 

експеримент, в якому взяли участь 50 гімнасток 5-7 років. Гімнастки були розподілені на 5 

груп: 4 експериментальні групи, крім освоєння загальноприйнятої програми, займалися 

кожна на своєму тренажері. Контрольна група вела звичайний тренувальний процес. По 

закінченні експерименту був проведений порівняльний аналіз середньогрупових показників 

рівня спеціальної фізичної підготовленості та вестибулярної стійкості юних гімнасток. 

Експеримент показав, що достовірні зміни відбулися у всіх експериментальних групах 

(p<0,05). Проведений педагогічний експеримент показав ефективність застосування 

запропонованих нами тренажерних пристроїв, спрямованих на підвищення вестибулярної 

стійкості юних гімнасток. 

Таким чином доведено, що використання у навчально-тренувальному процесі юних 

гімнасток додаткових засобів тренування сприяє підвищенню рівня розвитку функцій 

вестибулярного аналізатора. 
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ОСНОВИ ТЕХНІКИ СТРИБКА У ВИСОТУ З РОЗБІГУ 

СПОСОБОМ «ФОСБЕРІ-ФЛОП» 

Історія стрибків у висоту порівняно коротка. В Олімпійських іграх давнини немає 

згадок про проведення змагань з цього виду. Тільки на початку XIX ст. в німецьких «турн-

ферейнах» з'явився гімнастичний стрибок з прямого розбігу. У той же час жоден з стрибків 

не зазнав таких змін в техніці, як у стрибках у висоту. П'ять різновидів в цьому вигляді 

стрибків – «перешагування», «хвиля», «перекат», «перекидний», «фосбері-флоп» - пройшли 

порівняно короткий історичний шлях. У 1968 р. на Олімпійських іграх в Мехіко Р. Фосбері 

(США) продемонстрував новий спосіб переходу через планку – лежачи спиною, завоювавши 

при цьому золоту медаль. В даний час усі спортсмени використовують цей стиль стрибка, 

так як науково доведено його ефективність перед усіма іншими стилями.[3, с.464] 

Легкоатлетичні стрибки у висоту з розбігу розглядають як ациклічні локомоції, в яких 

виділяють фази розбігу, відштовхування, польоту і приземлення. У кожній фазі вирішуються 

певні рухові задачі:  

1) у розбігу – набрати оптимальну швидкість і приготуватись до відштовхування; 

2) у відштовхуванні – змінити напрямок руху тіла; 

3) у польоті – реалізувати висоту зльоту тіла за рахунок раціонального переносу його частин 

через планку;  

4) у приземленні – забезпечити безпечне приземлення.[2, с.19] 

Техніка стрибка полягає в наступному: атлет прискорено розбігається по прямій або 

діагоналі до планки, останні кілька кроків (три або п'ять) здійснює по дузі, сильно 

відштовхується від планки ногою, яка дальня, роблячи другою і руками сильний мах, потім 

пролітає над планкою головою вперед, спиною до землі, ковзаючи вздовж уявної спіралі, при 

цьому прогинаючись назад і намагаючись, щоб якомога більша маса тіла залишалася нижче 

планки. У завершальній стадії стрибка, коли над планкою залишаються тільки ноги, 

спортсмен вже знаходиться головою вниз і приземляється на мати спиною, плечима і 

головою. Спосіб стрибка «фосбері-флоп» забезпечує взяття спортсменом планки, причому 

протягом усього стрибка його центр маси знаходиться нижче планки на відстані до 20 см. 

При здійсненні стрибка істотну роль відіграють махові рухи, скоєні ногою (маховою ногою), 

руками, а також центром маси зосередженим в тазовій частини спортсмена, які передають 

тілу енергію накопичену під час розбігу. У цьому сенсі «прогин» атлета виконує важливу 

роль, так як з точки зору біомеханіки цей спосіб є найбільш раціональним з існуючих.[4, 

с.14] 

В основному спортивний результат у стрибках у висоту визначаються біомеханічними 

характеристиками, які здатний реалізувати спортсмен, а саме: швидкістю розбігу, швидкістю 

і кутом вильоту центру маси тіла спортсмена, висотою відштовхування центру маси тіла 

спортсмена. 

До біомеханічних характеристик, що підвищують результативність стрибків у висоту 

відносяться такі їх діапазони: 

• швидкість вильоту центра мас спортсмена – 4.2-5.8 м / c; 

• кут вильоту центру мас тіла – 50º-58 º; 

• висота вильоту центру мас тіла – 0.85-1.1 5м.  

Встановлено, що для досягнення високих результатів необхідно збільшувати 

горизонтальну швидкість розбігу і як наслідок початкову швидкість вильоту, кут вильоту 

центру маси тіла, висоту центру маси тіла під час відштовхування при їх раціональному 

поєднанні. [1, с.15] 

Техніка стрибка у висоту припускає певну організацію рухових дій, що забезпечують 

досягнення головної мети вправи – подолання максимально доступною висоти. Побудова 
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рухів підкоряється біомеханічних закономірностям, без знання яких неможливий 

цілеспрямований плідний тренувальний процес. Безперечна перевага способу «фосбері-

флоп» полягає у можливості більшого використання горизонтальної швидкості для 

вертикального підйому тіла, ніж у стрибках іншими способами. Від спортсмена тут не 

потрібно складної координаційної перебудови рухів від розбігу до поштовху, зльоту і 

переходу планки. 

Література 

1. Адашевський В.М., Єрмаков С.С., Марченко О.О. Біомеханічні аспекти техніки стрибка у 

висоту // Фізичне виховання студентів. – 2013. – №2. – С. 15.  

2. Гогін О.В., Гогіна Т.І. Основи техніки стрибків у легкій атлетиці // Теорія та методика 

фізичного виховання. – 2008. – №6. – С. 19.  

3. Жилкін А.І. Легка атлетика: Учеб. посібник для студ. высш. пед. навч. закладів /  

А. В. Жилкін, В.С. Кузьмін, Е.В. Сидорчук. - М: Видавничий центр «Академія», 2003. –  

464 с. 

4. Черкасов В.В. Техніка та методика навчання стрибкам у довжину і у висоту. – Тобольськ, 

1996. – 14 с. 

 

Кіртока Дмитро 

студент 2 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук.кер.: викладач Гречко К.М. 

 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЯЦІЇ ПЕРИФЕРИЧНОГО КРОВООБІГУ В СПОРТСМЕНІВ 

ПІД ВПЛИВОМ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ 

Оцінка оптимальності регуляції системного кровообігу та перерозподільних реакцій 

при різних екзо- і ендогенних впливах викликає постійний інтерес [3,4]. Різні методичні та 

методологічні підходи до оцінки тих чи інших особливостей гемодинамічних реакцій 

дозволяють більш повно оцінити як поточний функціональний стан організму, так і 

адаптаційний потенціал системного кровообігу [2]. В літературних джерелах досить широко 

висвітлюються реакції центрального кровообігу у відповідь на фізичне навантаження, але 

поки що недостатньо повно розкриваються особливості регуляції периферичного кровообігу 

спортсменів [5]. 

Відомо, що інтенсивність змін периферичного кровообігу при термічному і фізичному 

навантаженні може значно відрізнятися ступенем впливу на функціональний стан організму 

в цілому [1]. На спортсмена ці два фактори можуть діяти одночасно, тому важливо знати 

переважний вплив того чи іншого фактора на зниження функціональних можливостей 

організму. 

У зв’язку з цим було проведено дослідження, метою якого було вивчення 

температурного та фізичного впливів на динаміку периферичного кровообігу (кровоток 

шкіри) і прояв кожного із них у рівні фізичної працездатності.  

Так, кровоток шкіри у досліджуваних спортсменів при фізичному навантаженні 

збільшився на 47%, а при термічному - на 84%. Така різниця в ступені змін кровотоку шкіри 

пояснюється, можливо, тим, що при фізичному навантаженні має місце конкурентний 

перерозподіл системного кровотоку як до шкіри (з метою виведення надлишку тепла), так і 

до працюючих м’язів (з метою підтримки адекватної працездатності). В той же час 

температурний вплив в умовах спокою і при відсутності статичної роботи дозволяє більш 

інтенсивно здійснити перерозподіл необхідного для тепловіддачі об’єму крові безпосередньо 

до поверхні тіла.  

Таким чином, отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що температурний 

вплив викликає більшу ступінь збільшення кровотоку шкіри у спортсменів у порівнянні з 

фізичним впливом  
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ЛЕГКА АТЛЕТИКА ЯК ВСЕБІЧНИЙ РОЗВИТОК  

І ЗДОРОВЕ МАЙБУТНЄ КРАЇНИ 

Актуальною проблемою на даний час є, чи варто віддавати дитину в легку атлетику? 

У 21 столітті все частіше батьки замислюються про те як зробити так щоб ваша дитина 

виросла здоровою і всебічно розвинена і притому могла б з часом заробляти непогані гроші. 

В який вид легкої атлетики направити свою активну дитину? 

Легка атлетика – популярний серед дітей та підлітків вид спорту. Займаючись ним, 

вони отримують аеробне навантаження, розвивають фізичні дані. [1] Згодом вони можуть 

залишитися в цьому виді спорту або, наприклад, перейти в ігрові командні дисципліни. 

Характер занять молодого атлета залежить від віку та здібностей і може включати як уроки 

фізичної культури в школі, так і тренування в місцевому спортивному клубі. Такі заняття 

можуть переслідувати різні цілі - від цікавого проведення часу до цілеспрямованого розвитку 

специфічних фізичних якостей, необхідних для участі в серйозних змаганнях.  

Професійні спортсмени підтвердять що це дорогий і травмонебезпечний вид спорту, нюансів 

багато, але якщо ви думаєте про те, щоб ваша дитина виросла здоровою і всебічно 

розвиненим і притому могла б з часом заробляти непогані гроші (і роз'їжджати по 

міжнародних змаганнях), то її шлях – шлях у легку атлетику [2].  

Офіційно легка атлетика включає в себе 5 легкоатлетичних видів: в повсякденності ми 

говоримо про легку атлетику як про сукупність бігу та стрибків у довжину, включаючи 

багатоборстві та метання.  

Для дітей шкільного віку легка атлетика – це, насамперед, біг. По-різному готують 

для змагань на відкритих стадіонах і в манежах. Причому закладати з дитинства потрібно як 

фізичний, так і тактичний фундамент. Ваша дитина повинна чітко зрозуміти, що йому 

ближче – тікати або наздоганяти, відсиджуватися за спинами суперників всю дистанцію і 

викладатися тільки на фініші або весь забіг вести боротьбу. Втім, це вже обов'язок тренера – 

навчити дитину грамотно розкладати сили по дистанції, розгледіти в ньому тактика, 

впевнено розподіляє сили по дистанції. [3] Вже з 10-11-ти років ваша дитина має зрозуміти, 

що таке біг і вибрати спеціалізацію – короткі чи довгі дистанції . Також не менш важливим 

вважається вибір тренера саме того який буде підтримувати, допомагати йти вперед, 

боротися, стати надійним другом. Дуже важливим вважається ще вибір між професійним 

спортом або аматорським. Для професіонального спорту потрібно куди більш фінансових 

вкладень на форму, поїздки, харчування, і т.д. 

http://hyper.ahajournals.org/search?author1=Kevin+S.+Heffernan&sortspec=date&submit=Submit
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http://europepmc.org/search;jsessionid=Wp8OnmOiT0umgQhN2IeM.5?page=1&query=AUTH:%22Mal%27tsev+AIu%22
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http://europepmc.org/search;jsessionid=Wp8OnmOiT0umgQhN2IeM.5?page=1&query=JOURNAL:%22Fiziol+Cheloveka%22
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Не варто заперечувати що в спорті багато проблем, і одна з них – це травматизм. 

Легка атлетика це складна активна діяльність, пов'язана з низкою екстремальних ситуацій, і 

людина без відмінного здоров'я не зможе просто подолати 6-8 годинні тренування або ж 

психологічний тиск та змагальні невдачі тоді можна отримати повну протилежність бажаним 

результатам – травми, захворювання, пошкодження і т.д. [4]  

Травми – це для спортсмена важке випробування і психологічного, і фізичного плану. 

Навіть при сприятливому результаті травма у багатьох дітей і підлітків відбиває бажання 

займатися фізичною культурою і спортом. У легкій атлетиці найбільш часто травмуються 

нижні кінцівки: це розтягнення, розриви, вивихи і т.д. Хоча легка атлетика не вважається 

найбільш травмонебезпечним видом спорту, травми у легкоатлетів завжди були і є.  

Легка атлетика – наймасовіший вид спорту на сьогоднішній день. Недарма її 

називають «королевою спорту» [5]. Види легкої атлетики – ходьба, біг, стрибки входять до 

складу практично будь-якого виду спорту. Навіть наше повсякденне життя складається з цих 

елементів. На закінчення, хотілося б відзначити, що якщо ж ви думаєте про те, щоб ваша 

дитина виросла здоровою і всебічно розвиненою, з прекрасним фізичним станом до самої 

старості, то його шлях – в легку атлетику. Взагалі то, плюси явно переважують на користь 

саме цього виду спорту. 
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ НАСТІЛЬНОГО  

ТЕНІСУ В УКРАЇНІ 

Настільний теніс – захоплююча спортивна гра. Вона дає значне фізичне навантаження 

на організм. Правила гри у настільний теніс досить прості, тому ця гра доступна для усіх 
бажаючих. Кожний гравець отримує навантаження відповідно до своєї фізичної 
підготовленості [3, с. 9]. 

Метою статті є обґрунтування шляхів історії розвитку тенісу в Україні. 
Завдання: 1) Проаналізувати та узагальнити дані науково-методичної літератури та 

мереж Інтернету. 2) Визначити основні історичні етапи розвитку настільного тенісу в 
Україні. 

Відомості про виникнення і розвиток настільного тенісу дуже суперечливі. І по 
сьогоднішній день залишається загадкою, хто ж є винахідником цієї гри. Вважають, що 
піонерами розвитку настільного тенісу в наших краях принаймні наприкінці 19-го – на 
початку 20 століть були ентузіасти з Галичини, Буковини чи Закарпаття, чиї території 
впродовж 1867-1918 років входили до складу Австро-Угорської імперії, куди ця гра прийшла 
тоді з Англії. А ось те, що настільний теніс набув певного розвитку в СРСР, і зокрема, в 
Україні, наприкінці 20-х – на початку 30-х років минулого століття – це вже реальність. 
Масове поширення настільного тенісу в Україні припадає на 1926-1930 рр. Але одноманітна 
і примітивна техніка гри поступово призвела до того, що інтерес до неї згас, припинився 
випуск інвентарю і в 1932 році настільний теніс перестав існувати як вид спорту [2, с. 26]. 

Відродження настільного тенісу почалося лише в післявоєнні роки, одним з 
наймасовіших видів спорту він став у 60-х роках. Перший всесоюзний турнір з цієї гри 

http://nsportal.ru/
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відбувся в Москві 1950 року, а вже наступного було започатковано проведення чемпіонатів 
Союзу та України. 

На Україні ініціаторами відродження гри були окремі гравці, які вже мали 
багаторічний практичний досвід (О. Пастернак і З. Розенберг – в Одесі; Ф. Глаз, В. Туранов, 
С. Тальський і О. Сирота – у Києві; Ю. Ревіс і А. Рисс – у Харкові; Р. Газда – у Львові та 
інші). Вони стали популяризовувати гру в настільний теніс, залучати до занять цим видом 
спорту молодь та старше покоління. Відсутність інвентаря, зокрема губчатої гуми для 
ракеток та целулоїдних м’ячів, загальмувала масове поширення настільного тенісу у перші 
післявоєнні роки [1, с. 56]. 

У 1950 році в Україні були організовані перші офіційні змагання – першість УРСР (в 
складі СРСР), переможцем яких став Є. Шицер (Львів), а з 1951 році ці змагання 
проводилися щорічно. Враховуючи популярність настільного тенісу і його спортивний 
характер у листопаді 1977 року на сесії МОК настільний теніс був прийнятий в сім’ю 
олімпійських видів спорту, а у вересні 1981року на своїй 84-й сесії МОК включив його в 
програму Олімпійських ігор 1988 року в Сеулі, де був розіграний перший комплект 
олімпійських нагород з настільного тенісу [3, с. 24]. 

Радянські тенісисти вперше з’явилися на європейських чемпіонатах з 1958-го та на 
світових – з 1961 років. Найтитулованішою з них була золота трійця – росіяни З. Руднова,  
С. Гомозков , представниця України С. Федорова-Гринберг. Ця киянка – дворазова 
чемпіонка світу (1969 року в парі з Рудновою та у командних змаганнях), триразова Європи 
(1970-го – у тих же номінаціях і 1974-го – у команді). У великій колекції нагород Світлани є 
також світові «срібло» і «бронза», континентальні чотири срібні та вісім бронзових медалей, 
а також вісім золотих відзнак, завойованих на чемпіонатах Союзу [2, с. 47]. 

Слід згадати й інших наших уславлених співвітчизників попередніх поколінь майстрів 
малої ракетки. Принаймні таких, як львів’янин Анатолій Строкатов (чемпіонат світу-1973 – 
«срібло» у міксті та «бронза» в команді, Європи-1972 – два «золота» і «срібло», Європи-1976 
– «срібло» і «бронза», багаторазовий чемпіон СРСР), харків’янка Олена Ковтун (чемпіонка 
Європи-1986 у парі й 1988 – у команді, срібний призер-1988 – у парі), чемпіони СРСР одесит 
Борис Розенберг, кияни Михайло Овчаров та Володимир Дворак, їхній земляк бронзовий 
призер юніорської світової першості Володимир Маринкевич, володар юнацького 
континентального «золота» донеччанин Олександр Левадний. А привели їх до спортивних 
висот заслужені тренери Фелікс Савранський, Борис Шафір, Володимир Тульчинський, Ілля 
Фрейгер, Фелікс Осетинський, Олександр Табаровський, Володимир Геворгізов. [3, с.56 ] 

З 1991року Україна стала незалежною державою. І саме з цього часу розпочався відлік 
часу новітньої історії розвитку цієї гри у нашій суверенній країні. На сьогодні, Олександр 
Дідух – багаторазовий чемпіон і володар Кубка України, переможець спартакіади, 
універсіади, молодіжних ігор України, чемпіон і призер багатьох міжнародних і 
національних змагань близько 4 років є першою ракеткою України і першим номером 
національної команди.  

За останні роки збірні команди Львівської області незмінні переможці та призери 
комплексних та інших змагань. Найвідоміші гравці – збірники брати Дідухи, Тетяна Ткачова, 
по кадетах Моцик Ірина, Трунов Михайло, Камінський Валентин. Представники тенісної 
Львівщини підвищують свою спортивну майстерність в Клубному чемпіонаті України – 11 
команд грають в суперлізі, вищій і регіональній лігах [4, с.79]. 

З 2008 року розвиток настільного тенісу в Україні відбувається в 270 відділеннях 
ДЮСШ і СДЮШОР, трьох училищах фізичної культури (дніпропетровському, харківському 
та херсонському), луганській та харківській школах вищої спортивної майстерності 
регулярно тренуються згідно зі статистичними даними 18731 тенісистів. З ними займаються 
589 наставників, 277 з них – штатні тренери, 75 мають першу та вищу категорії. Найбільша 
кількість спортсменів у Львівській (1496), Луганській (1368), Житомирській (1269) та 
Харківській (1210) областях. А до основного складу збірної України входять представники 
п’яти регіонів – Донеччини, Харківщини, Львівщини, Херсонщини та Києва [3, с. 35]. 
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Таким чином, нами виділено етапи історичного розвитку настільного тенісу в Україні. 

Етапи Тривалість Спрямованість етапу 

I 1867-1918 рр. Ентузіасти з Галичини, Буковини та Закарпаття 

II 1926-1930 рр. Масове поширення настільного тенісу в Україні 

III 1932 році Настільний теніс перестав існувати як вид спорту  

IV 1950 рік Відбувся I всесоюзний турнір у м. Москва та перші офіційні 

змагання – першість УРСР 

V 1951 рік Проведення чемпіонатів Союзу та України 

VI 1958-1961 рр. Перші виступи радянських тенісистів на європейських та 

світових чемпіонатах 

VII 1960-1970 рр. Один із наймасовіших видів спорту в Україні 

VIII 1977-1988 рр. Шлях настільного тенісу до Олімпійських ігор 

IX 1991рік Новітній розвиток історії настільного тенісу в Україні 

X 2008-сучасність Входження до основного складу збірної України 

представників п’яти регіонів – Донеччини, Харківщини, 

Львівщини, Херсонщини та Києва. 

Роблячи висновок можна сказати, що історія українського настольного тенісу цікава 

та насичена.  

Виділено десять хронологічно послідовних основних етапів історичного розвитку 

настільного тенісу в Україні та їх спрямованість. Спираючись на три фактори політичний, 

економічний та спортивний, які впливали на розвиток тенісу, виділимо найбільш значущі з 

них. 

VII етап 1960-1970 рр. відмічається масовим розповсюдженням тенісу на Україні. 

Ініціаторами відродження гри були окремі гравці, які вже мали багаторічний практичний 

досвід. 

IX етап 1991рік з цього часу розпочався відлік часу новітньої історії розвитку цієї гри 

у нашій суверенній країні. 

X етап 2008 рік та по теперішній час зросла кількість майстрів (їх, до речі, за чотири 

останні роки в країні підготовлено 76) та спортсменів високих розрядів. Зросла величезна 

армія аматорів, котрі займаються у секціях при заводах, фабриках, установах, на селі, у 

школах та вузах. 
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ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРСЬКИХ ЯКОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЯК АКТУАЛЬНА  

ЗАДАЧА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ 

Одним із пріоритетних напрямків національного проекту «Освіта» є направлення 

«Конкурсне виявлення і підтримка лідерів, успішно реалізуючи нові підходи на практиці». В 

сучасних умовах випускник ВНЗ повинен мати не тільки професійні знання, уміння та 

навики, але і певний набір лідерських якостей, які дозволяють йому реалізувати свій творчій 

потенціал в практичній діяльності. Хоч питанням формування лідерських якостей в процесі 

навчання студентів в ВНЗ і приділяється належна увага в педагогічних дослідженнях, але не 

file://localhost.mht
http://studopedia.com.ua/1_46024_I-Istoriya-viniknennya-i-tendentsii-rozvitku-nastilnogo-tenisu-v-sviti-ukraini-regioni.html
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можна стверджувати, що в масовій практиці вищої школи в повній мірі використовуються 

соціально-виховні умови навчального процесу, які можуть стимулювати формуванню 

лідерських якостей в професійній діяльності студентів. [1, с. 71]. 

Суттєвим фактором досліджень в області педагогіки та соціальної психології є аналіз 

лідерства в реальних соціальних групах. При цьому лідерство виступає як один із елементів 

групової життєдіяльності, яка сама включається в контекст більш широких соціальних явищ. 

Найбільш цікавим в плані рішення проблеми цих досліджень являються роботи  

А.С. Макаренко, Б.Д. Паригіна та А.А. Єршова, де значна увага приділяється 

постановці проблеми лідерства, а також вироблення чіткого визначення цього поняття. 

Проблему лідерства А.С. Макаренко спеціально не аналізував, а розглядав її в тісному 

зв’язку з іншими признаками колективу, і перш за все з цілями його діяльності. Дякуючи 

такому цілісному підходу А.С. Макаренко відкрив ряд важливих теоретичних положень 

відносно лідерства в первинному колективі, зокрема, положення про сутність лідерських 

зв’язків. Він позначив ті умови, при яких ділові стосунки стають найбільш ефективними. 

Найважливіша із цих умов – реальна можливість для кожного члена групи прийняти на себе 

відповідальність.  

Наприклад Б.Д. Паригін трактує лідерство як один із процесів організації та 

управління малої соціальної групи, яка сприяє досягненню групових цілей в оптимальний 

час та з оптимальним ефектом. Він вважає, що існує два фактора, взаємозв’язок яких 

визначає феномен лідерства:  

1) об’єктивний (інтереси, цілі,потреби, задачі групи в конкретній ситуації);  

2) суб’єктивний (особистісні особливості індивіда, як організатора та ініціатора групової 

діяльності [1, с. 512]. 

Трохи інакше інтерпретує поняття лідера А.А.Єршов. В соціально-психологічному 

сенсі лідер, або ведучий групи-це такий член групи, який має організаторські здібності, 

займає центральне положення в структурі міжособистісних відносин членів групи і сприяє 

своїм прикладом, організацією та управлінням групою, досягнення цілей групи найкращим 

чином. 

Сучасний студент–лідер, серед інших позитивних якостей повинен мати 

комунікативні здібності, уміти працювати в команді, адаптуватися до змін; його лідерство 

можна визначити як здатність впливати на інших студентів в напрямку досягнення 

конкретної мети. Лідер, в основному, призначений виконувати регуляцію міжособистісних 

відносин в групі. Визнавши саму можливість розвитку лідерства, потрібно розуміти, які 

лідерські якості необхідно розвивати, як перестроїти систему виховання студентів, культуру 

виховання в цілому, щоб вчасно виявити майбутніх лідерів, виховувати їх, підтримувати и 

розвивати їх лідерський потенціал; необхідно забезпечити можливість створення 

педагогічних умов для формування лідерських якостей у студентів в процесі їх навчання в 

ВНЗ. Їм(лідерам) потрібно навчитися розв’язувати багато задач, таких як уміння аналізувати 

характер ситуації, діяти адекватно існуючим умовам, вміти переконувати інших людей 

проявляти гнучкість в ситуаціях міжособистісної взаємодії, розглядати можливі шляхи 

вирішення конфліктів, навчитися користуватися моделями планування як інструментом 

ефективної діяльності; розвивати здібність бачити проблему в багатообразних підходах, 

вміння працювати в групі згуртовано над поставленою задачею, концентруватися на 

партнері, розпізнавати внутрішні конфлікти в групі, які заважають ефективній спільній 

діяльності; навчитися будувати модель поведінки в кризових ситуаціях, в умовах невідомості 

, навчитися передавати і сприймати інформацію. Цілком справедливо вважати, що основу 

процесу становлення лідерських якостей особистості в сучасного студента складають: по-

перше , об’єктивні макрофактори соціального порядку (суспільні відносини та соціально-

економічна сфера); по-друге, мезофактори дії найближчої сфери (морально-психологічна 

єдність керівника та підлеглих, соціальне та службове становище); по-третє, мікрофактори( 

особисто-психологічні умови, впливаючи на процес становлення лідерських якостей 

особистості). Основними критеріями виявлення лідерства являються: психологічна 
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готовність особистості до лідерства (внутрішній критерій) и дійсне проявлення лідерських 

якостей особистості в діяльності і взаємозв’язку з колективом (зовнішній критерій). Ці 

критерії дозволяють об’єктивно побачити результативність процесу становлення якостей у 

студентів, сам феномен лідерства, як він реально проявляється в поведінці майбутнього 

спеціаліста як лідера. [1, с. 368]. 

Рішення цієї проблеми, особисто для мене, дає дуже багато позитиву та впевненості в 

майбутньому. Я просто впевнена, що лідерам по житті легше і тому потрібно формувати в 

собі ці якості.  
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ВИЗНАЧЕННЯ ДЕЯКИХ МОДЕЛЬНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СУЧАСНОГО 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО КЛУБУ м. ЗАПОРІЖЖЯ 

Тенденції, які характеризують економічний розвиток в Україні та світі, свідчать про 

зростання у сфері фізкультурно-оздоровчих послуг долі комерційних спортивних 

організацій. Формування ринку послуг спортивної спрямованості сприяло становленню такої 

галузі знань, як маркетинг спорту. 

Фахівці зі спортивного маркетингу підкреслюють, що на якість фізкультурно-

оздоровчих послуг впливає цілий ряд чинників, серед яких: сервіс, комфорт, рівень 

тренувальних програм і тому подібне. В той же час, кількість та якість подібного роду 

досліджень явно не задовольняє запитам сьогодення. 

Із зростанням рівня прибутків збільшується попит населення на різні види послуг, 

пов'язаних з відпочинком і здоров'ям. Як відомо, товар (послуга) – основа усього комплексу 

маркетингу [1]. 

Послуги фізичної культури і спорту є складними багатоаспектними економічними і в 

той же час соціально-педагогічними об'єктами ринкової діяльності, що характеризуються 

сукупністю властивостей і характеристик. Головними з них, з точки зору маркетингу, є 

споживчі властивості – здатність послуг задовольняти потреби і запити споживачів, 

вирішувати проблеми клієнтів [1, 2]. 

Адекватне визначення маркетингу не повинно обмежуватися виключно товарами і 

послугами, оскільки його об'єктами можуть бути організації, люди, окремі території та ідеї. 

Головною у будь-якому визначенні має бути орієнтація на споживача. В той же час завдання 

маркетингу – не лише збільшувати попит, але і намагатися впливати на нього так, щоб він 

відповідав пропозиції [2].  

Останнім часом звертає на себе увагу висока міра освіченості і компетентності 

клієнтів у питаннях споживання фізкультурно-спортивних послуг. Споживачі (у їхній 

більшості) у змозі чітко сформулювати вимоги, запити і побажання відносно послуг «свого» 

виду спорту і мають детальне уявлення про способи їх задоволення. Це є додатковим 

свідченням на користь наявності у споживачів прообразу особистої (ідеальної для кожного 

конкретного клієнту) «еталонної», тобто ідеальної з точки зору відповідності запитам 

споживача, послуги [5, 6]. 

Це вказує на принципову можливість і необхідність розробки моделі фізкультурно-

спортивної послуги як комплексу характеристик, що відбивають реальні вимоги споживачів 

з урахуванням міри їх значущості для цільової аудиторії. 
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Метою дослідження є визначення мотивів, споживчих властивостей фізкультурно-

оздоровчих послуг, і, зрештою, модельних характеристик сучасного фізкультурно-

оздоровчого клубу обласного центру, яким є м. Запоріжжя. 

Для того, щоб визначити середній вік, професійний склад, мотиви та роль занять 

оздоровчим тренінгом, виявити пріоритетні напрями фітнесу, найбільш популярні у тих, хто 

ними займаються залежно від віку, стажу занять і обраної професії, упродовж дослідження 

було проведено опитування 195 жінок у віці від 17 до 35 років, які займаються різними 

видами оздоровчого тренування в клубах м. Запоріжжя.  

Проведене комплексне анкетування тих, що займаються, дозволило виділити основні 

складові, які визначають взаємини між клубом і членами спортивних груп. 

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, що найбільш поширеним мотивом, 

який спонукає до занять у спортивних секціях, є для більшості можливість покращення 

статури (50,95% респондентів). На другому місці за значущістю є можливість покращити 

стан свого здоров'я. Цей мотив вказаний у анкетах 49,91 % респондентів. Найменший 

показник відзначається в такому мотиві як зміна соціального оточення і наслідування моди. 

При оцінці об'єктивних критеріїв, які розглядаються споживачами у процесі 

визначення оздоровчого центру, найбільш високий відсоток опитаних відокремили як 

найважливіший критерій - близькість оздоровчого центру до місця помешкання – 71,95%. 

Серед інших критеріїв, значно поступаються вище означеному, проте є суттєвими, це 

наявність додаткових послуг (46,75%) і сучасного обладнання (39,15%). 

Очевидно, що при плануванні роботи будь-якого сучасного фітнес-клубу необхідно 

враховувати потреби та мотиви до занять клієнтів.  
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ПРОФІЛАКТИКА ХРОНІЧНИХ ФІЗИЧНИХ ПЕРЕНАПРУЖЕНЬ 

У ЮНИХ ФУТБОЛІСТІВ  

Інтенсифікація тренувального процесу, особливо на ранніх етапах підготовки 

спортсменів призводить до перевантаження нервово-м'язового апарату, порушення 

мікроциркуляції, гіпоксемії і гіпоксії тканин, метаболічного ацидозу. При цьому нерідко, 

тренування проводяться на фоні хронічної перевтоми (перенапруження) локомоторного 

апарату та загального стомлення, які створюють додаткові умови для виникнення травм і 

захворювань опорно-рухового апарату [1, 2].  

Встановлено, що інтенсивні фізичні навантаження призводять до порушення 

гомеостазу, викликають в організмі спортсмена, який тренується, сукупність специфічних 

порушень і неспецифічних адаптивних реакцій - зміна діяльності центральної нервової 

системи, ендокринних залоз, функціонального стану ряду органів [2, 3].  
У практиці фізичного виховання і особливо професійної спортивного тренування 

використовується широкий комплекс різних вправ різної тривалості та інтенсивності, що 
вимагає відновлювальних заходів, для проведення яких необхідні добре оснащені спортивно-
оздоровчі центри, мають складну і дорогу медичну апаратуру. Проте в процесі тренувальних 
занять і змагань на стадіонах і в спортивних залах проведення повного комплексу заходів 
щодо виправлення ситуації часто з різних причин неможливо. Тому розробка технології 
використання найбільш доступних для спортсменів і тренерів фізичних засобів відновлення, 
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масажу та загальнопідготовчих вправ є досить актуальним завданням спортивної науки на 
сучасному етапі розвитку спорту [4, 5, 6]. У зв‘язку з цим, метою нашого дослідження була 
розробка програми профілактики хронічних фізичних перенапружень у юних футболістів із 
використанням засобів фізичної реабілітації та оцінка її ефективності. 

Програма профілактики хронічних фізичних перенапружень включала класичний 
масаж, щітковий масаж у ванні, фізичні вправи невисокої інтенсивності (стретчинг та вправи 
на розслаблення), кисневі процедури, психом‘язове тренування. 

Нами були обстежені 2 групи юних футболістів по 17 хлопців 12-13 років, вихованців 
ДЮСШ «Металург». Одна група систематично застосовувала відновні та профілактичні 
засоби, що були запропоновані в нашій програмі профілактики хронічних фізичних 
перенапружень, юні футболісти другої групи практично не застосовували відновні та 
профілактичні заходи після тренувань або застосовували безсистемно в індивідуальному 
порядку.  

На початку й наприкінці експерименту були проведені дослідження функціонального 
стану серцево-судинної, дихальної, центральної і вегетативної нервової системи та нервово-
м‘язового апарату юних футболістів з метою оцінки ефективності програми профілактики 
хронічних фізичних перенапружень. 

Порівняльний аналіз величин досліджуваних показників в обох групах в кінці 
експерименту дозволив встановити, що достовірно більш оптимальнішими були результати 
практично всіх функціональних проб у юних футболістів, які застосовували засоби 
відновлення за нашою програмою профілактики хронічних фізичних перенапружень. 

Достовірні позитивні зміни величини досліджуваних показників юних футболістів 
після півроку використання розробленої нами програми профілактики хронічних фізичних 
перенапружень свідчать про її ефективність та доцільність використання. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ МЕТАННЯ СПИСА 
Метання списа було одним з п'яти видів фізичних вправ (біг, стрибки, метання списа, 

метання диску і боротьба), які використовувались у системі фізичного виховання древніх 
греків. Крім того, воно входило в програму Олімпійських ігор. Спис метали як на дальність, 
так і в ціль. Найбільшої популярності метання списа набуло тільки в кінці минулого століття, 
зокрема в Німеччині і скандинавських країнах. Найпомітніший внесок у розвиток основ 
раціональної техніки метання списа зробили спортсмени Швеції і Фінляндії. Шведи, 
очолювані першим олімпійським чемпіоном у цьому виді легкої атлетики Е.Лемінгом 
(1908p., 54,33 м), запропонували раціональний спосіб тримання снаряда, його несення під 
час розбігу над плечем. На останніх кроках розбігу вони відводили снаряд назад з незначним 
поворотом і нахилом тулуба. 
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Фінська школа метання списа, провідну роль в якій відіграли чудові метальники 
І.Мююря і М.Ярвінен, внесла багато нового як у техніку розбігу, так і в удосконалення 
переходу від розбігу до фінального зусилля. Фіни використовували інший спосіб відведення 
списа, який отримав назву "вільна рука". При цьому способі відведення виконувалось назад 
широким коловим рухом розслабленої руки. Однак найбільш суттєвим у техніці було 
застосування перед кидком перехресного кроку, що раціонально розв’язало проблему обгону 
снаряда і набуття спортсменом положення "натягнутого лука". При цьому здійснювалось 
необхідне перед фінальним зусиллям розтягування м'язів. Застосовуючи свій стиль, фіни 
впродовж тривалого часу були олімпійськими чемпіонами і рекордсменами світу. Рекорд 
фінського списометальника І. Кікканена ( 1938p., 78,80 м) не був поліпшений до 1953 pоку. 
Представники інших країн (американці, поляки, норвежці) в основу своєї техніки поклали 
фінський стиль метання. 

Цікавою є історія змін самого списа. Спочатку замість нього метали звичайну палицю 
довжиною біля двох метрів. Потім вона була замінена списом (древко з металічним 
наконечником) загальною довжиною 2,6 метра і масою 800 грам. Місце, де знаходився центр 
ваги списа, обмотувалося шнуром товщиною до 4 мм і довжиною не більше 16 см. Після 
введення стандартів у розмірах і масі списа почали реєструватись рекордні для того часу 
спортивні результати. Дерев'яні списи удосконалювались і метали їх до середини 50-х років. 
Зміни торкалися різноманітних характеристик снаряда, починаючи від розмірів і маси 
наконечників і закінчуючи діаметром самого древка. 

Новий етап у розвитку метання списа розпочався тоді, коли брати Хелд (США) 
винайшли новий тип списа, так званого "планеруючого". Завдяки зміні положення центра 
ваги, збільшенню діаметру древка новий спис пізніше опускався вниз, довше планерував. 
Використання нового списа вимагало і нової техніки. Зросла роль уміння "попадати в 
снаряд", знадобилося триваліше прикладання сили спортсменів до снаряда у фінальному 
зусиллі. Найбільш відомими фірмами, які виготовляли списи, були "Хелд", "Аполло" і 
"Сандвік". 

Застосовуючи новий планеруючий спис, спортсмени змогли значно підняти стелю 
світового рекорду. В 1964 pоці норвежець T. Педерсен метнув спис на 91,72 м, першим у 
світі подолавши 90-метровий рубіж. Услід за ним результати, що перевищують 90 м, почали 
демонструвати спортсмени й інших країн. 

Нарешті, в 1984 pоці спортсмен з НДР У.Хон досяг феноменального результату – 
104,80 м. Це змусило ІААF з 1 квітня 1986 р. запровадити для метання списа чоловіками 
новий снаряд, який не має високих планеруючих якостей. Центр ваги такого списа зміщено 
ближче до наконечника. 

Жінки розпочали метати спис у 20-30-ті роки нашого сторіччя, а на Олімпійських 
іграх в 1932 р. першою олімпійською чемпіонкою стала спортсменка із США М. Дідріксон 
(43,68 м). Із сезону 2000 року жінки також почали метати спис нової конструкції, подібної до 
тої, яку запропонували для чоловіків. На сьогоднішній день світовим рекордом серед 
чоловіків володіє Ян Жєлєзни (Чехія) з результатом 98,48 м, а серед жінок – Олейдіс 
Менендес (Куба) – 71,54 м. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ ВІДБОРУ ДІТЕЙ  

У СЕКЦІЮ ВОЛЕЙБОЛУ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

У зв'язку з стрімким зростанням результатів у спортивних іграх гостро стає питання 

відбору спортсменів з найбільш оптимальним рівнем фізичних і психічних якостей, 

функціональних можливостей, важливих для певного виду спорту, і зокрема для волейболу. 

Тому набуває першочергового значення глибоке вивчення, як індивідуальних особливостей 

спортсменів, так й розробка раціональної методики спортивного відбору для занять 

волейболом [4, с. 217]. 

В останні роки в спортивній науці і практиці відмітилось глибоке вивчення 

спортивного відбору. Особистий інтерес, з теоретичної і практичної точки зору, 

представляють книги «Відбір в спортивних іграх" Бриль М.С., «Спортивний відбір» Волкова 

В.П [1, с. 18]. 

Метою статті є визначення і теоретичне обґрунтування методики відбору дітей, які 

займаються волейболом на етапі початкової підготовки. 

Дослідження проводився в три етапи на базі Запорізької спеціалізованої школи №7 

протягом вересня-травня 2013-2014 року. Було набрано групу початкової підготовки з 12 

спортсменок віком 10-12 років. 

Для вирішення поставлених завдань в роботі використовувались наступні методи: 

аналіз літератури з проблеми дослідження, педагогічне спостереження, педагогічний 

експеримент, тестування рівня фізичних якостей, комплекс ігрових тестів, антропометричні 

виміри довжини тіла обстежуваних, анкетування та методи математичної статистики. 

Завдяки педагогічному спостереженню за проведенням ігрових тестів «Бігуни» та 

«Полювання» нами було виявлено, що у дітей наявні такі якості, як активність і завзятість у 

спортивній боротьбі, самостійність, рішучість, цілеспрямованість, спортивна працьовитість, 

здатність мобілізуватися під час змагань. На основі педагогічних спостережень було 

визначено здатність юних спортсменок переборювати значні тренувальні навантаження, 

можливість організму юних волейболісток до ефективного відновлення, темпи формування 

рухових навичок, темпи розвитку окремих фізичних якостей [5, с. 342]. 

У результаті первинного тестування рівня фізичних якостей, на основі нормативних 

вимог ДЮСШ до оцінки показників розвитку фізичних якостей та рухових здібностей 

дівчаток було виявлено, що фізичний розвиток дівчаток перебував на достатньому рівні. 

Майже в усіх тестах спортсменки проявили себе на рівні, вищому за середній, окрім тесту 

«Підтягування у висі на перекладині, (кількість разів)», в якому більшість дівчаток отримали 

3 бали [3, с. 156]. 

У рамках експериментального дослідження було також проведено прогнозування 

зростання для дівчаток (за формулою А.Г. Фурманова). На основі отриманих результатів 

було виявлено, що зріст спортсменок коливався в межах від 163,6 до 178,4 см [1, с. 88]. 

Також була проведена діагностика особистості на мотивацію до успіху (за методикою 

Т. Елерса), що дозволила визначити рівень мотивації до успіху. На основі проведеного 

анкетування було виявлено, що в 3-х дівчаток – середня мотивація до успіху, у 7-ми – висока 

мотивація до успіху, у 2-х – мотивація до успіху надто висока [2, с. 44]. 

Для перевірки ефективності методики відбору дітей у секцію волейболу в рамках 

експерименту було проведено повторне тестування рівня фізичної підготовленості дівчаток. 

Було виявлено, що у волейболісток, що займалися на етапі початкової підготовки, наприкінці 

дослідження відзначались вищі показники у всіх тестових завданнях.  

Внаслідок цього дівчатка швидше оволоділи спеціальними рухливими навиками та 

тактичними прийомами. Спостереження в ігровій обстановці дозволили констатувати, що 

юні волейболістки вміло та доцільно використовували набуті рухливі навички, що є 
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підтвердженням розвитку швидкості, спритності, швидкісно-силових якостей у порівнянні з 

початком дослідження. 

Висновки. 1. Аналіз науково-методичної літератури та вивчення передового 

тренерського досвіду вказує, що на даний час склалася достатньо єдина думка стосовно того, 

що проблема відбору спортсменів, і зокрема у волейболі, має велике значення у зв’язку з 

неухильним зростанням конкуренції висококваліфікованих команд. 2. Розроблено та 

обґрунтовано методику відбору дітей, які займаються волейболом на етапі початкової 

підготовки. 3. Отримані результати свідчать про ефективність використаної методики 

відбору дітей віком 10-12 років, які займаються волейболом на етапі початкової підготовки, 

що дає підстави рекомендувати її для практичного використання у тренувальному процесі 

волейболісток. 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОТРІЙНОМУ СТРИБКУ 

 У даній роботі розглядається історія розвитку потрійного стрибка. Метою роботи є 

проведення теоретичного аналізу еволюції техніки потрійного стрибка. 

Потрійний стрибок - дисципліна легкої атлетики, що відноситься до горизонтальних 

стрибків технічних видів легкоатлетичної програми. Даний вид стрибка виник ще в давнину. 

Згадка про змаганнях у стрибках зустрічається в VIII столітті до н. е. в "Одіссеї" Гомера: "У 

стрибання був Анхіал переможцем" [1]. 

Вперше змагання зі стрибків проводилися на XVIII Олімпійських іграх 708 р до н. е. в 

рамках пентатлона (п'ятиборства). Про техніку стрибка говорити важко, але за даними 

грецького історика Юлія Африкана Секстія, який писав про стрибок спартанця Хіоніс в 664 р 

до н. е. на 52 ступні, що за мірками Геракла становить 16,66 м. Такий результат дає нам 

підставу стверджувати, що олімпійці давнину виконували на змаганнях багаторазовий 

стрибок. Так само не можна не згадати про інше не менше видатного стрибку Файлоса з 

Кротона на Пифийских іграх в Дельфах близько 500 року до н.е. 55 ступень-16,76 м., Що так 

само свідчить про те, що стрибок виконувався багаторазово (пятерной стрибок "кроками" (з 

ноги на ногу) з повного розбігу з гальтер в руках). Тоді результати Файлоса і Хіоніса- 16,76 і 

16,66 м-можна визнати реальними. І перша історична документація про потрійному стрибку 

ставляться до останнього десятиріччя XVIII століття. [2] У ній вказувалося техніка 

виконання потрійного стрибка: 

• грецький «крок» + «крок» + «стрибок»; 

• ірландський «стрибок» + «стрибок» + «стрибок»; 

• шотландський «стрибок» + «крок» + «стрибок». 

Надалі техніка стрибка і кількість елементів у вправі весь час змінювалися, виходячи з 

кліматичних та природних умов місцевості країн Європи та Америки. У континентальній 
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Європі користувалися грецьким стилем - "крок + крок + стрибок", але цей стиль не досяг 

досконалості і не був визнаний основним способом виконання потрійного стрибка. Але 

суперництво ірландців з шотландцями тривало ціле століття, причому спочатку програвали 

шотландці, але змінивши стиль на "стрибок + крок + стрибок" (сучасне виконання), вони 

надовго захопили лідерство. І тільки в 1908 р був узаконений шотландський стиль стрибка, 

який зберігся до теперішнього часу. На перших етапах розвитку потрійного стрибка 

стрибуни застосовувалися удосконалити техніку шотландського стилю: так званий стиль 

«пасивної» техніки стрибка, т. е. довгий «стрибок» -дуже короткий «крок» - «стрибок», 

менший по довжині, ніж «стрибок». [3] У 20-30-х рр. XX ст. стали застосовувати стиль 

«активізованою» техніки потрійного стрибка. Він характеризується збільшенням активності 

в момент постановки ноги при відштовхуванні. Значно збільшився другий стрибок («крок»), 

провідним стало поєднання «стрибок + крок», при деякому зменшенні «стрибка». У період 

40 -60-х рр. минулого століття з'явилося два стилі: «ударний» і «пом'якшений». Перший 

характеризується далеким «стрибком», високим підйомом коліна при замаху стегном перед 

постановкою ноги в відштовхуванні. В даний час виділяють три стилі: 

• «Вертикальний» стиль характеризується сильним підтягуванням гомілки до стегна в 

польотної фазі і постановкою поштовхової ноги по вертикалі рухом зверху-вниз назустріч 

доріжці. Це звичайно швидкісні і швидкісно-силові стрибуни. 

• «загрібати» стиль - відносно високий замах стегна з подальшим випрямленням ноги в 

коліні і активна постановка загрібають рухом прямої ноги при відштовхуванні. 

• «Беговой» стиль - різнойменного робота рук, швидке просування по стрибка. Нога 

ставиться на відштовхування бігових рухом, тулуб нахилений вперед, основним є 

збереження швидкості до третього отталкиванию, що призводить до збільшення останньої 

частини - «стрибка». [4] 

Світовий рекорд серед чоловіків був поставлений 7 серпня в 1995 році, 

великобританським спортсменом Джонатаном Едвардсом, його результат склав 18,29 м. 

Жіночий потрійний стрибок культивується з 1992 р. Першою чемпіонкою та рекордсменкою 

світу з потрійного стрибка стала українська спортсменка І.Кравець (Гетеборг, 1995) з 

результатом 15 м 50 см. Вона ж стала і першою олімпійською чемпіонкою в цьому виді 

програми. [5] 

Можна зробити висновок, що еволюція потрійного стрибка пройшла довгий шлях. За 

цей час техніка потрійного стрибка змінювалася безліч разів, удосконалилася і про це 

свідчать результати, поставлені спортсменами. На кожних Олімпійських іграх результати 

підвищувалися, спортсмени ставали все сильнішими, досвідченішими і професійніше в 

даному виді спорту. І наша гордість у потрійному стрибку - Інеса Кравець, українська 

легкоатлетка, заслужений майстер спорту України, яка стала чемпіонка світу в потрійному 

стрибку і її результат ще ніхто не зміг побити.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ БАР'ЄРНОГО БІГУ 

Біг з бар'єрами (бар'єрний біг) — сукупність легкоатлетичних дисциплін, де 

спортсмени змагаються у спринтерських видах бігу, по ходу якого спортсменам необхідно 

долати бар'єри. 

Проблема технічної підготовки спортсменів на етапі початкової спортивної 

спеціалізації є однією з найбільш актуальних для системи спортивної підготовки. 

Ефективність тренувального процесу спортсменів тісно пов'язана з формуванням 

раціональної техніки рухових дій, зокрема, з формуванням ритмічної структури спортивного 

вправи. 

Ряд фахівців вважають, що спрямоване формування та вдосконалення ритму рухових 

дій становить стрижневу лінію процесу навчання у фізичному вихованні та спортивному 

тренуванні. Тому природний інтерес спортсменів, тренерів, науковців до проблеми 

реєстрації та аналізу ритмічної структури рухових дій, її формування та подальшого 

вдосконалення. 

Метою статті є розкрити специфіку підбору і застосування вправ для навчання 

легкоатлетів техніці бар'єрного бігу [1, с. 32]. 

Змагання з бар'єрному бігу проводяться на дистанціях: 

- у чоловіків — 100 м і 400 м, взимку - в манежі на короткій дистанції 60 м; 

- у жінок — 100 м і 400 м, іноді 200 м, взимку - в манежі на короткій дистанції 60 м. 

Висота бар'єрів на коротких дистанціях: у чоловіків — 106,7 см; у жінок — 84,0 см. 

На дистанції 400 м: у чоловіків — 91,4 см; жінок — 76,2 см. Відстань між бар'єрами: у 

чоловіків на 110 м — 9,14 м; у жінок на 100 м — 8,50 м; на 400 м у чоловіків; жінок — 35 м. 

Техніку бар'єрного бігу можна умовно розділити на:старт і стартовий розгін з 

подоланням першого бар'єру;біг по дистанції; фініш. 

Старт у бігу на 110 м з бар'єрами. Стартують спортсмени з положення низького 

старту, яке не відрізняється від низького старту спринтерів, є різниця лише в розташуванні 

бар'єриста від стартової лінії. Це положення залежить від того, за скільки кроків спортсмен 

долає відстань до першого бар'єру. Якщо бар'єрист долає його за 8 бігових кроків, то для 

збереження оптимальної довжини бігового кроку спортсмен змушений кілька віддалитися 

від лінії старту. Якщо бігун долає відстань до першого бар'єру за 7 бігових кроків, то він, 

навпаки, наближається якомога ближче до лінії старту. При бігу в 8 кроків бар'єрист ставить 

на перший колодку толчкову, на другу — махову ногу. При бігу в 7 кроків на першу колодку 

ставиться махова, на другу — толчкова нога [2, с. 99]. 

За командою «Увага!» бар'єрист піднімає таз трохи вище плечей або на один рівень з 

плечима. За командою «Марш!» спортсмен починає активний біг, випрямлення тулуба 

здійснюється на 4-5 кроках стартового розгону. Біг до першого бар'єру виконується швидко і 

вільно, з оптимальним нахилом тулуба, ноги ставляться з передньої частини стопи. Останній 

крок перед бар'єром дещо менше, нога ставиться як би «загрібаючим» рухом назад. Відстань 

від місця постановки ноги в останньому кроці до бар'єру має бути більше 2 м [3, с. 107]. 
Подолання бар'єру умовно має три етапи: 1) атака бар'єру; 2) перехід через бар'єр; 3) 

сходження з бар'єру. Під час атаки бар'єрист виконує нахил тулуба вперед. Рука, протилежна 
маховій нозі, на початку атаки повинна бути зігнута в ліктьовому суглобі. У міру 
випрямлення махової ноги рука розпрямляється, долоня спрямована вниз. Толчкова нога, 
згинаючись в коліні після відштовхування, відводиться убік і швидко рухається вгору-
вперед. Рука, протилежна маховій нозі, повинна відводитися в сторону-назад-вниз. Рука, 
однойменна маховій нозі, повинна бути зігнута, і рухатися вперед. Схід з бар'єру. 
Приземлення здійснюється пружно на передню частину стопи випрямленою ноги. 
Поштовхова нога при сході рухається прискорено коліном вперед. Рука, однойменна маховій 
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нозі, швидко виводиться вперед. Рука, різнойменна маховій нозі, при відведенні в крайнє 
заднє положення згинається в ліктьовому суглобі і далі робить рух, як в звичайному бігу. Біг 
між бар'єрами здійснюється в 3 кроки. Перший крок найкоротший, другий — найбільший, 
третій—на 15-25 см коротше другого [4, с. 88-89].  

Фініш починається після подолання останнього. Бар'єрист на цій ділянці дистанції 
(14,02 м) повинен акцентувати увагу на частоті і довжині кроків. 

Отже, техніка залежить від дистанції і висоти бар'єрів. У бігу на 110 м спортсмени 
намагаються так долати бар'єри, щоб загальний центр ваги тіла «проходив» можливо нижче 
над бар'єром. У бігу на 200 і 400 м можна строго не дотримуватися цієї вимоги. У бігу на ці 
дистанції дуже важливо зберігати ритм бігу між бар'єрами. 
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ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ  

В ОБРАНОМУ ВИДІ СПОРТУ 
Сучасний тренер, обізнаний з основними питаннями теорії, методики навчання й 

тренування, володіючи технікою тих чи інших вправ, передає свої знання й уміння шляхом 
розповіді, особистого показу, після чого пропонує членам колективу виконати їх. У процесі 
виконання вправ тренер дає вказівки, виправляє помилки, пропонує повторювати вправи 
доти, доки спортсмен не навчиться злагоджено й правильно їх виконувати. Якщо вправа 
складна для виконання, тренер пропонує виконати окремі елементи, а потім і в цілому. 

Метою статті є спортивне тренування – забезпечити високий рівень здоров'я 
спортсменів, оволодіння спортивною технікою, виховання моральних та вольових рис 
характеру, розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності) і на цій 
основі – досягнення високих показників в обраному виді спорту. Все це обов'язково має 
передбачати навчання й тренування спортсменів будь-якої підготовленості – від новачка до 
майстра спорту. 

Виклад основного матеріалу полягає з принципів спортивного тренування, де 
основним вважають всебічну підготовку спортсмена. Це – шлях до фізичного вдосконалення 
людини. Всебічний розвиток спортсмена, його високий моральний і культурний рівень, 
гармонійний розвиток мускулатури та рухових якостей, відмінна робота серцево-судинної, 
дихальної та інших систем організму, фізична досконалість у цілому – основа успіху в будь-
якому виді спорту. Особливого значення набуває здійснення принципу всебічності в учбово-
тренувальній роботі з юними спортсменами. Всебічний фізичний розвиток у юні роки 
забезпечить міцне здоров'я, працездатність, високі спортивні результати в зрілому віці. З 
метою закріплення знань і навичок вправу треба повторювати доти, аж поки вона не будо 
виконуватись правильно. Отже, не слід поспішати з переходом до нової вправи, поки не буде 
засвоєна та, що вивчається. Необхідно встановити правильні інтервали між заняттями і на 
самому занятті – між вправами. Принцип повторності вимагає систематичного тренування 
протягом року, а також участі у великій кількості змагань. Тільки у повторних змаганнях 
закріплюються спортивна техніка й тактика, поліпшуються фізичні та вольові якості. 
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Спортивні змагання дають змогу об'єктивно оцінити, як спортсмени оволоділи на 
тренувальних заняттях навичками і якостями. Виховання спортсмена складається з таких 
органічно взаємопов'язаних частин: технічної, тактичної, фізичної (загальної і спеціальної), 
моральної й вольової та теоретичної підготовки. При проведенні тренувань слід брати до 
уваги вік, підготовленість спортсмена, особливості виду спорту, періодів. Новачкам, 
наприклад, треба більше працювати над виробленням фізичних якостей, елементами 
спортивної техніки, тоді як більш підготовленим спортсменам необхідна спеціальна технічна 
підготовка та оволодіння тактичною майстерністю. В підготовчому періоді тренувань більше 
уваги приділяється загальній фізичній і спеціальній підготовці, а в змагальному – технічній. 

Технічна підготовка. Досягнення успіху в будь-якому виді спорту значною мірою 
обумовлене оволодінням спортивною технікою.  

Тактична підготовка. Спортивна тактика – мистецтво ведення змагань з суперниками. 
ЇЇ головне завдання – як найраціональніше використати сили й можливості для перемоги.  

Моральна й вольова підготовка. Спортсмен повинен бути відданим Батьківщині, 
дисциплінованим, працьовитим, наполегливим у досягненні поставленої мети, впевненим у 
своїх силах, здатним до максимальних зусиль, повинен не боятися труднощів, завжди 
прагнути до перемоги.  

Виховну роботу здійснюють, насамперед, сучасний тренер, бо їх вплив на своїх 
вихованців завжди великий. Помиляються ті, хто вважає, що тренер повинен лише навчити 
спортсмена техніці вправ, підготувати його до змагань. Досвід доводить, що розрив між 
ідейно-політичним, моральним вихованням і фізичним знижує успішність спортивної 
підготовки, не створює умов для гартування вольових якостей, порушує основний принцип 
системи фізичного виховання – його всебічність, не сприяє формуванню духовно багатої, 
морально чистої і фізично досконалої людини. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ОСНОВНИХ РУХІВ У ДІТЕЙ  

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У системі фізичного виховання дітей 

дошкільного віку одне з головних місць посідає розвиток основних рухів: ходьби, бігу, 

стрибків, метання, лазіння та ін. Систематичне виконання основних рухів позитивно впливає 

на гармонійний фізичний розвиток дитини, сприяє вдосконаленню роботи серцево-судинної, 
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дихальної, нервової систем, зміцнює м’язи та опорно-руховий апарат, розвиває фізичні 

якості (швидкість, спритність, силу, гнучкість та витривалість) [1-4].  

Метою дослідження було обґрунтування спрямованого навчання основним рухам 

дітей 4-5 років з метою підвищення рівня їх фізичної підготовленості. 

Під час експерименту визначили вихідний рівень сформованості основних рухів у 

дітей 4-5 років. Для експериментальної перевірки ефективності методики спрямованого 

навчання у дітей оцінили зміни показників розвитку основних рухів і фізичної 

підготовленості дітей 4-5 років.  

Досліджено вплив методу спрямованого навчання основним рухам дітей дошкільного 

віку. В ході дослідження з’ясовано, що на початку експерименту найкраще діти володіли 

ходьбою (помилки відмічено у 50% хлопчиків і 48% дівчаток). Найгірше діти володіли 

технікою метанням (помилки відмічено у 92% хлопчиків та у 90% дівчаток). Середній бал 

оцінки техніки виконання рухів хлопчиками складав від 1,6 балів до 2,0 балів, у дівчаток – 

від 1,1 до 2,0 балів. Рівень показників фізичної підготовленості більшості дітей знаходився 

на низькому рівні. Наприкінці дослідження встановлено підвищення якості засвоєння дітьми 

рухів і підвищення рівня фізичної підготовленості. Середній бал оцінки техніки виконання 

рухів хлопчиками складав вже від 2,4 балів до 3,0 балів, у дівчаток – від 2,5 до 3,0 балів. 

Безпомилкове виконання основних рухів спостерігали у 82-100% хлопчиків і дівчаток. 

Виявлено достовірні зміни показників фізичної підготовленості дітей за всіма тестами, окрім 

метання м’яча. Отже спрямоване навчання сприяло біль якісному засвоєнню основних рухів 

дітьми і підвищенню рівня їх фізичної підготовленості. 

 Таким чином застосування методики спрямованого навчання основним рухам сприяло 

вдосконалення фізичних якостей у дітей, підвищенню рівня володіння ними основними 

рухами і дозволило досягти вікових нормативних показників розвитку фізичних якостей не 

менше ніж у 92-100% дітей. Відмічено достовірний приріст у якості виконання – хлопчиками 

ходьби та стрибків, а дівчатками – лазіння, стрибків та метання.   
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ 

ОЗДОРОВЧИХ ТА ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ  

ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Фізичне здоров'я дітей - один з об'єктивних інтегральних показників, що 

характеризують розвиток дітей, важливий критерій комплексної оцінки впливу на організм 

людини біологічних, соціально-економічних, гігієнічних, клімато-географічних та інших 

чинників [1, 2].  

Інтерес до проблеми зміцнення та формування здоров'я, активізація досліджень цієї 

проблеми обумовлена зниженням показників здоров'я населення. Велику турботу викликає 

здоров'я школярів. При подальшому розвитку науково-технічного прогресу воно продовжує 

погіршуватися [3, 4]. На сьогодні інститутом суспільного здоров'я в Україні зареєстровано 13 

млн. захворювань у дітей, кількість випускників шкіл, які є практично здоровими, за даними 
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різних авторів, складає від 5 до 25 %, до завершення навчання в школі кожний другий 

старшокласник має захворювання. Приблизно 10% випускників шкіл можуть вважатися 

здоровими [5, 6, 7]. 

Виходячи з вищесказаного, оздоровчі та профілактичні заходи для дітей є 

необхідністю в сучасному суспільстві, зростає значення організації робіт профілактичної та 

корекційної спрямованості безпосередньо в умовах навчального закладу, де дитина 

перебуває практично щодня, отже, є можливість своєчасних і регулярних впливів. У зв‘язку з 

цим, метою дослідження була оцінка ефективності застосування в загальноосвітніх школах 

оздоровчих та профілактичних заходів для молодших школярів. В рамках дослідження, 

проведеного на базі загальноосвітнього навчально-оздоровчого комплексу № 110, де 

систематично проводяться оздоровчі та профілактичні заходи, та загальноосвітнього 

навчально-виховного комплексу № 6 м. Запоріжжя, який працює за звичайним режимом 

роботи, був проведений порівняльний аналіз рівня фізичного здоров'я дітей молодшого 

шкільного віку, які навчаються в різних за обсягом оздоровчих та профілактичних заходів 

загальноосвітніх закладах, за допомогою експрес-оцінки рівня фізичного здоров'я хлопчиків 

та дівчат 7-16 років (Г.Л. Апанасенко, 1992). Контингент обстежених склали 60 школярів 

молодших класів.  

До комплексу оздоровчих та профілактичних заходів, що застосовувався в НВК № 

110, входили: 1) заняття ЛФК (у розкладі кожного класу з першого по четвертий 

щотижнево); 2) курси масажу за призначенням (не менше одного курсу на рік); 3) киснева 

терапія у вигляді кисневих коктейлів курсами; 4) оздоровлення у фітобарі в осінньо-зимовий 

та весняний періоди; 5) УФО; 6) електрофорез, тубус-кварц, апарат д'Арсонваль за 

призначенням. 

Порівняльний аналіз морфо-функціональних показників школярів молодшого 

шкільного віку НВК № 110 та № 6 показав, що антропометричні та деякі функціональні 

показники знаходяться в межах вікових норм, і достовірних відмінностей між ними не було 

виявлено. Достовірно вищими були у дітей НВК № 110 показники функціональних проб, що 

характеризують потенційні можливості системи дихання і стійкість до гіпоксії, а також 

результати тестування фізичної підготовленості. Рівень функціонального стану серцево-

судинної системи в хлопчиків і дівчаток молодшого шкільного віку НВК № 6 відповідав 

рівню «нижче середнього», тоді як у їх однолітків з НВК № 110 рівню «вище середнього» і 

середньому відповідно. Рівень функціонального стану дихальної системи також достовірно 

вищий у дітей молодшого шкільного віку НВК № 110 і відповідає рівню «вище середнього», 

проти «нижче середнього» у школярів НВК № 6. Крім того, загальна бальна оцінка рівня 

фізичного здоров'я дітей молодшого шкільного віку школи, де проводяться оздоровчі та 

профілактичні заходи, достовірно вище і відповідає середньому рівню у дівчаток і рівню 

«вище середнього» у хлопчиків, тоді як у їхніх однолітків, які навчаються в школі зі 

звичайним режимом роботи, відповідає рівню «нижче середнього» у дівчаток і середньому 

рівню у хлопчиків. Все перераховане вище свідчить про достатню ефективність та 

доцільність застосування в загальноосвітніх закладах оздоровчих та профілактичних заходів 

для молодших школярів. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ УДАРНИХ РУХІВ У СТАРШЕКЛАСНИКІВ  

ПІД ЧАС ЗАНЯТЬ УКРАЇНСЬКИМ РУКОПАШЕМ «СПАС» 

За останні 20-25 років в Україні завдяки величезній роботі прибічників українських 

національних бойових мистецтв, українські єдиноборства набули досить великого розвитку. 

Створений новий національний вид спорту - український рукопаш, розроблено програму 

викладання бойового мистецтва «Спас» в ДЮСШ та інших навчальних закладах, існує 

прецедент створення спеціалізованих ДЮСШ , розпрацьована мотивація для занять Спасом 

(підготовка молоді до армії, підготовка кадрів силових структур України). «Спас» набув 

широкого розвитку в Україні, став явищем в українському суспільному житті. 

Проте досить відносна молодість «Спасу» як виду спорту ставить у багатьох фахівців 

запитання щодо ефективності досягнень наших предків в мистецтві підготовки спеціаліста 

бойового мистецтва. Нерідко можна почути або прочитати думку якого-небуть такого 

фахівця, що сучасні українські бойові мистецтва запозичені із Сходу чи Заходу, що «все 

втрачено» або «це танці». З іншого боку у багатьох прибічників національних єдиноборств 

окрім історичних згадок про минуле не існує інших обгрунтувань ефективності методик 

підготовки бійця, якими володіли українські воїни минулого. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сучасному етапі український рукопаш «Спас» є 

одним з видів спорту, що інтенсивно вивчається. Про це свідчать ряд фундаментальних 

публікацій, що вийшли нещодавно [1,2,3]. Як показують результати досліджень сучасні 

боксерські поєдинки характеризуються високою напруженістю, значними психічними, 

фізичними і емоційними стресами, вирівнюванням майстерності провідних спортсменів [3]. 

У зв’язку з цим зростає роль техніко-тактичної підготовленості спортсменів. Традиційні 

методи вдосконалення технічної майстерності спортсменів направлені на відпрацювання 

базових технічних прийомів, підвищення рівня фізичної підготовленості, при цьому 

недостатньо враховуються індивідуальні психофізіологічні особливості спортсменів, а також 

біокінематичні особливості виконання ними атакуючих дій [2]. Дослідження різних аспектів 

підготовки борців підтверджують високий рівень залежності результатів змагальної 

діяльності від рівня технічної підготовки спортсменів в якій ключовим аспектом являється 

підвищення ефективності виконання ударних рухів [1]. Тому на сьогодні стала об’єктивна 

необхідність в чіткому науковому обгрунтуванні ефективності методів, якими володіють 

школи українських бойових мистецтв, створенні і удосконаленні методики тренувань на 

основі поєднання здобутків пращурів та сучасності. 

Таким чином, задача вдосконалення техніки виконання ударних рухів на основі 

побудови біокінематичних моделей ударів з урахуванням психофізіологічних особливостей і 

рівня фізичної підготовленості спортсменів з українського рукопашу «Спас» є актуальною. 

Метою дослідження стало торетичне обґрунтування й експериментальна перевірка 

засобів і методів удосконалення техніки виконання ударних рухів спортсменів з українського 

рукопашу «Спас» різної кваліфікації. 

Результати аналізу спеціальної літератури вказали на недостатнє вивчення проблеми 

формування технічної майстерності борців та на необхідність додаткових досліджень: 
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кількісних показників змагальної діяльності боксерів; біокінематики ударних рухів у 

боксерів різної кваліфікації; особливостей виконання різноманітних техніко-тактичних дій; 

професійно важливих властивостей психіки боксерів. При цьому, в підготовці борців слід 

враховувати їх статеві особливості і відповідно до цього планувати тренувальні засоби і 

методи. Слід зазначити, що нині це питання досить добре вивчене і з урахуванням цього 

розроблені рекомендації з організації навчально-тренувального процесу.  

Проведені дослідження показують, що відносна кількість ударів, нанесених борців за 

кожний поединок, є непрямим критерієм оцінки рівня його фізичної підготовленості. 

Загальна ж кількість по видах ударів являється критерієм оцінки об’єму техніки спортсмена 

та її різносторонності. Порівняльний аналіз цього показника у одного і того ж спортсмена, 

але на змаганнях різного рівня або з різними по підготовленості суперниками, є критерієм 

оцінки освоєності ним техніки атакуючих дій. Кількість ударів «передньою» рукою і 

«сильною» рукою характеризують схильність борця до ведення бою одиночними ударами з 

дальньої дистанції. Це пов’язано з тим, що при веденні бою серіями і комбінаціями ударів 

різниця в кількості ударів «передньою» і «сильною» руками зменшується, і бій переходить 

на середньо-ближню дистанцію. Коефіцієнт ефективності ударів указує, з одного боку, на 

уміння спортсмена створювати або вибирати момент для нанесення удару, а з іншою, на 

уміння суперника захищатися від даного виду ударів. При розкладці коефіцієнта 

ефективності ударів по поєдинках можна виявити найвдаліші в бою і визначити, за рахунок 

чого можна найефективніше добитися перемоги над даним суперником. 

За результатами проведеного дослідження, було встановлено, що зі зростанням 

спортивної кваліфікації борців рівень прояву психічних якостей − імпульсивності, 

оптимістичності, упевненості в собі − практично не змінюється. Достовірно збільшується 

кількість стійких кореляційних зв’язків між сенсомоторними реакціями, що лежать в основі 

побудови рухових дій. Найбільш важливими є зв’язки між: 1) відчуттям односекундного 

відрізку часу і реакцією вибору (r = − 0,407); 2) відчуттям п’ятисекундного відрізку часу і 

результатами, показаними в теппінг-тесті (r = 0,567); 3) відчуттям п’ятисекундного відрізку 

часу і часом реакції на зорові подразники (r = 0,631); 4) відчуттям п’ятисекундного відрізку 

часу і часом реакції на слухові подразники (r = 0,579); 5) відчуттям десятисекундного 

відрізку часу і реакцією на рухомий об’єкт (r = 0,582); 6) відчуттям десятисекундного 

відрізку часу і відчуттям односекундного відрізку часу (r = 0,733); 7) відчуттям 

десятисекундного відрізку часу і реакцією вибору (r = − 0,631); 8) часом реакції на зорові 

подразники і реакцією на рухомий об’єкт (r = 0,427); 9) реакцією вибору і реакцією на 

рухомий об’єкт (r = − 0,503). Встановлено, що механічним наслідком удару є наявність двох 

явно виражених зменшень величини прискорення: на початку удару і в період досягнення 

максимальної сили, яка є наслідком пружної реакції нежорсткого з’єднання біоланок руки, 

що виникає спочатку у променевозап’ястному суглобі, а потім у ліктьовому.  

У результаті педагогічного експерименту доведено ефективність розробленої 

методики вдосконалення техніки виконання ударних рухів борців з українського рукопашу 

«Спас». Про це свідчить той факт, що в експериментальній групі порівняно з контрольною за 

період експерименту зменшилися величини варіації першого і другого прискорень, які 

виникають у борців під час виконання ударних рухів. У контрольній групі сумарне 

покращення склало 77,1 %, тоді як в експериментальній групі – 166,4 %. 
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РОЗВИТОК ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО ТУРИЗМУ  

НА ПРИКЛАДІ МІСТА БЕРДЯНСЬК 

У процесі формування ринкового середовища в Україні значне місце відводиться 

реформуванню туристичної галузі, інституційним ядром якої є курортно-рекреаційний 

комплекс. 

В сучасних умовах розвиток рекреації все більше впливає на економіку України та її 

регіонів. Саме це викликає підвищений інтерес багатьох вчених і фахівців-практиків до 

проблем розвитку рекреації і туризму. Вирішення цих проблем дозволить ефективно 

розвивати інфраструктуру курортно-туристичної сфери, створити доступний та ефективний 

ринок санаторно-курортних і оздоровчих послуг для максимального задоволення попиту 

населення на конкретні види санаторно-курортних послуг, поліпшення їх якості, комфорту, 

збереження та раціональне використання природних лікувальних ресурсів тощо. У свою 

чергу це все буде сприяти покращенню фінансового стану курортно-оздоровчих закладів та 

подальшого їх розвитку [2, 5]. 

В останні роки в Україні виконано достатньо значну кількість досліджень з проблеми 

рекреаційно-оздоровчого природокористування, організації, формування та функціонування 

лікувально-оздоровчих комплексів та підприємств [4, 5].  

Питанням розвитку рекреаційно-оздоровчої сфери присвячено немало робіт в різних 

галузях: економіки, географії, розміщення продуктивних сил. Сприяють розвитку 

рекреаційно-оздоровчих комплексів середніх міст України Державні та регіональні програми 

розвитку, стратегічні програми, зокрема: «Концепція розвитку санаторно-курортної галузі», 

«Державна програма розвитку природних територій міста Бердянська Запорізької області, 

визначених курортом державного значення на 2006-2010 роки» та ін.  

Аналізуючи дану проблему ми бачимо,що до лікування природними чинниками 

звертається останніми роками дедалі більше пацієнтів [1; 3, c. 53-54]. 

Метою статті є тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму у місті Бердянськ. 

Бердянськ має дуже вигідне положення. Найголовнішим аспектом,який доводить це, є 

те, що місто знаходиться на Бердянській косі, багатою лікувальними грязями, піщаними 

пляжами і насиченою чистим киснем атмосферою. 

На сьогодні складають сприятливі умови для розвитку туризму та курорту у м. 

Бердянськ, природні території якого оголошені курортом державного значення. Зі 

стабільною економічною та політичною ситуацією, з м’якими кліматичними природними 

умовами та теплим неглибоким морем, місто Бердянськ дуже приваблює туристів та 

відпочиваючих на фоні несприятливих природних умов, стихійних явищ, терактів у світі. 

Курортно-рекреаційний та туристичний комплекс міста Бердянська нараховує 118 

закладів, у тому числі: 87 санаторно-курортних та оздоровчих закладів (6 санаторіїв, 66 баз 

відпочинку, пансіонатів та туристичних притулків, 15 дитячих та спортивно-оздоровчих 

закладів), 12 закладів готельного типу, 19 туристичних фірм. 

Туристичну діяльність в м. Бердянськ здійснюють понад 120 суб'єктів 

підприємництва, у цій сфері зайнято майже 3 тис. осіб. У курортно-рекреаційній і 

туристичній галузі в 2003 - 2006 роках установилася стійка тенденція до збільшення 

кількості відпочиваючих. Так, у 2003 році відпочило 437,0 тис. осіб, у 2004 році – 495,17 тис. 

осіб, в 2005 році їх кількість становила 547,0 тис. осіб, у 2006 році близько 600,0 тис. осіб, у 

2007 р. місто-курорт Бердянськ відвідало понад 600,0 тис. відпочиваючих. 

Найбільш відомими санаторіями Бердянська є: санаторії «Бердянськ», «Лазурний», 

«Нива» та дитячі – обласний протитуберкульозний і пуль монологічний санаторій 

«Бердянський». На середній косі - «Нафтохімік» України. 
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Таким чином, місто-курорт Бердянськ має добре розвинену структуру рекреаційних 

підприємств, що спеціалізуються на наданні послуг різного оздоровчого характеру. 

Відпочинок в Бердянську пропонує величезні можливості для оздоровлення та 

відпочинку. Південне сонце, морське повітря, насичене озоном, йодом і бромом, тепла вода, 

велика кількість овочів і фруктів і екологічно чисті місця – все це лише деякі характеристики 

міст – курортів Бердянська та Приморська. 

Таким чином, Бердянськ вже кілька років вважається курортом державного значення. 

Проте до світових масштабів місто поки що не дотягує. Для закріплення Бердянська на 

міжнародному ринку туристичних послуг, слід продовжувати розвивати місцеві курорти, 

максимально використовуючи потенціал даного міста. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ЗАНЯТЬ БАЛЬНИМИ ТАНЦЯМИ НА  

ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ 

 Аналіз останніх досліджень і публікацій. Однією з умов повноцінного розвитку дітей 

дошкільного віку є високий рівень здоров’я. Проте від 60 до 90% дошкільнят залишається 

без адекватної фізичної підготовки. В даний час стало особливо помітно прояв інтересу дітей 

до спортивних бальних танців. До бального танцю залишається ставлення найчастіше як до 

художнього, а не спортивного виду діяльності [1-5].  

Метою дослідження було вивчення впливу на показники танцювальної і фізичної 

підготовленості дівчаток 5-6 років розробленої програми навчання спортивним бальним 

танцям, яка заснована на цілеспрямованому використанні комплексу рухових дій, що схожі 

на танцювальні рухи.  

В результаті педагогічного експерименту достовірно підвищилися показники дівчаток 

експериментальної групи за всіма тестами. Так, показники швидкісних здібностей зросли на 

43,6%, тоді як в контрольній групі ці показники зросли на 19,3%, показники координаційних 

здібностей експериментальної групи зросли на 41,15%, у контрольній на 26,67%, показники 

силової витривалості в експериментальній групі зросли на 72,86%, у контрольній на 32,43%, 

показники вибухової сили експериментальної групи зросли на 39,78%, контрольної на 

17,18%, та показники гнучкості експериментальної групи зросли на 119,47%, контрольної 

групи на 46, 71%. 

Також наприкінці експерименту підвищилися всі показники танцювальної 

підготовленості дівчаток (музикальність, відчуття ритму, взаємодія в парі, точність рухів, 

артистичність). 

Так відчуття ритму збільшилося на 23, 67 %; музикальність на 35,35%, рівень 

взаємодії в парі на 30,5%, спритність на 21,09%, точність виконання рухів на 27,0%, 

артистизм на 34,95%.  

Таким чином, рівень показників фізичної підготовленості дітей експериментальної 

групи значно кращий, ніж у дітей контрольної групи. Виявлені достовірні позитивні зміни у 
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динаміці показників фізичної і танцювальної підготовленості дітей 5-6 років у продовж 

дослідження підтверджують ефективність розробленої експериментальної програми.  

На наш погляд, розроблена програма може бути використана в якості засобу 

підвищення розвитку фізичних можливостей та потенціалу дітей у дошкільних навчальних 

закладах. 

Література 

1. Ананьева Н.А. Здоровье и развитие современных школьников / Н.А.Ананьева ,  

Ю.А. Ямпольская. – 1994. – №1. – С.28-34. 

2. Браиловская Л.В. Самоучитель по танцам: вальс, танго, самба, джайв / серия «Стильные 

штучки» / Л.В. Браиловская. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. – 224с. 

3. Бузруких М.М. Возрастные особенности организации двигательной активности детей  

6-16 лет / М.М. Бузруких, М.Ф. Киселев, Г.Д. Комаров // Физиология человека, 2000. – № 3. – 

С.100-107. 

4. Резникова 3.П. Вечный огонь: Танцы для детей / 3.П. Резникова. – М.: Сов. Россия, 2001. – 

160 с. 

5. Слабкий І.О. Характеристика здоров’я дитячого населення України / І.О. Слабкий,  

Т.К. Кульчицька, В.В. Лазоришинець // Современная педиатрия. – 2009. – № 6. – С. 35 – 40. 

 

Кондратенко Яна 

студентка 5 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук.кер.: к. б. н., доц. Чиженок Т.М. 

 

ВПЛИВ НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИХ ЗАНЯТЬ З ВОЛЕЙБОЛУ  

НА ФІЗИЧНУ І ТЕХНІЧНУ ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ ДІВЧАТ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Волейбол в Україні – популярна спортивна гра, якою захоплюються люди різного 

віку. Він включений до шкільної навчальної програми з фізичної культури. Волейбол, як і 

інші спортивні ігри, розвиває у тих, хто ним займається,уміння виконувати складні за 

координацією рухові акти, уміння діяти максимально цілеспрямовано у відповідності до 

зміни умов і завдань, тобто сприяє оволодінню складнокоординаційними руховими діями [1]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам підготовки волейболістів присвячено 

велику кількість наукових праць, зокрема підвищенню рівня фізичної підготовленості 

В.І. Ковцун, 2001; С.В. Гаркуша, 2005; підвищенню технічної підготовленості О.В. Осадчий, 

2007. На допомогу вчителям фізичної культури, тренерам ДЮСШ розроблено методичні 

матеріали: програми для уроків фізичної культури (розділ волейбол) і для шкільних 

спортивних секцій з волейболу, але вони не достатньо інформативні. 

Проблема побудови тренувального процесу волейболістів у межах шкільної секції на 

сучасному етапі є досить актуальною, що зумовлено з одного боку, широкою мережею 

шкільних секцій з волейболу, а з іншого – відсутністю розробленої програми підготовки 

учнів-волейболістів у межах річного тренувального процесу [2, 4]. 

Метою статті є вивчення показників фізичної і технічної підготовленості дівчат 

середнього шкільного віку внаслідок застосування навчально-тренувальної програми, 

розробленої для секційних навчальних занять з волейболу. 

У спеціальній літературі доволі часто розглядаються особливості навчання прийомів 

гри у волейбол [1; 3]. При цьому для початкової стабілізації навиків слід використовувати 

стандартно повторні вправи, а для вдосконалення дій – метод повторно-перемінної вправи 

[3]. Щоб з’ясувати, як заняття з волейболу впливають на фізичну і технічну підготовленість 

дівчат середнього шкільного віку було проведено експеримент, де дівчат поділили на 2 

групи. Перша група - 15 дівчаток середнього шкільного віку, з якими проводились секційні 

заняття навчально-тренувальної спрямованості з волейболу, а друга группа - (19 дівчат) 

займались за програмою з фізичної культури ( варіативні модулі ),де уроки були спрямовані 

на навчання і не виходили за рамки навчального матеріалу шкільної програми з волейболу. В 
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ході та в кінці виміряли показники фізичної та технічної підготовленості за спеціальними 

тестами. На основі аналізу отриманих показників техніко-тактичної підготовленості з 

волейболу була запропонована методика проведення занять з дівчатами середнього 

шкільного віку.  

Підготовка дівчат-волейболісток була спрямована, насамперед, на досягнення 

необхідного рівня розвитку фізичної підготовленості й підвищення рівня технічної 

підготовленості на заняттях волейболом зі спортивною спрямованістю. 

Специфіка секційних занять з волейболу при розподілі програмного матеріалу 

передбачала наступну навчальну програму: фізична підготовка складала – 20-25% (загальна 

фізична підготовка (ЗФП) – 15% та спеціальна фізична підготовка (СФП) – 10%); технічна 

підготовка – 35-40%; тактична підготовка – 10-15%; ігрова практика – 10-15%; теоретична 

підготовка – 5-10%. У кожній частині тренувального заняття зі спортивною спрямованістю 

вирішувались свої специфічні завдання.  

Оволодіння технічними елементами послідовності навчання передач, прийомів, 

подач, нападаючих ударів та блокування з волейболу здійснювали за програмою для всіх 

технічних прийомів гри: 1)правильна назва технічного прийому; 2)наказ з поясненням; 

3)пояснення техніки виконання; 4)практичне виконання прийому; 5)вправи з м’ячем у 

найпростіших умовах; 6) із засвоєнням рухових дій умови виконання вправ 

ускладнюються;7)виконання технічного прийому (прийомів) в умовах наближених до гри.  

Таким чином, навчально-тренувальна програма занять з волейболу включала 

теоретичну підготовку під час навчання конкретній руховій дії і практичну частину. На 

перших тренувальних заняттях з волейболу дівчата виконували вправи на розвиток рухових 

якостей з урахуванням технічного прийому, який вивчається. До другої групи були включені 

комплекси підвідних вправ, які за своєю структурою були схожі з технічними елементами, 

які необхідно було засвоювати дівчатам-волейболістам. Далі до навчальних дій 

тренувальних занять з волейболу були включені спеціальні вправи, які дівчата виконували в 

полегшених умовах, а потім в умовах наближених до ігрової ситуації. Висновки. Спортивна 

спрямованість навчально-тренувальних секційних занять з волейболу сприяла поступовому 

підвищенню показників як фізичної, так і технічної підготовленості у першій групі дівчат 

середнього шкільного віку.  
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ПОЕТАПНА ЗМІНА ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 

ДІВЧАТ ПРОТЯГОМ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ 

Сучасні умови життя пред’являють високі вимоги до рівня фізичного розвитку учнів. 

Вивчення динаміки фізичного розвитку за період навчання в школі показує, що учні 

шкільного віку мають відхилення в стані здоров’я ( зайва вага, недостатній або 

непропоцыйний розвиток м’язів, проблеми постави, тощо) [1, с. 76]. 
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Вирішення цієї проблеми пов’язане з удосконаленням системи педагогічного 

контролю, що повинна базуватися на основі показників , котрі відображають процеси 

вікових змін організму школярів. 

Аналіз останніх досліджень свідчить про низку робіт, присвячених вивченню 

фізичного розвитку школярів середнього віку [2, с. 182; 3, с. 209], проте відсутні 

дослідження, метою яких є вивчення поетапної зміни показників фізичного розвитку 

протягом навчального року. 

Метою статті є вивчення динаміки показників фізичного розвитку дівчат з початку їх 

навчання у 9 класі до початку навчального року у 10 класі. 

Об’єкт дослідження – показники фізичного розвитку дівчат протягом навчального 

року. 

Перед даною роботою було поставлено наступне завдання дослідження: вивчити 

соматометричні показники фізичного розвитку у дівчат, які навчаються у середніх та 

старших класах упродовж експерименту. 

Соматометричні показники фізичного розвитку у дівчат визначали упродовж 

навчального року з 9-го по 10 клас за даними довжини тіла, см; маси тіла, кг; окружності 

грудної клітки (ОГК), см; обхвату талії, см; обхвату стегон, см. 

Виклад основного матеріалу. Аналізуючи соматометричні показники фізичного 

розвитку дівчат з початку навчального року у 9 класі та на початку навчання у 10 класі, слід 

відзначити їх природну позитивну зміну. Найменший приріст у показниках довжини тіла ми 

отримали на початку навчання дівчат у 9 класі з вересня до жовтня, який становив – 0,2 см, 

але потім приріст тіла у довжину протягом року підвищувався від 0,5 см до 0,6 см у травні 

місяці. 

Найбільший приріст у показниках довжини тіла спостерігався за період літніх 

канікул, він становив -1,5 см на початку наступного навчального року. 

Протягом експерименту маса тіла у дівчат зросла на 3,36 кг з початку навчального 

року у 9 класі до початку наступного навчального року, в показниках тіла були вірогідні 

відмінності. Найбільший приріст маси тіла у дівчат був за період літніх канікул – 1,61 кг. 

В інші періоди проведення експерименту вірогідних відмінностей в показниках маси 

тіла виявлено не було, лише тенденція до збільшення маси тіла у дівчат упродовж грудня – 

березня місяців в порівнянні з початком експерименту. 

Як показав аналіз даних окружності грудної клітки (ОГК) у дівчат було виявлено 

статистичне збільшення показників до березня місяця на 1,96 см, потім показники зростали, 

але не вірогідно. В показниках обхвату талії та стегон у дівчат за період експерименту не 

було зафіксовано вірогідного збільшення показників. 

За весь період дослідження, починаючи з початку до кінця експерименту, найбільший 

відсоток дівчат як 9-го та і 10-го класів відносились за індексом Кетле до низького рівня 

36%, по 23,3% дівчат до нижче за середній рівень та середній, 10,8% дівчат мали вище за 

середній рівень і високий рівень фізичного розвитку був у 6,62% дівчат. 

Висновки. 1. Динаміка показників фізичного розвитку дівчат з початком навчання у 9 

класі до початку навчання в 10 класі поступово поліпшувалась і відповідала статево-віковим 

нормам. 

2. Показники довжини, маси тіла та окружності грудної клітки вірогідно підвищуються на 

початку навчального року у дівчат 10 класу порівняно з початковим етапом дослідження. 

3. Рівень фізичного розвитку дівчат за індексом Кетле в основному відповідає низькому, 

нижче середньому та середньому рівням. 
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ОГРУНТУВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАНЯТЬ АТЛЕТИЗМОМ  

З УРАХУВАННЯМ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ТЕМПІВ  

ЗРОСТАННЯ М’ЯЗОВОЇ МАСИ У СТАРШЕКЛАСНИКІВ 

Розвиток атлетизму, як чинника, що впливає на фізичне оздоровлення молоді, набуває 

в наш час великого значення як в Україні, так і в інших державах. Разом із цим, атлетизм 

стає популярним не тільки серед молоді, але й людей середнього і похилого віку, оскільки 

він сприяє не лише збільшенню м’язової маси, а й покращенню роботи серцево-судинної, 

нервової та інших систем організму спортсменів. Ефективність тренувального процесу 

спортсменів, які займаються атлетизмом, залежить від індивідуальних темпів зростання 

м’язової маси, оптимального дозування тренувальних навантажень, організованого 

відпочинку та раціонального харчування. Тільки за рахунок раціонального поєднання в одну 

систему всіх цих чинників можна досягти високих спортивних результатів. 

Огляд літературних джерел показав, що багато фахівців займалися вивченням 

особливостей рекрутування певних типів рухомих одиниць спортсменів під впливом 

відповідних тренувальних навантажень та врахуванням отриманих даних під час побудови 

раціональних програм тренувальних занять в різних видах спорту. В атлетизмі також були 

спроби дослідити взаємозв’язок між показниками тренувальних програм та індивідуальними 

темпами зростання м’язової маси спортсменів (А.М. Воробйов [1]; І.В. Бельский [2]; 

Д.Уайдер [3] та ін.). 

Водночас, аналіз літератури показує, що в працях фахівців, наведених вище, 

недостатньо вирішено проблему взаємозв’язку між показниками тренувальної роботи та 

індивідуальними властивостями м’язової тканини спортсменів. Особливо це стосується 

питань індивідуального використання показників тренувальної роботи: кількості повторень в 

окремому сеті, ваги обтяження та раціональної тривалості роботи у кожному сеті в 

програмах тренувальних занять спортсменів, які займаються атлетизмом. Були виявлені 

певні суперечності у використанні зазначених вище показників тренувальної роботи. Можна 

припустити, що врахування індивідуальних властивостей м’язової тканини атлетів під час 

складання найбільш раціональних програм тренувальних занять буде сприяти найбільш 

прискореному розвитку м’язової маси та максимальної сили спортсменів, які займаються 

атлетизмом.  

Мета роботи – підвищення ефективності підготовки спортсменів в атлетизмі шляхом 

удосконалення програм тренувальних занять, побудованих з урахуванням індивідуальних 

темпів зростання їх м’язової маси. 

Аналіз науково-методичної літератури та засобів тренувальної роботи спортсменів 

показав, що в теорії та практиці атлетизму ще недостатньо глибоко вивчено питання 

розробки програм тренувальних занять залежно від індивідуальних темпів зростання 

м’язової маси спортсменів, які сприяють покращенню ефективності тренувального процесу. 

Водночас, не повною мірою використовуються основні положення фізіології про те, що 

процес одночасного збільшення м’язової маси та підвищення силових можливостей 

спортсменів залежить від переважного співвідношення певних типів м’язових волокон та їх 

рекрутування. Аналіз використаних спортсменами засобів тренувальної діяльності, 
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отриманих за допомогою проведеного анкетування, показав, що більшість з них (73,3%) не 

застосовує в програмах підготовки загальновизнаних показників тренувальної роботи. В 

одному випадку спортсмени застосовують показники тренувальної роботи, що є адекватними 

індивідуальним темпам зростання їх м’язової маси, а в другому – не застосовують тому, що 

не ознайомлені з сучасними методами тренування в атлетизмі. Тільки невелика кількість 

спортсменів (26,7%) застосовує у програмах занять загальновизнані показники тренувальної 

роботи. У 14,3 % атлетів цей показник відповідає нормам (8-12 повторень), а більшість 

спортсменів (85,7%) застосовує іншу кількість повторень в одному сеті, що коливається від 

4-8 до 8-15. Результати визначення індивідуальних темпів зростання м’язової маси 

спортсменів показали, що в атлетів групи «А» після застосування загальновизнаної програми 

тренувальних занять спостерігалася позитивна тенденція зміни обхватних розмірів тіла на 

2,1% (р > 0,05), силових показників основних груп м’язів на 7,4% (р > 0,05), що, у свою 

чергу, свідчить про адекватність загальновизнаних показників тренувальної роботи 

індивідуальним темпам зростання їх м’язової маси. У спортсменів групи «Б» після 

застосування цієї програми тренувальних занять не відбулося суттєвих змін обхватних 

розмірів тіла та силових показників основних груп м’язів. Отримані результати свідчать про 

те, що запропоновані показники тренувальної роботи не є адекватними індивідуальним 

темпам зростання м’язової маси для спортсменів групи «Б». 

Нам вдалося підтвердити теорію про переважну активізацію певних типів м’язових 

волокон спортсменів під впливом відповідних показників тренувальної роботи: особливо 

ваги обтяження, кількості повторень та тривалості роботи в одному сеті. Водночас 

встановлено, що використання загальновизнаних програм тренувальних занять не завжди є 

ефективним чинником для досягнення спортивного результату. До побудови тренувального 

процесу необхідно підходити комплексно, переважно враховуючи індивідуальні темпи 

зростання м’язової маси спортсменів.  
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ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ПІДЛІТКІВ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ 

Інтегральним показником соціально-економічного і духовного розвитку суспільства є 

стан здоров’я нації. Як відомо, здоров’я людини формується в дитячому і підлітковому віці. 

На цей процес впливає багато чинників: генетичні фактори, спосіб життя, соціально-

економічні та екологічні умови. За науковими даними авторів стан здоровя школярів за 

останні роки значно погіршився 1,2,3. У Цільовій комплексній програмі «Фізичне 

виховання – здоров’я нації» зазначається, що в Україні склалася вкрай незадовільна ситуація 

із станом здоров’я населення, а особливо дітей і підлітків. Майже 90 % учнів мають 

відхилення у стані здоров’я, понад 50 % – незадовільну фізичну підготовленість. Напрям та 

зміст фізичного виховання дітей і молоді регламентується основними державними 

документами, прийнятими за останні роки (Закон України про фізичну культуру і спорт, 

Державна програма розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Цільова комплексна 

програма «Фізичне виховання – здоров’я нації», програми з фізичного виховання та інші). 

Відповідно до цих документів мета фізичного виховання полягає у різнобічному розвиткові 

особистості, вихованні індивідуальних здібностей учнів. У наукових дослідженнях 

розроблені загальнопедагогічні основи індивідуалізації навчання прикладні програми 
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індивідуального підходу до учнів для засвоєння певних фізичних вправ 3. Водночас, 

існують протиріччя щодо обсягу фізичних вправ, інтенсивності виконання, критеріїв оцінки 

їх ефективності відповідно до рівня фізичного стану учнів 1. Недостатньо вивченими 

залишаються концептуальні основи індивідуалізації фізичного виховання підлітків у 

загальноосвітній школі, визначення змісту навчального матеріалу відповідно до рівня 

фізичного стану школярів. Не вивченим лишається питання співвідношення параметрів 

фізичного навантаження оптимального для досягнення достатнього рівня фізичної 

підготовленості та здоров’я підлітків. 

Таким чином, велике соціальне й оздоровче значення занять фізичними вправами та 

недостатність існуючих розробок і методичних публікацій із питань індивідуалізації 

фізичного виховання підлітків зумовили вибір теми дослідження. 

Мета дослідження – обґрунтувати зміст індивідуалізації фізичного виховання 

підлітків у загальноосвітній школі. 

Аналіз науково-методичної літератури засвідчує, що у сучасних дослідженнях 

розроблені загально педагогічні основи індивідуалізації навчання, прикладні програми 

індивідуального підходу до учнів для засвоєння певних фізичних вправ. Водночас існують 

протиріччя щодо обсягу фізичних вправ, інтенсивності виконання, критеріїв оцінювання їх 

ефективності відповідно до рівня фізичного стану підлітків. Недостатньо вивченими 

залишаються концептуальні основи індивідуалізації фізичного виховання підлітків у 

загальноосвітній школі, визначення змісту навчального матеріалу відповідно до рівня 

фізичного стану школярів. Рівень інтересу до фізичного виховання і спорту у підлітків 

низький. З віком у школярів спостерігається тенденція зниження інтересу і появи навіть 

негативного ставлення до фізичної культури. На ставлення підлітків до фізичного виховання 

впливають такі основні фактори: нестача вільного часу, відсутність спортивної бази і 

потрібних секцій, поганий стан здоров’я та втома. Для учнів середнього шкільного віку 

головне джерело інформації про фізкультуру і спорт – телебачення. Основними мотивами 

занять фізичними вправами для підлітків є: можливість підвищити свою фізичну 

підготовленість, поліпшити стан здоров’я, навчитися техніки фізичних вправ та отримати 

добрі оцінки. У підлітків спостерігається завищена самооцінка фізичної підготовленості. 

  Індивідуалізація фізичного виховання реалізується на різних рівнях управління 

навчально-виховним процесом. Перший рівень передбачає визначення форм індивідуалізації 

на державному рівні. Конкретизація змісту і форм індивідуалізації фізичного виховання з 

урахуванням особливостей і потреб навчально-виховного процесу в області, районі, місті 

передбачає другий рівень. Третій рівень індивідуалізації залежить від умов школи і враховує 

ступінь відкритості навчання, рівень підготовленості та ініціативи шкільного керівництва. 

Врахування особливостей гомогенних груп для визначення змісту, методів і форм навчання 

передбачає внутрішньокласну індивідуалізацію. Виконання фізичних вправ самостійно, за 

окремою програмою визначає п’ятий, персональний, рівень індивідуалізації. 

Педагогічний експеримент виявив високу ефективність запропонованого змісту 

індивідуалізації фізичного виховання у загальноосвітніх школах. Підлітки 

експериментальних груп, порівняно з контрольними, мають вищий інтерес до фізичного 

виховання і спорту, кращі спеціальні знання, систематично виконують фізичні вправи. 

Найвищі позитивні відмінності виявлено за показниками силових, швидкісно-силових 

якостей, витривалості, затримки дихання, фізичної працездатності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІГРОВОГО АМПЛУА У ВОЛЕЙБОЛ НА ПОЧАТКОВОМУ  

ЕТАПІ У ДІВЧАТ 10-15 РОКІВ 

Волейбол - одна з найбільш поширених ігор. Масовий, справді народний характер 

волейболу пояснюється його високою емоційністю і доступністю, заснованої на простоті 

правил ігор і не складністю устаткування. 

Особливим гідністю волейболу як засобу фізичного виховання є його специфічна 

якість - можливість само дозування навантаження, тобто відповідність між підготовленістю 

гравця і навантаженням, яку він отримує. Це волейбол грою, доступною для людей різного 

віку. 

На сучасному етапі розвитку спортивних ігор, особливо волейболу, зокрема тренера і 

функціонери в галузі спорту змушені шукати на всіх етапах багаторічної підготовки, 

додаткові резерви для подальшого удосконалення майстерності, підвищення спортивних 

досягнень. [1,с. 113] 

Необхідність удосконалення підготовки професіоналів до управління цим процесом 

на державному, регіональному та університетському рівнях узагальнили вибір теми наукової 

роботи: «Особливості ігрового амплуа у волейболі на початковому етапі для дівчат 10-15 

років.» Зв'язок роботи з науковими програмами, планами і темами. 

Дослідження виконано в рамках наукового плану напрям підготовки: 6. 010201 

Фізичне виховання, з спеціальності 6.010201 Фізичне виховання. (Запорожанов В.А., 

Компаниєць Ю.А., Максименко І.Г., Ковальов В.Д.). 

Мета дослідження є вивченням особливості ігрових амплуа на початковому етапі 

занять для дівчат.  

У процесі дослідження були вивчені різні системи відбору в групу початкової 

підготовки з волейболу (за даними літератури). Нам вдалося встановити систему відбору за 

фізіологічні особливості дівчат, при проведенні відбору дівчат, початківців займатися 

волейболом в 10-15 років, необхідно враховувати в першу чергу їх антропометричні 

показники: - довжина тіла, кінцівок, це є одним з факторів засвоєння навчання техніки 

основних прийомів гри у волейбол. Крім того, слід звертати виймання на психо-

функціонального стан організму юних спортсменок: рівень розвитку фізичних здібностей, 

функціональних показників, властивостей особистості, психомоторних якостей, 

типологічних особливостей нервової системи. 

Упорядковуючи плани підготовки, тренер намагається знайти оптимальне 

співвідношення обсягу й інтенсивності тренувальних засобів, часу, що витрачається на 

різноманітні сторони підготовки, їхню оптимальну взаємодію [1, 4, 6]. 

Розробка програми тренувального процесу є підготовка спортивного резерву команди: 

На 1 етапі реалізації здійснюється: 

1. Рухам. складовими технічними прийомами гри. 

2. Підготовка опорно-рухового апарату та м'язової системи до майбутньої роботи по 

фізичній і технічній підготовці. 

Інтенсивність роботи при виконанні вправ з технічної підготовки на 1 етапі 

встановлюється за ЧСС в межах 90-100 уд / хв. 

2 етап передбачає: 

1. Навчання виконується рухів в цілісний руховий акт прийому гри. 

2. Розвиток спеціальних фізичних здібностей, ланок опорно-рухового апарату до групи 

м'язів, які несуть основне навантаження пр виконанні прийомів гри у волейбол. 

Інтенсивність виконання вправ для технічної підготовки підвищується по ЧСС до 120-

140 уд / хв. 
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На 3 етапі слід реалізувати: 

1. Удосконалення техніки прийомів гри у волейбол. 

2. Підвищення рівня загальної та спеціальної підготовленості. 

Величина при виконання вправ на 3 етапі до 14-160 уд / хв. 

Початкове навчання техніці прийомів гри з дівчатками рекомендується проводити 

протягом одного навчально-тренувального року (50 тижнів). Однак необхідно пам'ятати, що 

даний обсяг навчально-тренувальної роботи для дівчаток буде допустима при умовах 

повноцінного харчування та за наявності щоденного контролю медичного працівника [5]. 

Дане дослідження надало змогу визначити раціональне співвідношення етапів 

тренувального процесу, що сприятиме підвищенню техніки та значне зниження помилок. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ХЛОПЧИКІВ 

У В НАСТІЛЬНОМУ ТЕННІСІ 

Настільний теніс – гра захоплююча, нескінченно різноманітна, доступна всім від 

малого до великого. Він азартний і невибагливий. Легкість і швидкість рухів, стрімкість атак 

і самовідданість захисту, несподіванка технічних комбінацій, являють собою захоплююче 

видовище. Різноманітність рухових навичок і дій, різних за координацією та інтенсивністю, 

сприяють розвитку всіх фізичних якостей. У процесі ігрової діяльності, гравці отримують 

значну емоційну зарядку і в той же час посильне фізичне навантаження. Настільний теніс 

загартовує дух спортсмена, виховує морально – вольові якості. Заняття з настільного тенісу, 

повинні бути спрямовані на фізичний і гармонійний розвиток хлопчиків, ознайомлення з 

дисципліною, режимом дня, гігієною і самоконтролем. 

Володимир Дрюков, Юрій Павленко, Анатолій Павлік виділяли, що необхідність 

постійного удосконалення процесу підготовки кваліфікованих спортсменів вимагає 

здійснення чіткої організації контролю їх ФП поряд із широким використанням засобів 

сучасної комп’ютерної техніки, ефективна робота якої неможлива без відповідного 

програмного забезпечення. Це дає змогу оперувати будь - якими обсягами інформації як в 

оцінюванні ФП спортсменів, так і у виборі управлінських рішень, ухвалених у процесі 

проведення їх підготовки. Подальша розробка проблеми комплексної системи контролю 

стану підготовленості кваліфікаційних спортсменів з використанням комп’ютерних 

технологій також повинна базуватися з урахуванням визначення за аналогічним підходом 

рівня розвитку інших сторін їх підготовленості ( фізичної, технічної та інших ) та 

виведенням на цій основі її інтегрованого стану. 

Метою статті є розкриття особливостей методики навчання хлопчиків молодшого 

шкільного віку в настільному тенісі. 

Ступінь розвитку техніки визначає темпи зростання майстерності спортсменів і 

успіхи його в змаганнях. Тому необхідно приділяти серйозну увагу техніці гри. Будь який 
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технічний прийом, виконаний з дотриманням технічних принципів, буде ефективним і 

економічним, а отже і раціональним. Для успішної гри необхідно не тільки швидко рухатися, 

а й вміти виконувати влучні удари. Перш за все, потрібно знати, як правильно тримати 

ракетку. Розрізняють горизонтальну ( європейську ) і вертикальну ( азійську ) хватки. 

Ефективнішої являється горизонтальна хватка. Вона зручна тим, що дає можливість 

ефективно відбивати м’яч обома сторонами ракетки. Ця хватка найкращим чином підходить 

для виконання різних атакуючих і захисних ударів як справа так і зліва. Назва способів 

тримання ракетки  

залежать від положення її осі відносно горизонту. Для того щоб швидше і ефективніше 

освоїть техніку тримання ракетки, можна використовувати найрізноманітніші вправи. Їх 

можна виконувати самостійно і будь де: в спортивному залі, дома, на вулиці. 

1. Набивання м’яча. 

2. Гра у стіни. 

Ознайомившись з методичними основами гри в настільний теніс, ви уже засвоїли 

необхідні знання і готові застосувати ці знання на практиці. Ну одразу не розраховуйте на 

швидкий успіх. Перш за все, потрібно наполегливо тренуватися, прислухатися до порад 

тренера, слідкувати за своїми помилками в техніці і тактиці, та виправляти їх. Під час 

тренування постійно виховуйте в собі такі важливі якості як самовідданість, 

дисциплінованість. Часто гравці терплять поразку із за не впевненості в техніці і тактиці 

своєї гри. Намагайтеся на змаганнях грати так сміливо, впевнено та спокійно, як і на 

тренуванні. Завжди важливо боротися до кінця, не відступати ні за яких обставин, навіть 

якщо ваш суперник сильніший та вправніший вас. С кожним суперником потрібно грати на 

максимум своїх можливостей. Ніколи не до оцінюйте свого суперника. В процесі гри уважно 

вивчайте його сильні та слабкі сторони. Завжди аналізуйте свої дії. Робіть правильні 

висновки. Намагайтеся досягти успіху в будь якій справі. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ 

У ТАЙСЬКОМУ БОКСІ 

Протягом останніх десятиліть у нашій країні спостерігається феномен спонтанного 

проникнення азіатській фізичної культури, зокрема східних єдиноборств, в практику 

вітчизняного фізичного виховання і спорту. Це обумовлює необхідність їх адаптації до 

психолого- педагогічним, соціальних і культурних умов підготовці українських спортсменів. 

До таких видів східних єдиноборств відноситься тайський бокс. В даний час, як 

показує практика, підготовка вітчизняних тай боксерів, здійснюється на основі громад 

положень теорії спорту і спортивних єдиноборств. Разом з тим, у цьому виді спорту 

недостатньо вивчені особливості змагальної діяльності, необхідна розробка методики 

навчання базовій техніці, вимагають дослідження питання оптимального побудови 

навчально-тренувального процесу, розвитку і контролю фізичних якостей. Крім цього, існує 

несуча потреба в обґрунтуванні раціональної побудови тренувального процесу з 

урахуванням індивідуальних особливостей жіночого організму. 



 92 

Метою статті є в аналізі методики підготовки спортсменів з урахуванням 

особливостей змагальної діяльності в тайському боксі. 

Робота на лапах з тренером. У школі приблизно 25-30 учнів. З ними працюють 

тренери, яких може бути 8-12 чоловік. Тренерами працюють колишні професіонали, які 

мають великий бійцівський опит. Кожен тренер має 2-3 підопічних, його основне завдання 

рабо тать з ними на лапах. Враховуючи, що з кожним з учнів він працює 5x3, загальний час 

відведений роботі з тренером - 60 хвилин. При роботі з тренером на лапах витримується 

високою темп, багато повторних дій. Наголос робиться на акцентований удар. У рух 

намагаються вкладати вага всього тіла. Характерна особливість роботи на лапах в муай тай. 

Це виражене, ударний рух лапою назустріч удару. По ходу тренування тренер періодично 

перевіряє здатність учня захищатися нанесенням удару лапою. Крім того, тренер 

екіпірований щитками на правій нозі і іноді пробиває бічний удар ногою. Учень завжди 

повинен бути готовий захищатися підставкою гомілки або відхилити. На певному рівні 

майстерності взаєморозуміння тренера і учень настільки великі, що при роботі на лапах 

нерідко спортсмен отримує завдання атакувати за своїм вибором будь-якими ударами. 

Обов'язкове тренування м'язів тулуба. В першу чергу м'язів черевного преса. Ці вправи 

тривають 30 хвилин і можуть включати: 

 найрізноманітніші вправи на підлозі з вагою власного тіла  

 вправи на похилій лавці або спеціальному верстаті  

вправи на згинання тулуба з обтяженнями 

Тренувальні заняття проводяться щодня по 2 рази на день. Тривалість одного 

тренувального заняття 180 хвилин. Навчання тайського боксу має наступну зразкову 

структуру:  

- біг підтюпцем або стрибки на скакалці - 30 хв.  

- імітація: «Бій з тінню» - 20 хв.  

- вправи на снарядах - 20 хв.  

- вправи в парах - 20 хв.  

- вправи на розвиток сили – 20 хв. Тренування муай тай починають з 5-7-річного віку. 
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ВИВЧЕННЯ ДИНАМІКИ АДАПТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ПІД  

ВПЛИВОМ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ У УЧНІВ СТАРШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Питання оцінки функціональних змін, які відбуваються в організмі учнів набуло 

надзвичайно важливого значення в останні роки у зв’язку з низкою випадків раптової 

загибелі учнів на уроках фізичної культури [1, с. 2], які пов’язані, перш за все, з 

недосконалістю вивчення функціональних можливостей організму тих, хто займається 

фізичними вправами. 

Вивчення динаміки адаптаційних процесів під впливом занять фізичною культурою в 

практиці загальноосвітньої школи засвідчило, що означена проблема ще не стала предметом 

спеціального дослідження.  
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Останнім часом спостерігається тенденція до погіршення здоров’я дітей у період їх 

навчання у школі, низькі рівні фізичної та функціональної підготовленості учнів, постійне 

ускладнення навчальних програм з різних предметів, викликають підвищений інтерес з боку 

практиків фізичного виховання і спонукають до пошуку і проведення досліджень з вивчення 

адаптаційних можливостей і контролю за змінами, які відбуваються в організмі учнів різного 

шкільного віку [2, с. 249]. 

Недостатня поінформованість вчителя фізичного виховання про рівень здоров’я 

школярів унеможливлює оптимізацію рухової активності учнів у навчальному процесі 

[3, с. 39]. 

Тому метою дослідження є вивчення динаміки адаптаційних процесів учнів старшого 

шкільного віку під впливом занять фізичною культурою.  

Об’єкт дослідження – показники адаптаційних можливостей організму (адаптаційний 

потенціал (АП) і коефіцієнт витривалості кровообігу (КВ), морфофункціональні показники 

(ЧСС, уд/хв.; АТс та АТд; довжина тіла, маса тіла). 

Суб’єкт дослідження – юнаки віком 16 років загальноосвітньої школи. 

У відповідності з метою дослідження було спрямоване на вирішення наступних 

завдань:  

1. Визначити середні морфофункціональні показники у юнаків віком 16 років 

експериментальної і контрольної груп на початку та наприкінці дослідження. 

2. З’ясувати вплив занять фізичною культурою на адаптаційні можливості організму юнаків 

старших класів за даними відносного приросту (показників адаптаційного потенціалу (АП), 

коефіцієнту витривалості кровообігу (КВ). 

Знання резервних можливостей серцево-судинної системи учнів дозволять, по-перше, 

зробити безпечними і ефективними фізичні навантаження, які використовуються на заняттях 

і, по-друге, контроль функціонального стану організму є інформативним критерієм рівня 

адаптаційних можливостей при організації і плануванні навчально-виховного процесу. 

Адаптаційні можливості учнів визначали за показниками адаптаційного потенціалу 

(АП) серцево-судинної системи за формулою Р.М. Баєвського і коефіцієнту витривалості 

(КВ), який визначали за формулою А. Квааса, значення коефіцієнта витривалості у нормі 

дорівнює – 16 у.о. При послабленні функції серцево-судинної системи КВ підвищується, при 

її посиленні – знижується. 

На початку експерименту параметри адаптаційних можливостей юнаків 

експериментальної та контрольної груп показали, що показник АП в експериментальній 

групі становив 1,92+0,09 у.о., в контрольній – 2,06+0,11 у.о., вірогідних відмінностей 

виявлено не було (t=1,0). У юнаків експериментальної та контрольної групи АП відповідав 

оптимальному рівню і на початку експерименту у них була «задовільна адаптація». 

За результатами коефіцієнту витривалості (КВ) було встановлено, що у юнаків 

експериментальної та контрольної груп він знаходився практично на одному рівні 

(16,27+1,25 у.о. та 16,17+1,54 у.о.), різниці в показниках виявлено не було (t=0,05). Рівень 

функціонального стану серцево-судинної системи у юнаків на початку дослідження за 

показниками КВ знаходився на «вище середньому» рівні.  

Наприкінці експерименту показник адаптаційного потенціалу, який враховує 

функціональні резерви організму та ступінь напруги регуляторних механізмів. В 

експериментальній групі АП дорівнював – 1,85+0,10 у.о. і спостерігалась «задовільна 

адаптація», в контрольній – 2,17+0,12 у.о. і відмічене «напруження механізмів адаптації» 

серцево-судинної системи. 

Показники коефіцієнту витривалості (КВ) юнаків експериментальної групи 

наприкінці дослідження становили – 13,4+1,67 у.о., в контрольній групі – 18,37+1,58 у.о., 

підвищення КВ в контрольній групі вказувало на послаблення діяльності з боку серцево-

судинної системи юнаків, в той же час зменшення КВ в експериментальній групі – на 

посилення діяльності.  
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Значення коефіцієнту витривалості у юнаків експериментальної групи відповідало 

«високому» рівню, в контрольній групі «вище середньому». 

За результатами адаптаційного потенціалу система кровообігу (АП) юнаків 

експериментальної групи мала тенденцію до покращення показника наприкінці 

експерименту (з 1,92+0,09 у.о. і 1,85+0,10 у.о.), в контрольній групі у показниках 

адаптаційного потенціалу (АП) відмічалось погіршення резервних можливостей і 

напруження адаптації (з 2,06+0,11 у.о. і 2,17+0,12 у.о.). В контрольній групі (АП) оцінюється 

як напруження механізмів адаптації (при пороговому значенні задовільної адаптації не 

більше 2,10 у.о.). 

Динаміка зміни коефіцієнта витривалості наприкінці експерименту засвідчила про 

підвищення тренованості серцево-судинної системи в експериментальній групі юнаків.  

Таким чином, встановлено, що стан адаптаційного потенціалу юнаків 

експериментальної групи значно кращий, ніж у юнаків контрольної групи. Виявлена 

позитивна динаміка зміни коефіцієнта витривалості (КВ) у юнаків експериментальної групи 

упродовж дослідження яка свідчила про підвищення тренованості під впливом додаткових 

занять фізичною культурою.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКИ УДАРІВ НОГАМИ  

В УКРАЇНСЬКОМУ РУКОПАШУ «СПАС» 

Український рукопаш «Спас» – вид спортивного єдиноборства, який має змішаний 

характер. В українському рукопаші «Спас» використовуються удари руками (кулаками, 

ліктьми), ногами (стопою, коліном), елементи боротьби (захвати, кидки, боротьба лежачи, 

больові та задушливі прийоми). 

Тому в навчанні, тренуванні і удосконаленні ударів ногами в українському рукопаші 

«Спас» слід враховувати його специфіку, як спортивного єдиноборства. 

Аналіз останніх досліджень. Український рукопаш «Спас» – вид спортивного 

єдиноборства, який оснований на козацькій традиції ведення рукопашного бою та вбирає в 

себе кращі здобутки сучасних світових єдиноборств [3]. Тому, маючи свою специфіку з 

національною рухальною базою, український рукопаш «Спас», як система, є відкритою і 

постійно збагачує свій техніко-тактичний потенціал з інших єдиноборств [1, 2]. 

Мета статті – проаналізувати техніку ударів ногами в українському рукопашу «Спас».  

Виклад основного матеріалу. В групах початкової підготовки на 1-й рік навчання на 

технічну підготовку ударів ногами і руками передбачено 30 годин, на 2-й рік – 40 годин. 

Приблизно 50% з вказаного часу має бути виділено на удосконалення ударів ногами.  

Умовно удосконалення техніки ударів ногами в українському рукопаші «Спас» 

ведеться по рівням складності: 

- удари в стійці-по 10 разів на кожну ногу,4 серії. 
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- удари в переміщеннях-по 10 разів на кожну ногу,2 серії. 

- удари ногами в зв’язках у поєднанні з ударами руками-по 15 разів на кожну ногу,2 серії. 

- удари в положенні лежачи-по 10 разів на кожну ногу,2 серії. 

- удари в стрибках-по 10 разів на кожну ногу,2 серії. 

- удари в акробатичних вправах-по 5 разів на кожну ногу,2 серії. 

Для удосконаленні ударів ногами в українському рукопаші «Спас» є рівень 

індивідуальної фізичної підготовки спортсмена, зокрема, гнучкість ніг (шпагат), та сила ніг 

(згинач та розгинач стегна). Розвиток гнучкості ніг у спортсмена надає можливість вільного 

освоєння більш складних ударів ногами, а силові здібності ніг надають спортсмену 

можливість до збільшення сили і швидкості ударів ногами. 

Процес удосконалення техніки ударів ногами в українському рукопаші «Спас» є 

постійно удосконалюючим творчим педагогічним процесом, де на основі базових 

традиційних методів є місце новітнім педагогічним іноваціям. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ  

ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ СТАРШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ДО УЧАСТІ  

У ПІШОХІДНИХ ПОХОДАХ 

В умовах туристичних походів особливо важливу роль відіграє висока адаптивна 

здатність організму, що заснована на його реактивності й лабільності функціональних систем 

[1, с. 3; 2, с. 28]. Особиста безпека туриста і запас міцності організму значною мірою 

залежить від його функціональної підготовки. Управління підготовкою до туристичних 

походів буде ефективним лише в тому випадку, якщо вчитель систематично буде одержувати 

інформацію щодо стану учнів та їх роботоздатність під час тренування, про рівень їх 

функціональних можливостей.  

В загальноосвітніх програмах з фізичного виховання для всіх видів навчальних 

закладів туризм представлений як засіб організованого відпочинку, оздоровлення, 

екологічного виховання учнівської молоді. Разом з тим можливості туризму як засобу 

активного відпочинку, підвищення рухової активності й оздоровлення дітей, підлітків, 

юнаків і дівчат, у повній мірі не використовуються [3, с. 77-78].  

Мета дослідження – перевірити розвиток функціональних можливостей юнаків 15-16 

років та стан готовності до участі у багатоденних пішохідних походах.  

Об’єкт дослідження – показники функціональних можливостей дихальної та серцево-

судинної систем.  

У відповідності з метою роботи дослідження було спрямоване на вирішення завдання: 

за показниками дихальної та серцево-судинної системи визначити функціональні можливості 

організму юнаків і з’ясувати їх готовність до участі у пішохідних походах. 

http://maup.org/lib/nw06.pdf
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У ході дослідження були використані такі методи: аналіз та узагальнення 

літературних джерел; функціональні можливості визначали за показниками життєвої ємності 

легенів (ЖЄЛ), проб з довільною затримкою дихання на вдиху (проба Штанге), видиху 

(проба Генчі); реакцію дихальної системи та фізичне навантаження визначали за пробою 

Сєркіна із затримкою дихання; стан серцево-судинної системи визначали за допомогою 

індексу Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) (шагова проба). 

Дослідження проводилось з учнями віком 15-16 років Солодководненської 

загальноосвітньої школи, які були розподілені на експериментальну і контрольну групу. 

Основу туристської підготовки юнаків експериментальної групи склали секційні 

заняття з туризму. Контрольна група юнаків займалась за традиційною програмою з фізичної 

культури. 

За результатами дослідження в експериментальній групі юнаків відмічена та 

зафіксована статистично вірогідна динаміка у функціональних показниках дихання (життєвої 

ємності легенів), тенденція до збільшення часу затримки дихання на вдиху (проба Штанге) 

та затримки дихання на видиху (проба Генчі), що характеризує стійкість організму юнаків до 

кисневого голодування. В контрольній групі юнаків зміни показників дихальної системи 

упродовж експерименту були незначні, виключення складали результати затримки дихання 

на видиху (проба Генчі) (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники функціональних проб на визначення стану дихальної системи юнаків 

експериментальної і контрольної груп протягом експерименту (М+m, t) 

Контингент 
Етап 

експерименту 

Життєва 

ємність 

легенів 

(ЖЄЛ), мл 

В
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о
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ь
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(затримка 

дихання на 
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(затримка 

дихання на 

видиху), с В
ір

о
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д
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іс
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р

о
зр

із
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ен
ь 

(t
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Експеримента

льна група  

до 

експерименту  

3873,3+5,9 2,09 

9,6 

10,7 

4,24 

7,65 

11,7 

45,4+0,8 1,70 

1,57 

1,98 

1,74 

0,62 

1,36 

34,7+0,6 2,75 
1,53 
3,13 
2,25 
0,81 
1,11 

кінець 

листопада  

3890,6+5,8

* 

47,3+0,78 37,4+0,78* 

кінець січня  3971,3+6,1

** 

49,6+1,23 38,9+0,6 

кінець 

березня 

4062,6+6,0

*** 

53,0+1,2 43,1+1,2**

* 

Контрольна 

група 

до 

експерименту  

3860,6+4,4 46,2+0,7 34,3+0,7 

кінець 

листопада  

3887,3+4,5

* 

47,8+0,6 36,8+0,86* 

кінець січня  3936+4,5** 48,3+0,54 37,7+0,7 

кінець 

березня 

4010+4,4**

* 

49,5+0,7 38,8+0,7 

Примітка: */ статистично вірогідні розрізнення протягом експерименту 

*/ вірогідні розрізнення – початок-кінець листопада 

**/ вірогідні розрізнення – кінець листопада-кінець січня 

***/ вірогідні розрізнення – кінець січня-кінець березня 

Реакція дихальної системи юнаків на фізичне навантаження проби Сєркіна змінилась і 

найбільш суттєво в експериментальній групі, де показники за пробою відповідали значенням 

здорових, тренованих учнів. В контрольній групі наприкінці дослідження показники за 

пробою Сєркіна залишались на тому ж рівні й відповідали значенням здорових, але 

нетренованих учнів. 
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В кінці дослідження показники Гарвардського степ-тесту у юнаків експериментальної 

групи відповідали середньому рівню (65,0+1,96 у.о.), в контрольній групі залишались на 

нижче середньому рівні (62,7+1,37 у.о.).  

Таким чином, результати дослідження доводять більш позитивний вплив секційних 

занять з туризму на показники функціональної підготовки юнаків експериментальної групи і 

свідчать про належну підготовку юнаків до участі у пішохідних туристських походах.  

Література 

1. Федотов Ю.Н. Спортивно-оздоровительный туризм / Ю.Н. Федотов, И.Е. Востоков. – М.: 

Проспект, 2004. – 96 с. 

2. Коцан І.Я. Вплив регулярних занять туризмом на організм підлітків / І.Я. Коцан // Вісник 

Київського університету. Серія Біологія. – 2000. – Вип. 32. – С. 28-31. 

3. Радченко В.И. Изучение влияния туристических пешеходных походов и дополнительных 

средств физической культуры на организм туристов / В.И. Радченко, И.Н. Овсянникова // 

Современное образование, физическая культура, спорт и туризм. – Сочи: РИЦСГУ, 2011. – 

С. 77-80.  

 

Соколан Євген 

магістр фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.б.н., доц. Чиженок Т.М. 

 

ВПЛИВ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОЇ  

КУЛЬТУРИ НА ПОКАЗНИКИ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ  

УЧНІВ ЛІЦЕЮ І МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Підвищення рівня фізичної підготовленості учнів є одним із головних завдань 

фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах. Основною метою навчального 

предмету «Фізична культура» є збереження і зміцнення здоров’я, розвиток основних 

фізичних якостей і рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.  

Існуюча система фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах 

покликана підвищити фізичну підготовленість і роботоздатність учнів до рівня гармонійного 

розвитку людини [1, с. 36]. 

Сьогодні насторожуючим є той факт, що з року в рік неухильно знижується рівень і 

якість фізичної підготовленості учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Дані різних 

авторів [2, с. 127] стверджують, що понад 30-50% учнів мають незадовільну фізичну 

підготовленість. Серед багатьох чинників, що негативно впливають на фізичну 

підготовленість та здоров’я дітей, підлітків є неправильна організація навчального процесу, 

недостатня рухова активність відсутність вільного часу і збільшення кількості учнів у 

школах, ліцеях та коледжах, які уникають занять фізичною культурою.  

На сьогодні багато досліджень присвячено питанням фізичної підготовленості учнів 

різного шкільного віку загальноосвітньої школи [3, с. 153; 4, с. 182].Разом з тим, відсутні 

дані, які враховують специфіку впливу навчання в тих чи інших закладах на стан фізичної 

підготовленості учнів. Недостатньо робіт в яких висвітлено рівень фізичної підготовленості 

учнів, які навчаються за різними навчальними програмами з фізичної культури.  

Все це зумовило мету дослідження, яка була спрямована на визначення впливу 

навчального матеріалу з фізичної культури на рівень і стан фізичної підготовленості учнів 

старшого шкільного віку, які навчаються за різними авторськими програмами. Об’єкт 

дослідження – навчально-виховний процес з фізичного виховання спрямований на фізичну 

підготовленість.  

Суб’єкт дослідження – учні старшого шкільного віку, які навчаються у ліцеї та 

медичному коледжі Бериславського комунального закладу.  

Приступаючи до проведення дослідження в роботі були поставлені наступні завдання: 

1. Установити рівень фізичної підготовленості учнів старшого шкільного віку різних 
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загальноосвітніх навчальних закладів на початку семестру. 2. Визначити ступінь впливу 

навчальних програм з фізичної культури на динаміку змін показників фізичної 

підготовленості учнів ліцею та медичного коледжу наприкінці семестру.  

Для оцінки стану фізичної підготовленості проведено педагогічне тестування з 

використанням контрольних тестів, які оцінювали основні фізичні якості і використовуються 

у шкільних програмах: біг на 30 м, с; стрибок у довжину з місця, см; метання малого м’яча 

на дальність, м;підтягування на низькій перекладині (дівчата), разів; підтягування у висі 

(юнаки), разів; нахил тулуба вперед з в.п. сидячи, см; піднімання тулуба в сід за 60 с, разів; 

згинання і розгинання рук від лави (дівчата), разів; згинання і розгинання рук від підлоги 

(юнаки), разів. Зміст навчального матеріалу програми з фізичної культури для учнів ліцею 

передбачав 2 уроки на тиждень, учнів коледжу – 2 уроки по 2 години на тиждень. На початку 

семестру у показниках фізичної підготовленості дівчат ліцеїстів та коледжу вірогідної 

різниці не було виявлено у 4-х тестах, вірогідно вищі показники спостерігались у 3-х тестах 

дівчат коледжу (стрибок у довжину з місця, нахил вперед і піднімання тулуба в сід). У 

юнаків ліцею та коледжу у показниках фізичної підготовленості не було вірогідної різниці на 

початку семестру. Під дією навчальної програми у учнів медичного коледжу суттєво 

покращились показники швидкісно-силові, гнучкість, сила м’язів тулуба у дівчат, у юнаків – 

показники швидкісно-силової підготовленості й сили м’язів рук і тулуба. Рівень навчальних 

нормативів дівчат медичного коледжу в кінці семестру відповідав високому рівню у тестах 

на швидкість, швидкісно-силову підготовленість; достатньому – у тестах на силу м’язів рук, 

гнучкість і середньому рівню – у силі м’язів тулубу.  

У дівчат ліцеїстів рівень навчальних нормативів в основному відповідав середньому 

(у стрибках у довжину, підтягуванні на низькій перекладині, підніманні тулуба в сід та 

згинанні рук від лави) та достатньому рівню – у бігу на 30 м і нахилі тулуба вперед. У юнаків 

коледжу рівень навчальних нормативів відповідав – високому у 2-х тестах, достатньому – у 

3-х тестах та середньому – у 2-х тестах. У юнаків ліцею навчальні нормативи з фізичної 

культури відповідали середньому рівню. 

Таким чином, виявлені показники фізичної підготовленості у учнів старшого 

шкільного віку ліцею та коледжу засвідчили, що найбільш оптимальною необхідно визнати 

робочу навчальну програму з фізичної культури для учнів коледжу. Заняття за чинною 

програмою з фізичного виховання для учнів ліцею упродовж навчального року не сприяють 

вірогідному зростанню показників фізичної підготовленості дівчат і юнаків віком 15-16 

років, що свідчить про недостатню її ефективність. 
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ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ 

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

Особливе значення в педагогічній науці має формування особистості. Це викликано 

можливістю педагогічної практики - підвищенням уваги до особистості дитини. У 

дошкільному віці відбувається становлення основних особистісних якостей і утворень, які 

пов'язані один з одним емоційна і мотиваційна сфери, формується самосвідомість. У цьому 

віці відбувається інтенсивний розвиток психічних функцій, у зв'язку з цим проблема 

формування особистості дітей дошкільного віку в процесі занять фізичними вправами, 

надзвичайно актуальна. 

Проблема розвитку особистості дитини дошкільного віку розкрита в психолого-

педагогічних дослідженнях Л.І. Божович, JI.C. Виготського, П. Ф. Лесгафт, І. П. Павлова. 

Вчені стверджують, що в дошкільному віці відбувається становлення основних особистісних 

механізмів і утворень, завдяки яким дитина набуває індивідуальні особливості психіки та 

поведінки, що дозволяють йому бути неповторною особистістю [1,2,3,4,5]. 

Розробка концепції, що представляє педагогічну стратегію формування особистості 

дитини дошкільного віку засобами фізичної культури. 

Особистість - це цілісна психологічна структура, що формується в процесі життя 

людини на основі засвоєння або громадських форм свідомості і поведінки. Важлива 

характеристика особистості - її спрямованість, система провідних мотивів в поведінці. 

Серед багатьох чинників, що впливають на формування особистості дошкільника, 

однією з важливих місць займає фізична культура. Роль її унікальна в плані комплексного 

розвитку всіх аспектів цілісної особистості: психологічного, фізичного, естетичного, 

інтелектуального, морального. Фізична культура поступово готує дитину до включення в усі 

ускладнюються системи соціальних відносин. А результативність досягається за допомогою 

всієї системи засобів - оздоровчих сил природи, гігієнічних факторів, однак найбільша 

питома вага припадає на частку фізичних вправ. Фізичні вправи не тільки сприяють 

оптимальному фізичному розвитку дітей, вони сприяють і розумовому їх розвитку. 

Виконуючи вправи, діти вчаться помічати подібності та відмінності в техніці їх виконання, 

виділяти елементи дії, порівнювати їх, узагальнювати - все це активізує розумові операції 

(пам'ять, увага, сприйняття), привчає дітей приймати рішення самостійно, контролювати свої 

дії [1,2, 3]. 

У дошкільному віці починає складатися самооцінка - найбільш складний продукт 

розвитку свідомості дитини, що виявляється в оцінці особистості самої себе. Основними 

чинниками формування самооцінки визнаються: власна активність особистості, оцінка 

оточуючих, вміння правильно оцінювати дії інших. Рухова діяльність активізує моральний 

розвиток особистості дитини. Насамперед вона сприяє формуванню таких позитивних 

особистісних якостей, як співчуття, прагнення до надання допомоги, дружньої підтримки, 

почуття справедливості, чесності, порядності. Більшою мірою цьому сприяє захоплююча 

рухова діяльність, пов'язана з чіткою установкою на результат (ігри - драматизації, спортивні 

та рухливі ігри, спортивні вправи, ігри - естафети)[2,3,5]. 

Систематичні заняття фізичними вправами сприяють гармонійному формуванню 

особистості дітей дошкільного віку. У дошкільному віці відбувається становлення основних 

особистісних якостей: сприйняття, мислення, пам'яті, які впливають на їх індивідуальні 

особливості, що дозволяє їм бути неповторною особистістю. 
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АНАЛІЗ МОТИВАЦІЙНИХ АСПЕКТІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Фізична культура та спорт – складова частина культури суспільства і самої людини, 

основою специфічного змісту якої є раціональне використання рухової активності як 

фактору зміцнення здоров’я, оптимізації фізичного стану [1, 2]. Більше того, є всі підстави 

думати, що соціально обумовлена необхідність цілеспрямованого вдосконалювання здоров'я 

людини повинна трансформуватися в культурну потребу, у прагнення до фізичного 

вдосконалення [3]. Проте у школярів спостерігається зміна структури особистісних 

мотивацій, зниження інтересу до занять фізичною культурою і спортом та, як наслідок, 

зниження рухової активності і рівня здоров’я [4]. 

Тому проблема формування та підтримки рівня фізичної активності, ведення 

здорового способу життя, пропаганда спортивно-оздоровчої діяльності є досить актуальною 

[5], адже між рівнем рухової активності і здоров'ям школярів існує тісний взаємозв'язок. 

Крім того, формування позитивно стійкої мотивації до занять фізичною культурою і спортом 

є передумовою для формування повноцінної навчальної діяльності школяра і виховання 

особистості [6]. 

У зв’язку з цим, метою дослідження був аналіз мотиваційних аспектів рухової 

активності дітей середнього шкільного віку. В рамках дослідження, проведеного на базі 

загальноосвітнього навчального закладу № 103 м. Запоріжжя, було проведено опитування 75 

учнів середнього шкільного віку для вивчення рухової активності та мотиваційних аспектів 

занять фізичною культурою і спортом. Анкета складалася з питань, які уточнювали 

тривалість занять різними формами фізичних вправ, що виконували школярі в перебігу дня, 

а також ряд питань, які уточнюють мотиваційну сторону заняття фізичною культурою і 

спортом. При розрахунку рухової активності брали до уваги ранкову зарядку, уроки фізичної 

культури, відвідування секцій, самостійні заняття фізичною культурою і спортом, піші 

прогулянки. 

За результатами нашого дослідження було встановлено, що рухова активність у 

хлопчиків склала в середньому 3,3 години на добу, у дівчаток цей результат дещо нижче - 3,0 

години на добу, що не відповідає віковим нормам і свідчить про недостатню рухову 

активність. З 75 дітей всього 25 відвідує спортивні секції, що в процентному співвідношенні 

склало 30%. При чому кількість хлопців, які регулярно займаються спортом, в 1,5 рази 

більше, ніж дівчаток (таблиця 1).  

Серед найбільш популярних видів спорту хлопці називають футбол, баскетбол, 

плавання і дзюдо. У дівчаток переважають плавання, танці та волейбол. 

Таблиця 1 

Рівень охоплення дітей середнього шкільного віку заняттями в спортивних секціях,% 

Заняття спортом Хлопці Дівчата 

Не займаються 57,1 72,2 

Займаються 42,8 27,7 

 

При оцінці мотиваційних аспектів занять фізичною культурою і спортом за 

результатами дослідження було встановлено, що більшість учнів (80%) вважають, що 

фізична культура і спорт для них дуже важливі, і вказали на такі позитивні мотиви: 
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зміцнення здоров'я, бажання частіше зустрічатися зі своїми товаришами, бажання мати гарні 

форми тіла, бажання зміцнити свої м’язи, а також привабливість певного виду спорту. Але 

20% респондентів вказали на низьку ступінь зацікавленості такими заняттями і такі 

негативні мотиви: - мало вільного часу, - не дозволяє здоров'я, - багато задають домашніх 

занять, - стомлення, - не знаю, куди звернутися.  

Таким чином, для підвищення рухової активності дітей середнього шкільного віку, на 

наш погляд, слід посилити роботу з пропаганди занять фізичною культурою і спортом для 

формування у підростаючого покоління переконання, що здоров'я людини і його життєвий 

успіх неможливі без руху, фізичної культури і спорту, та покращити поінформованість дітей 

цього віку про роботу фізкультурно-оздоровчих та спортивних закладів. 
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ПСИХОФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА ШКОЛЯРІВ 12-14 РОКІВ,  

ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНИМ ОРІЄНТУВАННЯМ 

Спортивне орієнтування – це молодий вид спорту, який швидко розвивається. Він 

вдало поєднує в собі фізичні і розумові навантаження на тлі позитивних емоцій в зовнішніх 

умовах, що постійно міняються, а також вимагає від спортсменів швидкої і точної оцінки 

ситуації, що склалася, уміння думати, виконуючи великі фізичні навантаження. 

Тенденції в розвитку орієнтування, підготовки дистанцій і техніці виготовлення 

спортивних карт, а головне – в розумінні суті змагань з спортивного орієнтування, привели 

до того, що зараз сучасному спортсмену-орієнтировщику необхідно посилено працювати над 

підвищенням своєї технічної майстерності [1]. Саме це є одним з ключових моментів для 

успішних виступів на змаганнях. 

Технічна підготовка орієнтировщиків полягає в оволодінні прийомами і методами 

роботи з картою і компасом, а також виміри відстаней з метою визначення свого місця 

розташування або пересування в бажану точку місцевості [2].  

Мета дослідження – вдосконалення методики підготовки спортсменів-

орієнтувальників 12-14 років, на етапі початкової спортивної спеціалізації.  

У спортивному орієнтуванні значну роль в структурі підготовленості юних 

спортсменів відіграє навчання технічним навичкам орієнтування на етапі початкової 

спеціалізації, де головне педагогічне завдання технічної підготовки – навчання юного 

спортсмена "швидкому мисленню". Тому, необхідно безперервно шукати способи зниження 

кількості і тривалості технічних операцій на одиницю пройденого шляху. Швидкість і 

точність виконання технічних прийомів мають первинне значення, оскільки результат 

спортсмена-орієнтировщика залежить від швидкості пересування по трасі. У освоєння 
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кожного технічного елементу були включені засоби навчання навичкам орієнтування, які 

прискорили процес первинного освоєння топографії, швидше сформували навичку читання 

карти і місцевості і рішення ситуаційних завдань. Так в "Розвиток спостережливості і 

пам'яті" найбільш ефективним було завдання на порівняння двох карт і пошук в них 

відмінностей. Ця вправа поєднує в собі розвиток наочно-образної пам'яті, уваги, 

зосередженості. Для технічного елементу "Визначення і контроль напряму" – вона сприяє 

розвитку почуття напряму, азимутного бігу. Найбільш ефективним засобом тренування в 

"Читання карти" була вправа на вибір шляхів руху звертаючи увагу на характерні 

особливості, що веде до детального читання карти. Для "Контролю відстаней" ефективним 

виявилося завдання на визначення довжини відрізків – ця вправа сприяє розвитку окоміру у 

юних спортсменів. Методика навчання була модернізована таким чином, що тренувальний 

процес навчання технічним діям здійснювався в умовах, наближених до змагань, 

обумовлюючи одночасність фізичної і розумової діяльності. 

Розроблена шкала оцінки елементів техніки орієнтування, яка складається з двох 

складових: по-перше, кількість помилок і, по-друге, їх тип. Головною причиною виникнення 

помилок в експериментальній і контрольній групах до експерименту: технічна 

непідготовленість; потім в контрольній: неповне оволодіння технікою, в експериментальній 

– дрібні помилки, допущені через неувагу. Експериментально доведено, що результат краще 

у тих, у кого кількість помилок мінімальна, а тип їх не відноситься до "грубих". Основними 

засобами попередження помилок були багатократні повторення вправ на розвиток основних 

технічних прийомів (азимут, детальне читання, біг до прив'язки та ін.). Динаміка зміни 

результатів в контрольній групі достовірно нижче, ніж в експериментальній, що свідчить про 

ефективність розробленої методики. 

Таким чином, отримані результати дозволяють зробити висновок про ефективність 

експериментальної програми для розвитку технічних навичок початківців-орієнтировщиків. 

У спортсменів-орієнтировщиків експериментальної групи відмічена перевага по динаміці 

поліпшення усіх показників, що вивчаються.  
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ВАЛЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО  

СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

Молодіжна політика в Україні визнана одним із пріоритетних напрямків державної 

політики. Для суспільства це має принципове значення, адже саме молодь є тією соціальною 

групою, яка вирішальним чином визначає зміст і характер майбутнього, концентрує в собі 

перспективні тенденції суспільного розвитку. Перспектива успішного становлення 

української нації пов’язана з пошуком оптимальних шляхів розв’язання проблеми 

збереження та зміцнення здоров’я населення, зокрема молоді. Це також зумовлено потребою 

економіки країни, коли від стану здоров’я молодого покоління залежить якість і кількість 

продуктивних сил та потенціал майбутнього суспільного розвитку [1, c. 47]. 

 Обов'язковими вимогами до освітніх установ в умовах модернізації вітчизняної 

системи освіти є збереження та зміцнення здоров'я учнів, впровадження у навчально-

виховний процес здоров`язбережувальних технологій. Ці положення відображені в 
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Державній цільовій соціальній програмі «Молодь України» на 2009-2015 роки, 

Загальнодержавній цільовій соціальній програмі «Формування здорового способу життя 

молоді України» на 2013-2017 роки.  

Відповідно до зазначених вимог у молоді повинна бути сформована компетентність 

до збереження здоров’я, яка виступає фундаментом для соціальної, культурної, професійної 

компетентності особистості. Цей процес формування починається в умовах 

загальноосвітньої школи, знаходить своє продовження в ВУЗі, а потім вдосконалюється 

протягом життя особистості та її професійної діяльності [1, c. 48-49].  

На основі системного комплексного підходу, який є методологічною платформою 

вищої професійної освіти можна виділити ряд основних психолого-педагогічних умов 

необхідних для формування компетентності збереження здоров’я у студентів.  

По-перше, створення особливого здоров`язбережувального освітнього простору, який 

являє собою комплекс взаємопов'язаних організаційних, психолого-педагогічних, і науково-

дослідних заходів, спрямованих на формування готовності до здорового способу життя 

студентів.  

Другою складовою є побудова навчально-виховного процесу на основі таких 

здоров`язбережувальних технологій, як медико-гігієнічні, фізкультурно-оздоровчі, 

екологічні та технологій безпеки життєдіяльності; використання активних методів навчання і 

виховання в процесі поетапного формування компетенції збереження здоров’я [3, c. 56-58]. 

По-третє, здійснення взаємозв'язку між мотиваційним та практичним компонентами 

збереження здоров’я в навчальній, позанавчальної та виховної роботи зі студентами. Велике 

значення у формуванні здорового способу життя студентської молоді належить збільшенню 

рівня компетентності збереження здоров’я у науково-педагогічних працівників ВУЗів [2, c. 

1-3].  

Формування компетентності збереження здоров’я займає особливе місце в навчально-

виховному процесі підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Оскільки 

збереження і зміцнення здоров'я, створення умов для здорового способу життя людей є 

однією з основних складових їх професійної діяльності. У Запорізькому національному 

університеті в навчальний процес підготовки майбутніх реабілітологов впроваджено низку 

заходів, спрямованих на формування здорового способу життя. Було виділено три основні 

напрямки формування компетенції збереження здоров’я і профілактики асоціального 

способу життя: 1) діагностико-оздоровчий; 2) соціально-профілактичний; 3) освітній, що 

включає в себе, як роботу зі студентами, так і підвищення компетентності науково-

педагогічних працівників факультету фізичного виховання з питань формування здорового 

способу життя.  

Результати попереднього дослідження динаміки змін мотиваційних установок 

студентів Запорізького національного університету напрямку підготовки «Здоров’я людини» 

показали: 1) у більшості студентів на першому курсі навчання (у 2009 р.) виявлено низький 

(48,6 %) і середній (44,5 %) рівні сформованості мотивації здорового способу життя та 

відсутність переконань в необхідності вдосконалення компетентності збереження здоров’я в 

майбутній професійній діяльності; 2) на четвертому курсі навчання, навпаки, 36,3 % 

студентів виявляють високий, та 45,6 % ‒ середній рівні сформованості мотивації до 

здорового способу життя.  

Таким чином, формування компетентності збереження здоров’я у майбутніх фахівців-

реабілітологів є на сьогоднішній день актуальною проблемою, вирішення якої знаходиться в 

просторі побудови навчально-виховного процесу та передбачає розробку та впровадження 

низки програм по формуванню здорового способу життя в освітнє середовище конкретного 

ВУЗу. 
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 ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ ПІСЛЯ ОПЕРАТИВНИХ ВТРУЧАНЬ 

НА МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКАХ 

 Болі в поперековому відділі хребта, за даними різних авторів, зустрічаються у 70-90 

% дорослого населення, будучи однією з найбільш частих причин втрати працездатності, 

причому максимальна частота припадає на працездатний вік від 30 до 50 років. Щорічно 50 

% операцій в нейрохірургічних стаціонарах проводиться пацієнтам з дискогенною 

патологією. Частота рецидиву радикулярних болів після видалення поперекових гриж 

коливається від 5 % до 52,8 %, тому правильно організований і грамотно підібраний 

реабілітаційний курс є неодмінною умовою успішності оперативного лікування [4, c. 130]. 

Залежно від виду оперативного лікування та стану пацієнта тривалість 

реабілітаційного періоду може становити від декількох місяців до року. Відновні заходи 

носять профілактичний і лікувальний характер, спрямовані на запобігання появи нових гриж 

і відновлення працездатності пацієнта. Реабілітаційна програма повинна враховувати 

тяжкість і тривалість захворювання, вид проведеної операції, індивідуальні особливості 

пацієнта (супутні захворювання, вік тощо).  

Основними завданнями реабілітації хворих після оперативних втручань на 

міжхребцевих дисках є: 

– усунення неврологічних проявів і больового синдрому; 

– нормалізація загального стану з відновленням функцій самообслуговування; 

– відновлення опорно-рухової функції хребта, його біомеханіки і рухливості; 

– відновлення оптимального м'язового тонусу; 

– поступове зняття обмеження до фізичних навантажень [1, c. 132]. 

Всі відновлювальні заходи умовно поділяють на три етапи: 

1. Ранній етап – тривалістю до двох тижнів після операції. Включає в себе 

психотерапевтичну підтримку, заходи по усуненню та попередженню болю. 

2. Пізній етап – тривалістю від двох до восьми тижнів після операції. Основне завдання 

етапу націлене на адаптацію пацієнта до самостійного життя в побуті. 

3. Відстрочений етап – триває все життя, починаючи з третього місяці післяопераційного 

періоду. 

Залежно від характеру операції, перебігу післяопераційного періоду і самопочуття 

пацієнта використовуються різні відновні методи: 

– медикаментозне лікування, спрямоване на усунення запального процесу, зниження 

больових відчуттів і відновлення хрящової і кісткової тканин;  

– фізіотерапевтичні процедури – лазеротерапія, електрофорез, ультразвук;  

– імперативно-корегувальна гімнастика з використанням спеціальних тренажерів:  

– лікувальна фізкультура, масаж;  

– механічне розвантаження хребта (тракційне витягування хребта) з використанням 

гідропроцедур і кінезотерапії;  

– ерготерапія, психотерапія тощо [3, c. 168]. 

У відновний період, особливо на ранньому етапі реабілітації, пацієнт потребує 

постійного спостереження оперуючого хірурга, невролога та фахівця з фізичної реабілітації. 

Всі хворі починають відновну терапію за умови помірних болів. У ранньому періоді доцільне 



 105 

виконання вправ у полегшених вихідних положеннях: ноги зігнуті в тазостегнових і 

колінних суглобах, стопи встановлені на підлозі – згинання ніг у тазостегнових суглобах 

розслаблює клубово-поперекові м'язи, зменшуючи тиск на поперекові хребці. 

Рекомендуються вправи в ізометричному режимі роботи (50-70% від загальної кількості 

вправ), час ізометричної напруги становило 6-8 секунд. Відпочинок після кожної вправи по 

тривалості у два рази більше, ніж виконання самої вправи. Виконуються вправи на 

подовженому видиху, що сприятливо впливає на серцево-судинну систему [2, c. 53]. 

 З третього тижня реабілітації в комплексах лікувальної гімнастики переважають 

вправи динамічного характеру – 50-70 % від загальної кількості вправ. При виборі як 

спеціальних, так і загально-розвиваючих вправ важливо простежити за тим, щоб вони не 

збільшували поперековий лордоз. Больові відчуття є сигналом до зміни структури вправи 

або до виключення його. Наприкінці другого періоду включають вправи, що збільшують 

силу паравертебральних м'язів. 

Тільки регулярні, фізичні тренування дозволять зупинити процес руйнування хребта і 

відновити втрачені функції. Але при цьому необхідно дотримуватися однієї умови: 

тренування повинні бути регулярними і тривати все життя. Лише перегляд звичного способу 

життя, оптимізація рухової активності, виконання дихальних вправ, що сприяють 

відновленню кровотоку в уражених ділянках хребта, і спеціально підібраних комплексів 

фізичних вправ будуть сприяти тривалій ремісії захворювання.  
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ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІСПОРТСМЕНІВ 

ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП'ЮТЕРНОЇПРОГРАМИ 

Оцінка функціонального стану організму при заняттях спортом має важливе значення 

для оптимальної побудови навчально-тренувального процесу та виходу спортсменів на 

високий рівень функціональної підготовленості, що, поряд з іншими факторами, забезпечує 

досягнення максимально можливого спортивного результату[1, с. 24].  

Разом з тим, як показує зроблений аналіз останніх досліджень і публікацій,на сьогодні 

існує об'єктивно недостатня ефективність належного функціонального тестування 

спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації. Все це призводить як до збільшення 

тривалості функціонального тестуваннятак й до надмірного перевантаження організму 

спортсменів [2, с. 15-17]. 

Аналіз літературних джерел вказує, щопри проведенні обстежень не менш важливою 

є також оцінка функціонального стану та функціональної підготовленості організму людей, 

що займаються тим чи іншим видом фізичних вправ з різним рівнем систематичності та 

інтенсивності[3, с. 39]. 
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У зв’язку з безсумнівною актуальністю даної проблеми та науково-дослідним 
напрямом роботи факультету фізичного виховання й кафедри здоров’я людини та фізичної 
реабілітації Запорізького національного університету нами була розроблена комп’ютерна 
програма «Спорт-Експрес» для комплексної оцінкифізичної підготовленості спортсменів [3, 
с. 28-35]. Програма написана на мові Delphy і призначена для переносних та стаціонарних 
персональних комп’ютерів[4, с. 1-3]. 

Програма «Спорт-експрес» умовно підрозділена на три взаємопов’язаних між собою 
блоки: перший блок призначений для визначення та оцінки рівня функціональної 
підготовленості людей різної статі, віку, тренованості, спортивної кваліфікації та 
спеціалізації; другий блок – призначено для визначення та оцінки функціонального стану 
фізіологічних систем організму; третій блок пропонується для визначення фізичної 
підготовленості зазначених вище категорій людей. Залежно від завдань дослідження медико-
біологічне обстеження випробовуваних може проводитися як окремо по кожному блоку, так 
і по трьох підпрограмах в цілому. 

Для оцінки рівня функціональної підготовленості (перший блок) у обстежуваного 
після виконання стандартного велоергометричного тесту реєструються величини частоти 
серцевих скорочень після двох навантажень і автоматично розраховуються основні 
параметри його функціональної підготовленості. На основі аналізу даних параметрів 
з урахуванням статі, віку, антропометричних даних, а при обстеженні спортсменів і 
спортивної кваліфікації, робиться висновок про рівень тренованості даного обстежуваного. 

Отримані в процесі автоматичної обробки дані піддаються комп’ютерному аналізу, в 
результаті чого кожен параметр функціональної підготовленості обстежуваного оцінюється 
як один з таких функціональних класів: «низький», «нижче середнього», «середній», «вище 
середнього» та «високий». 

При розробці даної комп’ютерної програми нами можна провести оцінкуфізичної 
підготовленості, що також має важливе значення при виборі фізичних навантажень. Для 
цьогов програмі «Спорт-експрес» передбаченотретій функціональний блок. 

В стані відносного спокою у випробуваного реєструються фізіологічні показники 
довжини тіла, маси тіла, динамометрія правої руки, наклони тулуба за хвилину. Після 
введення перерахованих показників в активне вікно програми третього блокутакож 
проводиться автоматичний розрахунок інтегральних параметрів. 

Величини бальних оцінок силових показників і соматотипу і на основі їх аналізу, а 
також з урахуванням статі, віку, рівня тренованості, спортивної кваліфікації та спеціалізації 
здійснюється загальний висновок про оцінку фізичної підготовленостіу відповідності з 
наступними функціональними класами: «посередній», «середній», «добрий», «дуже добрий» 
і «відмінний». 

Перспективами подальших досліджень є вивчення можливостей використання 
запропонованої комп’ютерної програми на всіх етапах навчально-тренувального процесу 
підготовки спортсменів різної спеціалізації та кваліфікації. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ  

ПРИ КОРЕКЦІЇ СПАСТИЧНОГО М’ЯЗОВОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ  

ЯКІ ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ 

Сьогодні в Україні, як і в інших країнах світу, існує тенденція до зростання 

неврологічних захворювань. У структурі неврологічної патології найбільш актуальними та 

соціально значущими залишаються судинні захворювання головного мозку, серед яких 

провідне місце посідають гострі порушення мозкового кровообігу – мозкові інсульти  [1, 

с. 25].  

Гостре порушення мозкового кровообігу або інсульт – це хвороба головного мозку, 

яка настає через розрив або закупорку артерії, внаслідок порушення доставки крові на певні 

ділянки тканин головного мозку і супроводжується симптомами стійкого ураженням 

нервової системи. Розрізняють дві основні форми інсульту:  ішемічний і геморагічний. 

Майже 90 % інсультів – ішемічні інсульти. Вони відбуваються, коли артерії мозку 

звужуються або заблоковані, в результаті чого різко скорочується кровотік в мозку (ішемія). 

Відсутність кровотоку позбавляє клітини мозку кисню і поживних речовин, клітини можуть 

почати вмирати протягом декількох хвилин. 

Геморагічний інсуль відбувається, коли кровоносна судина в мозку протікає або 

розривається. Крововиливи в мозок можуть виникнути в результаті ряду причин, які 

впливають на кровоносні судини, в тому числі неконтрольовано високий кров'яний тиск 

(гіпертонія) і слабкі місця у стінках судин (аневризми). Менш поширеною причиною 

крововиливу є розрив артеріовенозної мальформації (АВМ), що представляє собою клубок 

тонкостінних кровоносних судин і є вродженою патологією [3, с. 43].  

Мета статі – оцінити ефективність реабілітаційної програми корекції спастичного 

м’язового синдрому у пацієнтів, які перенесли інсульт. 

Багато факторів можуть збільшити ризик розвитку інсульту. Деякі з цих факторів 

також збільшують ризик розвитку захворювань серця. Фактори ризику інсульту включають: 

- наявність особистого або сімейного анамнезу інсульту; 

- вік 55 років і старше; 

- високий кров'яний тиск. Ризик інсульту починає рости з ростом артеріального тиску вище 

115/75 мм рт.ст.; 

- високий рівень холестерину – загальний рівень холестерину вище 5,2 ммоль/л.; 

- діабет; 

- надмірна вага або ожиріння; 

- відсутність фізичної активності; 

- серцево-судинні захворювання, у тому числі серцева недостатність, вада серця, серцеві 

інфекції або порушення серцевого ритму; 

- використання протизаплідних таблеток або гормональної терапії, які включають естроген; 

- вживання алкоголю; 

- використання наркотиків. 

Одним з найскладніших наслідків гострого порушення мозкового кровообігу є 

геміпарез і спастика. 

Геміпарез – це зниження м'язової сили в половині тулуба. При проведенні 

відновлювальних заходів успішній реабілітації заважає спастика. Але зі спастикою можливо 

і потрібно боротися. 

Спастика супроводжує багато хвороб нервової системи – розсіяний склероз, дитячий 

церебральний параліч, вертеброспінальні травми та інші. При інсульті спастика виникає 

внаслідок порушення гальмівного впливу рухових нейронів кори головного мозку на рухові 

клітини спинного мозку. В результаті цього розторможується тонічний рефлекс, 

http://webmed.com.ua/ua/zdorove_ot_a_do_ya/zabolevaniya/mozg/ishemicheskij_insult
http://webmed.com.ua/ua/zdorove_ot_a_do_ya/zabolevaniya/mozg/gemorragicheskij_insult
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розвивається м'язова спастика в уражених кінцівках. Вона призводить до вторинних змін в 

суглобах, сухожиллях, м'язах, підсилює негативний вплив парезу на рухову функцію  

[2, с. 17].  

Нами було досліджено 10 пацієнтів, які перенесли інсульт. При розробленні нами 

реабілітаційної програми для пацієнтів, які перенесли інсульт було використані методи для 

зменшення спастичного синдрому, такі як ЛФК, масаж, фізіотерапія, також враховували 

антропометричні дані.  

Вірно підібрана програма реабілітації дає можливість отримати певні результати у 

зменшені спастичного синдрому. Результати дослідження були такими: збільшилась 

амплітуда рухів в уражених суглобах, зменшилась спастика м’язового тонусу.  
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ХАРЧУВАННЯ СПОРТСМЕНІВ 

Для спортсменів, які прагнуть досягти високих результатів, питання спортивного 

харчування набуває особливого значення, оскільки взаємозв’язок харчування та фізичної 

працездатності не викликає сумнівів. Власне, навантаження лише створюють умови для 

подальшого росту і гіперплазії структур в клітинах активних тканин, а харчування 

забезпечує процеси анаболізму в ході відновлення. Процес підготовки спортсменів до 

змагань включає, як правило, дворазові або триразові щоденні тренування, залишаючи все 

менше часу для відновлення фізичної працездатності. Такий режим вимагає напруженості 

обмінних процесів, збільшення витрат і потреби в енергії, вітамінах і мінералах. За цим 

виникає проблема неадекватного харчування спортсменів [2, c. 6]. 

Найголовніші сучасні аспекти збалансованого харчування спортсменів − відповідність 

енергетичної цінності раціону до енергозатрат; збалансованість раціону; вибір адекватних 

форм харчування залежно від конкретних педагогічних завдань і спрямованості тренувань; 

розподіл раціону протягом дня чітко узгодженого з режимом і характером тренувань [4, 

c. 67]. 

Основними джерелами енергії для м’язової роботи служать, як відомо, вуглеводи, 

жири і, меншою мірою, білки. З метою максимального відновлення м’язового глікогену після 

фізичного навантаження та оптимізації його запасів перед змаганнями спортсмен щодня 

повинен вживати 7–10 г вуглеводів на 1 кг маси тіла. Надходження білка з їжею має 

становити у спортсменів високої кваліфікації 1,3 – 2,0 г на 1 кг маси тіла в день. Збільшення 

прийому протеїну спортсменами призводить до більш швидкого росту сили. Різке 

збільшення кількості жиру в раціоні не робить помітного впливу на фізичну працездатність. 

На практиці раціони спортсменів часто характеризуються надлишком жирів, хоча бажано, 

щоб їх кількість не перевищувала 25% від загальної калорійності [1, c. 34]. 

Спортсмени схильні до дефіциту вітамінів і мінеральних речовин, що пов’язано з 

посиленими тренуваннями. Найбільш важливими вітамінами для ходу процесів відновлення 

є вітаміни групи В і антиоксиданти. Також важливими для відновлення фізичної 

працездатності є кальцій, магній, калій, хром, залізо, цинк і селен.  

При складанні раціонів харчування виникають великі труднощі, пов’язані з 

необхідністю компенсувати підвищення потреби спортсменів у білках, вуглеводах, вітамінах 
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і мінеральних солях. Вирішення цих завдань здійснюється шляхом вживання спеціалізованих 

продуктів підвищеної біологічної цінності, поживних сумішей і напоїв. Включення в 

харчовий раціон спеціальних продуктів, що мають невеликий об’єм, високу калорійність і 

легку засвоюваність, дозволяє оперативно вносити коректування в харчування спортсменів, 

забезпечити організм енергією і харчовими речовинами адекватно енерговитратам, 

сприяючи, таким чином, збереженню високої працездатності [5, c. 61]. 

Можна виділити основні продукти підвищеної біологічної цінності, в які входять 

білкові та білково-вуглеводні суміші. Це продукти на основі молочних або яєчних білків, які 

мають достатньо повноцінний амінокислотний склад. Існують в даний час ізотонічні напої, 

які містять певну кількість солей (натрію, калію, магнію) і полімери глюкози (декстрини, 

мальтодекстрини), концентрація яких становить 4-5 %. Крім того, різні виробники додають 

вітаміни, мікроелементи, біологічно активні добавки, а також ароматизатори і смакові 

речовини. Основне завдання ізотонічних напоїв – забезпечення рівномірного постачання 

організму рідини на фоні прийому вітамінно-мінеральних комплексів. Також важливою 

добавкою є карнітин, який сприяє окисленню жирних кислот, синтезу амінокислот, 

посиленню енергетичного обміну. Прийом препарату підвищує загальну і спеціальну 

працездатність і витривалість. Значне місце посідають адаптогени – це лікарські засоби, 

одержувані з натуральної сировини. Загальним ефектом для всіх адаптогенів є неспецифічне 

підвищення функціональних можливостей організму при ускладнених умовах існування [3, 

c. 26]. 

Отже, сучасний рівень спорту вимагає від спортсменів значних зусиль, що ускладнює 

харчування. Тому спортивне харчування повинно бути направленим на максимальне 

задоволення всіх харчових потреб організму за рахунок біологічно цінних поживних 

сумішей та напоїв. 
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ВІДНОВЛЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ  

У ДІТЕЙ ПІСЛЯ ІЗОЛЬОВАНОГО ПЕРЕЛОМУ ДІАФІЗУ ЛІКТЬОВОЇ КІСТКИ 

Складною педагогічною і медичною проблемою є дитячий травматизм. Сьогодні 25–

30% усіх травмованих складають саме діти. Переломи кісток супроводжуються тривалими 

функціональними порушеннями опорно-рухового апарату. Ці порушення проявляються у 

зменшенні амплітуди рухів у суміжних суглобах, зниженні сили й тонусу м’язів ураженої 

кінцівки, втраті здатності здійснювати певні побутові дії, що призводять до обмеження 

працездатності і погіршення якості життя [1, с. 85; 2, с. 29].  

Своєчасне та систематичне застосування засобів і форм фізичної реабілітації у 

відновному лікуванні дітей після переломів ліктьової кістки запобігає та зменшує тяжкість 

змін рухового апарату, допомагає компенсувати їх за неможливості повного 

функціонального відновлення [3, с. 51; 4, с. 68].  
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Мета – визначити особливості впливу комплексної програми фізичної реабілітації на 

відновлення функціональних можливостей верхньої кінцівки дітей після перелому ліктьової 

кістки.  

В дослідженні було використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та 

узагальнення літературних джерел; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; 

медико–біологічні (гоніометрія, динамометрія, визначення інтенсивності болю за візуальною 

аналоговою шкалою, антропометрія); методи математичної статистики. У дослідженні 

приймали участь участь 16 пацієнтів у віці від 8 до 10 років (з них 10 хлопчиків і 6 дівчаток) 

з ізольованим діафізарним переломом ліктьової кістки у постіммобілізаційному періоді. В 

основній групі проводилася комплексна фізична реабілітація, що включала масаж, 

фізіотерапевтичні процедури та диференційовану лікувальну гімнастику. Заняття проводили 

індивідуально та малогруповим методом в умовах стаціонару та кабінету лікувальної 

фізкультури Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні.  

За результатами підсумкового реабілітаційного обстеження встановлено, що в 

основній групі відбулися зміни більшості досліджуваних показників. Зокрема, результат 

антропометричних вимірювань констатує факт більш швидкого, зниження набряків у дітей 

ОГ і повільного – у хворих ГП, де в останніх більш помітна швидкість щодо розвитку 

гіпотрофії м'язів. 

У процесі відновних заходів, проведених для дітей після переломів ліктьової кістки, 

були встановлені різні показники обсягу рухів у суглобах травмованої кінцівки. Амплітуда 

активних рухів у ліктьовому та зап'ястковому суглобах пошкодженої кінцівки наблизилася 

до показників норми в обох групах. Однак у хворих основної групи обсяг активних рухів був 

достовірно більшим (р<0,05), ніж у хворих групи порівняння. Зокрема, вірогідного 

поліпшення дістав показник розгинання в ліктьовому суглобі у дітей основної групи, що 

збільшився на 15 градусів (р<0,001), ліктьової девіації та розгинання в зап'ястковому – на 

7,00 (р<0,05) та 20 (р<0,001) градусів відповідно. 

Про переваги авторської програми фізичної реабілітації свідчать також кращі кінцеві 

результати амплітуди розгинання в ліктьовому та зап'ястковому суглобах, а також ліктьової 

девіації на 10,05 (р<0,05), 18,20 (р<0,05) та 10,10% (р<0,05) у дітей основної групи порівняно 

з групою порівняння відповідно. 

Підсумкове тестування сили м'язів верхньої кінцівки та силового індексу м'язів кисті 

показало достовірне збільшення цих показників на травмованій стороні у дітей основної 

групи та групи порівняння. Відновлення сили м'язів кисті в ОГ відбулося на 4,27 кг 

(р<0,001), у ГП – на 5,07 кг (р<0,001) на травмованій стороні порівняно з вихідними даними 

та на 2,00 і на 3,27 кг на нетравмованій стороні у відповідних групах (р<0,001). 

Порівняльний аналіз зміни силового індексу м'язів кисті на травмованій стороні 

показав його зростання в ОГ на 6,55 % (р<0,001), у ГП – на 7,01 % (р<0,001), проте кінцеві 

значення його були меншими від верхньої межі показника норми на 29,14 та 26,52 % у 

відповідних групах. 

Загалом проведене дослідження свідчить про позитивний вплив розробленої програми 

фізичної реабілітації на функціональний стан верхньої кінцівки дітей після перелому 

ліктьової кістки, що є запорукою стабілізації та зменшення негативних наслідків 

перенесеного перелому кісток в майбутньому.  
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НОВІ ПІДХОДИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ З НЕВРОЛОГІЧНИМИ  

ПРОЯВАМИ ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА 

За даними всесвітньої організації охорони здоров'я, сучасному світі у зв'язку з 

умовами життя (урбанізація, низька рухова активність, зміна режиму і якості живлення), що 

змінилися, на остеохондроз хворіють від 40 до 80 % жителів земної кулі. Виникаючи у осіб 

працездатного віку, остеохондроз призводить до великих працевтрат. Близько 10 % хворих 

стають інвалідами. Жінки хворіють частіше, ніж чоловіки, але у чоловіків частіше виникають 

важкі ускладнення в перебігу захворювання [1, с. 12-20]. 

Існують різні погляди на процес відновлення неврологічних проявів остеохондрозу. 

Одні фахівці дотримуються традиційних медикаментозних методів лікування, інші – 

прибічники засобів фізичної реабілітації. Якщо проблема знаходиться в сильно запущеному 

стані, інколи не обійтися без хірургічного втручання (хребетна грижа). Але в усіх випадках 

масаж є важливою частиною процесу реабілітації – як засіб зняття симптомів, в допомогу до 

медикаментозного лікування або для відновлення організму після операції. Також масаж 

використовується як засіб профілактики – для того, щоб не допустити повторне загострення 

[2, с. 4-8]. 

Наразі фахівці із фізичної реабілітації вважають, що найбільш ефективним у процесі 

реабілітації хворих на остеохондроз хребта є застосування не одної, а одразу декількох 

технік масажу [3, с. 19]. 

У зв’язку з чим, нами була розроблена масажна система, у якій одночасно 

застосовується класичний, періостальний, точений та інші види масажу. 

Метою даного дослідження було визначення ефективності застосування масажної 

системи «Ієрогліф» у реабілітації пацієнтів з неврологічними проявами остеохондрозу 

хребта. 

У роботі були застосовані таки методі: аналіз науково-методичної літератури; метод 

дослідження функціонального стану скелетних м’язів за допомогою пальпації 

встановлювали такі показники, як тонус м’язів, біль та іррадіація при пальпації; метод 

опитування – за вербальною рейтинговою шкалою оцінювали інтенсивність вираженості 

болю шляхом якісної словесної оцінки; методи математичної статистики. 

На початку дослідження було встановлено, що до проведення реабілітаційних заходів 

функціональний стан опорно-рухового апарату пацієнтів з неврологічними проявами 

остеохондрозу хребта в обох групах за всіма досліджуваними показниками був приблизно 

однаковій, та значно нижче фізіологічної норми. 

Після проведення програми фізичної реабілітації із застосуванням масажної системи 

«Іерогліф» отримані результати переконливо свідчать про позитивний ефект застосування 

цієї системи. У пацієнтів контрольної групи показники функціонального стану опорно-

рухового апарату здобули більших покращень та більше приблизились до норми. 

Запропонована нами система «Ієрогліф» побудована на основі поєднання різних 

методик класичного, періостального, сегментарно-рефлекторного, з’єднувальнотканинного, 

лімфодренажного, точкового масажів, і, у ряді випадків, проявила себе як ефективніший 

засіб в роботі з неврологічними проявами остеохондрозу хребта, ніж окремо взята техніка, в 

що неї входить. Це обумовлено, на наш погляд, глибшою і комплексною дією на проблему і 

її наслідки одночасно декількома механізмами. 

На глибоких стадіях остеохондрозу проблема зачіпає усі види тканин – м’язову та 

нервову, а також сполучну у вигляді кісткової, хрящової тканин, сухожиль і зв’язок. При 

цьому важливо зазначити, що до кожної з цих тканин потрібний свій підхід, свій механізм 

дії, що іноді сильно відрізняється від механізму дії на іншу тканину [4, с. 59-65].  
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У системі «Ієрогліф» достатня увага приділяється роботі з усіма видами тканини, а 

навантаження коригується від міри і глибини проблеми. Від класичної техніки цей масаж 

вигідно відрізняється більш швидшим результатом (після 2-3 процедури спостерігається 

поліпшення стану), і меншою кількістю необхідних сеансів (7-8 сеансів до повного усунення 

симптомів), а також можливістю роботи в гострому періоді захворювання (завдяки 

точковому і лімфодренажному масажу). Так відбувається у більшості випадків, але бувають і 

виключення – це залежить від міри занедбаності проблеми і відповіді організму на дію. 

Також на швидкість відновлення організму впливає його внутрішня забрудненість. 

Висновки. В дослідженні доведено високу ефективність запропонованого нового 

підходу в реабілітації хворих з неврологічними проявами остеохондрозу хребта. Здобуті 

результати можуть бути рекомендовані при розробці програми фізичної реабілітації для осіб 

з даною нозологією. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІВЧАТ 12-14 РОКІВ  

ЗІ ЗНИЖЕНИМ ФІЗИЧНИМ РІВНЕМ ЗДОРОВ’Я 

Як відомо, здоров'я підростаючого покоління формується під впливом біологічних і 

соціальних факторів. Від нормального фізичного розвитку, функціонування органів і систем 

підлітків залежить здатність їх організму зберігати стійкість до екзогенних факторів, 

адаптуватися до мінливих умов зовнішнього середовища. Поняття "фізичний розвиток" не 

має чіткого поняття. В широкому значенні під терміном мається на увазі комплекс 

морфофункціональних показників, що характеризують діяльність людини в біологічному 

плані. В.Г. Властовский визначає фізичний розвиток як комплекс морфофункціональних 

ознак, що характеризують віковий рівень фізичного розвитку. Теоретичні будь-який з 

морфофункціональних показників життєдіяльності людини може бути використаний як 

показника його фізичного розвитку. Чим більше кількість ознак покладено в оцінку 

фізичного розвитку. 

Дослідження встановили, що особливості сучасних умов життя підлітків, швидкий 

темп розвитку техніки, модернізація навчальних і трудових процесів, зростання інформації і 

інтелектуалізації праці представляють організму дітей високі вимоги. Мінливість 

функціональних систем організму, що росте сприяє швидкій адаптації до широкого кола 

найрізноманітніших впливів зовнішнього середовища. Як відомі відхилення у стані здоров'я 

підростаючого покоління достатньо високий. Все це зайвий раз підкреслює актуальність 

наших досліджень [1, с. 15]. 

Фізичне здоров’я ̶ це природний стан організму, зумовлений нормальним 

функціонуванням усіх його органів і систем. Якщо добре працюють усі органи й системи, то 

і весь організм людини (система саморегулююча) правильно функціонує й розвивається. 
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http://ua-referat.com/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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 113 

Важливими показниками та необхідними компонентами фізичного здоров’я людини є: 
фізичний розвиток, фізична підготовленість, рухова активність, фізична працездатність та 
фізична форма, які в найбільшій мірі слід розвивати на заняттях з фізичного виховання, 
військової підготовки, секційних заняттях з різних видів спорту, самостійних заняттях 
фізичною культурою та спортом, під час активного проведення відпочинку та дозвілля. 

Метою статі  ̶ підвищення фізичного рівня здоров’я, у дівчат 12-14років.  
При вивченні фізичного розвитку застосовують уніфіковані методи 

антропометричних досліджень. З усіх численних морфологічних і функціональних ознак 
найчастіше беруть до уваги: довжину тіла (зріст), масу тіла, окружність грудної клітки, 
життєвий об’єм легень, м’язову силу рук, станову силу,оцінюють склад тіла, стан опорно-
рухового апарату, форму хребта, грудної клітки, ніг, поставу, визначають ступінь 
відкладення жирової підкладки і розвиток вторинних статевих ознак [4, с. 34]. 
 В зв'язку з цим і використовуючи рекомендації А.Г. Хрипкової усіх підлітків умовно 
можна поділити на п'ять груп здоров'я: 
І група здоров'я — це здорові діти і підлітки з нормальним розвитком і нормальним рівнем 
функцій, які не мають гострих або хронічних хвороб, мають середній і вищий бал оцінки 
стану здоров'я.  
II група здоров'я — це практично здорові діти і підлітки, які мають не значні функціональні 
або морфологічні відхилення розвитку, мають послаблений рівень імунного захисту, або не 
суттєві хронічні захворювання. До фізичної активної діяльності такі діти можуть залучатись 
без обмежень, але з врахуванням не тільки вікових, а і індивідуальних особливостей 
розвитку. Такі діти потребують спеціальних тренувальних занять або занять, що 
загартовують і після оздоровлення можуть бути переведені у першу групу здоров'я. 
ІІІ група здоров'я — це діти і підлітки які мають хронічні хвороби у стані компенсації, та 
обмежені функціональні можливості. До цієї ж групи тимчасово відносять дітей І і II груп 
здоров'я під час гострого захворювання, а також у перші 10-15 діб після перенесених гострих 
захворювань, в тому числі інфекційного характеру (після корі, скарлатини, грипу, ангіни, 
тощо). Такі діти з обмеженістю допускаються до фізичних навантажень, або зовсім від них 
тимчасово звільняються (за показаннями). Для таких дітей доцільно проводити спеціальні 
оздоровчі заняття (вправи) з фізичної культури. 
IV група здоров я — це діти і підлітки з хронічними захворюваннями у стані субкомпенсації 
та із зниженими функціональними можливостями. Такі діти до фізичної активної діяльності 
не допускаються, дозволяються лише дозовані лікувально-оздоровчі фізичні навантаження, 
з'ясовані з лікарем, або ті, що здійснюються під контролем медичних працівників. 
V група здоров'я — це діти із суттєвими вадами розвитку (інваліди), які до загальних 
фізично-активних дій не повинні залучатися. Відхилення у фізичному розвитку, а також 
хронічні та гострі захворювання, порушення гостроти зору або слуху значно впливають на 
активність та працездатність дітей як при розумовій, так і при фізичній праці. Про це 
обов'язково слід пам'ятати при організації навчального процесу, особливо на уроках фізичної 
культури, трудового виховання та ін. 
 Вказані нормативи допускається застосовувати тільки для дітей І та ІІ групи здоров'я, 
для дітей ІІІ-ІV групи здоров'я допуск до фізично-активних занять надають тільки лікарські 
установи [2, с. 54]. 

У той же час фізичний розвиток відбиває загальний рівень соціальних і гігієнічних 
умов життя. Він безпосередньо залежить від стану здоров'я. Сюди, наприклад, належать 
захворювання, замовлені ендокринними розладами (гігантизм, акромегалія, інфантилізм), 
хронічні захворювання (ревматизм, туберкульозна інтоксикація). У дітей, які часто та 
тривалий час хворіють, спостерігають зменшення маси тіла, ослаблення тонусу м'язів, 
порушення постави. Доведено, що рахіт, хронічна дизентерія в дітей раннього віку 
затримують їхній фізичний розвиток. 

При оцінці фізичного розвитку дітей використовують такі показники: 
Морфологічні (соматометричні): довжина і маса тіла, окружність грудної клітки, а в 

дітей до трьох років - окружність голови. 
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Соматоскопічні: стан опорно-рухового апарату (форма грудної клітки, хребта, 

кінцівок), тип конституції, стан шкіри і видимих слизових оболонок, ступінь 

жировідкладення. 

Аналіз сучасної спеціальної літератури показав, що існуюча система фізичного 

виховання у школі має значні недоліки, основним із яких є нездатність вирішення 

оздоровчого завдання. Критерієм диференціювання рухового режиму підлітків лишається 

стан здоров’я (основна, підготовча і спеціальна групи). Є окремі спроби використання з цією 

метою фізичного здоров’я, проте відсутня характеристика рівнів фізичного здоров’я дівчат, 

що надавала б інформацію про морфофункціональний статус, фізичну працездатність і 

підготовленість для його корекції у процесі фізичного виховання. Школярі основного 

відділення мають великий діапазон індивідуальних значень показників 

морфофункціонального статусу, фізичної працездатності і підготовленості, що обумовлено 

різним рівнем фізичного здоров’я: високий рівень виявлено у 0,32 %, вище середнього у 4,18 

%, середній у 27 %, нижче середнього у 27 % і низький у 41,48 % від загальної кількості 

обстежуваних. 
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ГОМОЦИСТЕЇНОВА ТЕОРІЯ ПОХОДЖЕННЯ 

СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ 

У другій половині XX століття однієї з актуальних проблем охорони здоров'я в 

економічно розвинених країнах стали серцево-судинні захворювання. У переважній 

більшості (97-98%) випадків ішемічної хвороби серця (ІХС) є наслідком атеросклерозу 

коронарних артерій. Накопичені в ході епідеміологічних досліджень наукові дані дозволили 

виділити ті особливості образу життя, які прискорюють розвиток атеросклерозу та ІХС: 

висококалорійне харчування, що містить велику кількість насичених жирів і кухонної солі, 

куріння, низька фізична активність. Ці чинники сприяють появі дисліпопротеїдемії, 

артеріальній гіпертонії, що грають істотну роль в розвитку ІХС. Досвід низки економічно 

розвинених країн показує, що змінюючи спосіб життя, зменшуючи рівень чинників ризику 

серед населення, можна добитися істотного зниження смертності від ішемічної хвороби 

серця [1, с. 56; 2, с. 61].  

При цьому теоретичною і практичною основою профілактичних і реабілітаційних 

заходів є уявлення про холестерин, як основний етіологічний фактор серцево-судинних 

захворювань. Саме у цій речовині, перш за все, в його ліпопротеїдній фракції низької 

щільності, науковці бачать головну причину виникнення і прогресування атеросклерозу, 

ІХС, гіпертонії, які у свою чергу зв'язані з ожирінням, цукровим діабетом та онкологічними 

захворюваннями [3, с. 40]. 

Проте, в кінці ХХ століття поступово сформувалося уявлення про те, що 

найважливішою, якщо не головною першопричиною серцево-судинних захворювань є 

порушення метаболізму гомоцистеїну. Ця амінокислота, що утворюється в організмі 

людини, при надмірній концентрації, здатна викликати пошкодження стінок кровоносних 
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судин, які стають місцем пошкодження холестерину. Підвищений вміст гомоцистеїну в крові 

має місце при дефіциті фолієвої кислоти, яка сприяє перетворенню гомоцистеїну на безпечну 

амінокислоту цистатіон. Найбільш ефективна фолієва кислота в комплексі з вітамінами B6, 

B12, холіном, бетаїном [4, с. 262].  

Проте, гомоцистеїнова теорія походження серцево-судинних захворювань 

залишається поза увагою клініцистів, не дивлячись на достатньо серйозну наукову 

аргументацію і очевидну простоту відносно аліментарної корекції. 

В цілому, корекція харчування у зв'язку з високою поширеністю серцево-судинних 

захворювань повинна здійснюватися з урахуванням гомоцистеїнової теорії їх етіології, що 

відповідає принципам оздоровчого харчування. 
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ДИТЯЧИЙ ЦЕРЕБРАЛЬНИЙ ПАРАЛІЧ: АВТОРСЬКІ  

МЕТОДИКИ ВІДНОВЛЕННЯ 

У 1853 році Littl вперше опублікував свої спостереження за дітьми, у яких після 

пологової травми розвивались різні паралічі в кінцівках. З того часу минуло понад 150 років і 

багато дослідників зверталися до цієї проблеми; це і С.А. Бортфельд, В.І. Козявкін,  

К.А. Семенова, А.Е. Штеренгерц і B. Bobath, K. Bobath, M. Feldkamp, V. Vojta, однак до 

останнього часу вона залишається однією з найбільш важливих у дитячій неврології. 

За повідомленням ЮНЕСКО, 78% дітей з обмеженими можливостями мають діагноз 

церебральний параліч (ЦП) та епілепсія, яке супроводжується затримкою розумового, 

фізичного та загалом психічного здоров’я [2, с. 28].  

На сьогодні за наявності рухових розладів у дітей з ЦП використовують велику 

кількість методик фізичної терапії, як вітчизняних авторів, так і закордоних. Медичні засоби 

лікування є лише додатковими при ЦП, перше місце посідають засоби фізичного виховання 

– фізичні вправи, як єдиний універсальний спосіб відновлення функцій, вироблення 

компенсацій, поліпшення трофіки і зміцнення організму, а також як єдиний спосіб 

закріплення досягнутого ефекту від інших засобів лікування [1, с. 15]. 

 Цікаву методику пропонують B. Bobath и K. Bobath [4, с. 25]. На думку цих авторів, 

патологічні механізми рухових порушень при захворюванні ЦП пов’язані з наявністю 

нередукованих тонічних рефлексів стовбура мозку, патології антигравітації. Вони вважають, 

що перш ніж навчати дитину з ЦП нормальним рухам, необхідно змінити патологічний 

руховий стереотип. При цьому основним прийомом є позиціювання дітей у позу ембріона, в 

якій виробляється правильна реакція опори. Поза ембріона, за В. і К. Bobath, має велике 

значення для нормалізації схеми тіла і рухів. Додатково автори рекомендують включати в 

комплекс вправи з розвитку реакції рівноваги й опори. Методика В. і К. Bobath 

використовується в усьому світі, бо вона унікальна в застосуванні. Автори зазначають, що 

нормальному рухові повинен передувати нормальний м’язовий тонус. Для досягнення цієї 

мети, терапевтичні зусилля повинні бути спрямовані на релаксацію, зниження м’язового 

тонусу.  
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Особливу увагу необхідно приділити системі нейрофізіологічної реабілітації пацієнтів 
з ЦП, яка розроблена проф. В.І. Козявкіним [2, с. 132]. Система нейрофізіологічної 
реабілітації складається з двох підсистем інтенсивної корекції та стабілізації з 
потенціюванням ефекту. Підсистема інтенсивної корекції триває два тижні і здійснюється за 
індивідуальними програмами. Основою цієї підсистеми є полісегментарна корекція хребта, 
великих суглобів та м’язів. Підсистема стабілізації та потенціювання ефекту триває від 3 до 
18 місяців і спрямована на активацію внутрішніх мотивацій, оптимізацію біомеханічної 
моделі руху, розвитку м’язового корсета та соціально-побутову адаптацію. В.І. Козявкін [2, 
с. 215] в основу своєї системи інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації поклав методику 
біомеханічної корекції хребта і великих суглобів, скеровану на усунення функціональних 
блокад хребетно-рухових сегментів і нормалізацію біомеханіки рухів. Проведення корекції в 
поєднанні з рефлексотерапією, мобілізуючою гімнастикою, спеціальною системою масажу та 
іншими елементами мультимодальної реабілітаційної концепції приводить до створення 
нового функціонального стану в організмі дитини з активізацією внутрішніх компенсаторних 
і адаптаційних можливостей.  

К.О. Семенова [3, с. 232] пропонує методику ЛФК для дітей перших двох років життя 
і старших, але з важкими формами ЦП. Методика ґрунтується на знаннях про закономірності 
рухового розвитку здорової дитини і механізмів формування рухової патології у дітей із ЦП. 
Важливим, на думку автора, є розвиток мовної, зорової й слухової функції в процесі занять. 
Також     К.О. Семеновою був розроблений метод динамічної корекції з застосуванням 
рефлекторно-навантажувального пристрою «Гравістат», який водночас з засобами ЛФК 
використовується для корекції рухових порушень у дітей з патологією ЦНС від трьох років. 

Але, на жаль, незважаючи на ефективність описаних вище методик та засобів фізичної 
реабілітації, вони можуть застосовуватися лише фахівцями в умовах стаціонару, санаторію, 
реабілітаційного центру, але час перебування в цих закладах обмежений. Необхідно чітко 
усвідомлювати, що таке захворювання, як церебральний параліч, вимагає постійного 
систематичного впливу на рухову функцію, з урахуванням порушень та потреб конкретної 
дитини, тому виникає необхідність застосування засобів фізичної реабілітації в умовах сім’ї.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ 
З ЦЕРЕБРАЛЬНИМ ПАРАЛІЧЕМ 

На сьогодні дитячий церебральний параліч залишається складним захворюванням, 
тяжкість якого визначається поліморфністю ураження багатьох систем організму, складними 
руховими розладами з поступовим розвитком контрактур суглобів та деформацій кінцівок.  

Збільшення кількості хворих з церебральним паралічем є однією зсучасних проблем 
умедицині та реабілітації. Вочевидь, що залученню людей з такою патологією до праці та 
соціального спілкування має передувати низка заходів, найважливішим серед яких є фізична 
реабілітація[1, с. 3-6]. 
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Наразі лейтмотивом діяльності фахівців з фізичної реабілітації стало гасло «Ранній 

діагноз – раннє втручання». Адже рання терапія, можливо, хоч і не зможе запобігти 

порушенням, але, вочевидь, спроможна значно покращити подальший функціональний стан 

дитини[2, с. 187]. 

Пошуки нових методів реабілітації цієї важкої групи хвороби інтенсивно ведуться 

фахівцями в різних країнах світу. Метою лікування хворих на ЦП є зменшення ступеня 

вираженості рухів, психомовних порушень, підвищення можливості самообслуговування, 

навчання, соціальних контактів, трудових навичок, що в результаті покращуєякість життя 

хворого[3, с. 108-110]. 

Метою статті є аналіз результатів, отриманих після хірургічного лікування контрактур 

у дітей різних вікових груп із церебральним паралічем. 

Відомо, що успіх лікування дитини, хворої на дитячий церебральний параліч (ДЦП), 

залежить від сумісних зусиль неврологів, ортопедів, реабілітологів, фізіотерапевтів, 

психологів, педагогів та батьків дитини, для яких набуття навичок самостійного пересування 

хворої дитини має стати клопіткою повсякденною працею. 

Як вважає Моісєєнко Р.О. достатню ефективність немедикаментозного лікування 

дітей, хворих на ДЦП, складає використання масажу та лікувальної фізкультури [4, с. 187]. 

Під час дослідження було проаналізовано показання до оперативного лікування, це – 

можливе відведення стегна в кульшовому суглобі до 30 градусів і менше та згинання в 

колінному суглобі до 150 градусів і менше. 

Після проведення оперативного втручання всім хворим у подальшому обов’язково 

накладались відповідні гіпсові пов’язки на 3-4 тижні, одночасно призначали масаж, 

лікувальну фізичну культуру, ортезування, забезпечення ортопедичним взуттям. Надалі діти 

направлялись для подальшого відновлення в реабілітаційні центри та на санаторно-курортне 

лікування із постійним диспансерним наглядом ортопеда і невролога. 

З усіх дітей, яким проведено хірургічне лікування, за направленням невролога у 

відділення госпіталізовано три дитини, п’ятнадцять дітей направлено в ортопедо-

травматологічне відділення лікарями реабілітаційних центрів.Після проведеного 

хірургічного лікування в усіх хворих дітей отримано задовільні результати, досягнуто 

необхідного ступеня корекції деформації. 

Отже, виходячи з отриманих результатів фізична реабілітація дітей, хворих на ДЦП, 

має бути: 

- послідовна, а саме – під час терапевтичного лікування з обов’язковою ортопедичною 

реабілітацією, при формуванні показань до оперативного лікування – подальша неврологічна 

та ортопедична реабілітація; 

- етапна (поліклініка, стаціонар, реабілітаційний центр, санаторно-курортне лікування). 

2. Неузгодженість поглядів ортопедів та неврологів щодо оптимальних термінів оперативних 

утручань при церебральному паралічу погіршує кінцевий результат відновлення цього 

контингенту хворих. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

ПРИ САХАРНОМУ ДІАБЕТІ 

Цукровий діабет - це захворювання, що характеризується порушенням всіх видів 

обміну речовин, патологічними змінами в різних органах, зумовленими абсолютною або 

відносною недостатністю інсуліну. Це одне з найбільш поширених у світі хронічних 

захворювань. 

Статистика свідчить, що приблизно 2-3 % населення Землі страждає від цукрового 

діабету. Від цієї недуги у світі щороку помирає до 4,6 млн. чоловік.В Україні налічується 

близько 1,2 мільйонів хворих на цукровий діабет. До того ж кількість пацієнтів подвоюється 

приблизно кожні 15 років.Фактична поширеність цукрового діабету більше реєстрованої в 

3,1 рази для хворих у віці 30-39 років, в 4,1 рази для віку 40-49 років, в 2,2 рази для 50-

59 річних і в 2,5 рази для 60-69-річних [5. с. 10]. 

Актуальність обраної теми пояснюється тим, що у 25% хворих є вказівки на передачу 

цукрового діабету у спадок. Якщо хворий один з батьків, то ймовірність успадкувати діабет 

першого типу дорівнює 10%, а діабет другого типу – 80 %. Так, зустрічаються сім'ї, де на 

цукровий діабет хворі майже всі члени родини. Також нерідко відзначаються у спадковості 

ожиріння і подагра. Все це вказує не лише на значення загальних умов життя, а й на 

вроджену неповноцінність островкового апарату підшлункової залози у багатьох 

хворих.Причиною цього може бути, як недостатнє виробництво інсуліну ендокринними 

клітинами підшлункової залози, так іпорушення взаємодії інсуліну з клітинами тканин 

організму (інсулінорезистентність), що є наслідком зміни структури або зменшення кількості 

специфічних рецепторівдля інсуліну, зміни структури самого інсуліну або порушення 

внутрішньоклітинних механізмів передачі сигналу від рецепторів, органелам клітини [2, с. 

16]. 

На даний момент накопичена велика кількість даних, які стверджують, щофізична 

активність діабетиків повинна бути заснована на законах і принципах теорії та методології 

фізичного виховання. Важливо враховувати вік пацієнта, ступінь метаболічного контролю, 

дієту, тип, дозу і момент введення інсуліну у інсулінозалежних хворих. Фізичні 

навантаження у хворих на діабет повинні бути динамічними. Так, під впливом дозованого 

фізичного навантаження у хворих зменшується гіперглікемія і глюкозурія, посилюється дія 

інсуліну,поліпшується функція серцево-судинної та дихальної систем, підвищується фізична 

працездатність та гальмується розвиток мікро- і макроангіопатій [3, с. 301; 4, с. 138]. 

Чисельні дослідження свідчать, що під час виконання фізичних вправ, організм 

потребує додаткової кількості енергії (у вигляді глюкози) для задоволення потреб 

навантажених м'язів. Для короткочасних спалахів навантаження, наприклад, під час швидкої 

пробіжки за автобусом, м'язи і печінка можуть вивільняти запасиглюкози для їх 

використання в якості енергії. При тривалому помірному навантаженні м'язи 

використовують майже в 20 разів більше глюкози, ніж у нормі. Це призводить до зниження 

рівня цукру крові [3, с. 302; 4, с. 140]. 

Таким чином, успіх у фізичній реабілітації хворих на цукровий діабет залежить від 

комплексу засобів, серед яких домінують різні форми лікувальної гімнастики у поєднанні 

зфізіотерапевтичними методамиі масажем, які мають гіпоглікемічну спрямованість. А 

широке використання додаткових фізичних навантажень динамічного характеру є ключовим 

моментом боротьби з цукровим діабетом. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ  

ПРИ ДИТЯЧОМУ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Дитячий церебральний параліч (ДЦП) - захворювання, пов'язане з ураженням 

несформованого головного мозку в період внутрішньоутробного розвитку, в пологах, в 

ранній постнатальний період. Етіологія даного захворювання різноманітна - на сьогоднішній 

день відомо більше 400 шкідливих факторів. Особливо небезпечними вважаються: гіпоксія, 

вірусні, соматичні захворювання в першій третині вагітності, стрімкі пологи, стимуляція 

пологової діяльності, висока маса новонародженого, вік мами старше 35 років (особливо при 

першій вагітності), інфекції або травми в ранній постнатальний період [1, с. 254 2, с. 425]. 

ДЦП відносять до важких захворювань ЦНС, при якому, особливо страждають 

мозкові структури, відповідальні за довільні рухи. Характерні для ДЦП рухові розлади: 

гіпертонус м'язів, розвиток контрактур, порушення координації рухів, атрофія м'язів та ін. 

При ДЦП формуються стійкі порочні пози і рухи, змінюється постава.  

В останні два десятиліття загальновизнано, що систематичне комплексне лікування, 

що включає ЛФК і масаж, значно покращують стан у більшості хворих. Різке підвищення 

тонусу, особливо в згинах і призводять (аддукторах) м'язах, сприяє утворенню контрактур. 

Такі хворі насилу пересуваються, перехрещуючи ноги. Нерідко порушується інтелект. Хворі 

на ДЦП фізично і психічно відстають у розвитку від своїх однолітків. Внаслідок парезу, 

паралічу м'язів, кінцівок, їх вкорочення, неправильної ходи, пози при сидінні, як правило, 

порушується постава і спостерігаються сколіози, кіфосколіози, патологічні зміни в стопі. 

Нерідко констатуються зміни внутрішніх органів вегетативної нервової системи і обмінних 

процесів [3, с. 306; 4, с. 120]. 

Мета масажу: знизити рефлекторну збудливість м'язів, попередити розвиток 

контрактур, зменшити синкінезії, стимулювати функцію паретичних м'язів, поліпшити 

лімфо- і кровообіг, зменшити трофічні розлади. 

Перед масажем необхідно забезпечити максимальне розслаблення м'язів, підібравши 

вихідне положення і вправи на розслаблення. Погладжування, розтирання, розминка 

скорочених м'язів з підвищеним тонусом проводиться ніжно, плавно, в повільному темпі. 

Більш глибокий масаж з прийомами вібрації (стібки, биття) застосовують для розтягнутих 

м'язів. Масажист повинен враховувати, що перед ним дитина, що цей хворий не тільки не 

може виконати руху, але й ніколи його не виконував і тому не має уявлення, як його 

виконати. 

Лікувальна фізична культура - складова частина медичної реабілітації хворих, метод 

комплексної функціональної терапії, що використовує фізичні вправи як засіб збереження 

організму хворого в діяльному стані, стимуляції його внутрішніх резервів у попередженні та 

лікуванні хвороб, викликаних вимушеною гіподинамією. 

Засоби лікувальної фізичної культури - фізичні вправи, масаж, загартовування, 

пасивна гімнастика (мануальна терапія), трудові процеси, організація всього рухового 

режиму хворих з ДЦП- стали невід'ємними компонентами лікувального процесу, відновного 

лікування у всіх лікувально-профілактичних закладах та реабілітаційних центрах [5, с. 34]. 
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Практично лікувальна фізкультура - це, перш за все терапія регуляторних механізмів, 

використовує найбільш адекватні біологічні шляхи мобілізації власних пристосувальних, 

захисних і компенсаторних властивостей організму для ліквідації патологічного процесу. 

Активний руховий режим і позитивні емоції служать джерелом енергії для самозахисту 

організму на всіх рівнях його життєдіяльності, як в нормі, так і при патології. 

Література 

1. Ефименко Н.Н. Содержание и методика занятий физкультурой с детьми, страдающими 

церебральным параличом / Н.Н. Ефименко, Б.В. Сермеев. - М.: Советский спорт, 1991. - 56 с.  

2. Дубровский В.И. Детские церебральные параличи. - В кн.: Спортивная медицина: Учеб. 

для студ. высш. учеб. заведений / В.И. Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 2002. – с. 425-426.  

3. Физическая реабилитация: Учебник для академий и институтов физической культуры / 

Под общей ред. проф. С.Н. Попова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. - 608 с.  

4. Штеренгерц А.Е., Массаж для взрослых и детей / А.Е. Штеренгерц, Н.А. Белая. - К. : 

Здоровье, 1996. - 384 с. 

5. Штеренгерц А.Е. Лечебная физкультура и массаж при заболеваниях и травмах нервной 

системы у детей / А.Е. Штеренгерц. - К .: Здоровье, 1989. - 187 с. 

 

Зяблова Анастасія 

магістр фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.мед.н., доц. Кальонова І.В.  

 

ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЇ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК  

З НАДЛИШКОВОЮ ВАГОЮ ТІЛА 

Негативні тенденції різкого погіршення стану здоров'я людства у зв'язку з 

обмеженням рухової активності, нераціональним харчуванням, шкідливими звичками, 

стресами, забрудненням навколишнього середовища ставлять перед необхідністю 

вишукувати способи для їх запобігання. Малорухливий спосіб життя спричиняє безліч 

найбільш виснажливих захворювань, пов'язаних з величезними витратами на лікування. Це, 

зокрема, хвороби серця, деякі форми раку, діабет, інсульт, захворювання хребта, ожиріння, 

психічні розлади, депресії тощо [1, с. 16]. 

Ожиріння визначене як надлишкова кількість жиру в організмі, що збільшує ризик 

медичних захворювань та передчасної смерті. Надлишкова вага ‒ результат надмірного 

харчування й обмеженої рухової активності, велике значення має спадковий чинник. Серед 

працездатного населення України ожиріння виявляють майже в 30% випадків, а надмірну 

масу тіла має кожний четвертий мешканець. Характерні для сучасного суспільства 

малорухомий спосіб життя, нераціональне харчування зі збільшенням кількості рафінованих 

продуктів, постійні психологічні стреси призводять до росту частоти ожиріння серед жінок 

будь-якого віку. 

Залежно від етіології виділяють IV ступені ожиріння: І ступінь ‒ надлишок маси тіла 

складає 20-29 % ; ІІ ‒ 30-49 %; III ‒ 50-99 % ; IV ‒ 100 % і більше [2, с. 52]. 

Фітнес-технологія включає в себе не тільки реалізацію оздоровчої програми, а й 

визначення рівня здоров'я, і тестування фізичної підготовленості. Завдання фітнес-

технологій у комплексній реабілітації осіб з ожирінням спрямовані на підвищення обміну 

речовин, енерговитрат, неспецифічної опірності й адаптаційних можливостей організму, 

зменшення маси тіла, запобігання ускладненням і відновлення порушених функцій різних 

органів і систем [3, с. 37]. 

Для посилення ліполітичних процесів, активізації вуглеводного і водно-сольового 

обміну широко використовують фізичні вправи та аеробні навантаження. При цьому 

необхідне виконання різноманітних вправ, які посилюють окисні процеси, з обов'язковим 

включенням вправ для великих м'язових груп, з вираженим м'язовим зусиллям, що їх 

виконують у середньому або швидкому темпі. Широко застосовують махи, нахили, повороти 
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й обертання тулуба, вправи з обтяженням (гантелі, еспандери, набивні й надувні м'ячі тощо) 

[4, с. 84]. 

Після вивчення впливу дозованих фізичних вправ на хворих з ожирінням було 

встановлено, що систематичні заняття позитивно позначаються на динаміку всіх показників 

кардіореспіраторної системи й обміну речовин. Вибір фізичних вправ, обсягу та 

інтенсивності навантажень залежить від клінічних проявів ожиріння, супутніх захворювань, 

віку, статі і рівня фізичної підготовки. Активний руховий режим і фізичні вправи дозволяють 

підвищити загальну працездатність жінки з надлишковою вагою. У зв'язку з цим фітнес-

технології показані при легких, помірних і тяжких формах ожиріння незалежно від 

патогенезу захворювання [5, с. 85]. 
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ЕФЕКТИВНІСТЬ КОМБІНОВАНОЇ КІНЕЗОТЕРАПІЇ У ДІТЕЙ  

З ДИСПЛАСТИЧНИМ СКОЛІОЗОМ 

У дошкільний період формуються основи психічного і фізичного здоров'я дитини, 

виробляються певні риси характеру, формуються життєво важливі вміння і навички. У 

зв'язку з цим особлива роль відводиться правильно організованому фізичному вихованню в 

умовах дитячого садка та сім'ї. Для правильної роботи органів дихання, кровообігу, 

травлення, для нормальної діяльності нервової системи велике значення має правильно 

сформована в дошкільному дитинстві постава [4, с. 18]. 

Статистичні дослідження України свідчать, що з кожним роком кількість дітей із 

різними формами порушень постави й сколіозом значно зростає. Так, у дошкільному віці 

порушення постави виявлено у 2,1 % дітей, у чотири роки – у 15-17 % дітей, у сім років уже 

в 33 %. У дітей старшого шкільного віку цей показник складає 67-72 %. Не залишається 

непомітним і той факт, що в дітей 4-6 років хвороби кістково-м’язової системи займають 

перше місце (порушення постави, сколіози, плоскостопість).  

Постава – звична поза людини, яку він приймає без м'язової напруги. Розрізняють 

порушення постави в сагітальній та фронтальній площинах. Прийнято вважати, що це 

функціональні порушення, які завжди піддаються корекції. Розрізняють 3 ступеня 

порушення постави [2, c. 46]: 

– I ступінь характеризується невеликими змінами постави, які усуваються цілеспрямованою 

концентрацією уваги дитини. 

– II ступінь характеризується збільшенням кількості симптомів порушення постави, які 

усуваються при розвантаженні хребта в горизонтальному положенні. 

– III ступінь характеризується порушеннями постави, що не усуваються при розвантаженні 

хребта. 
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Сколіоз – являє собою прогресуюче захворювання, що характеризується 

дугоподібним викривленням хребта у фронтальній площині і скручуванням хребців навколо 

вертикальної осі. Крім деформації хребта при сколіозі спостерігається деформація таза та 

грудної клітини. Прогресування сколіозу йде паралельно з ростом дитини. Діти з I ступенем 

сколіозу добре піддаються лікуванню і реабілітації.  

Мета реабілітації дітей з порушеннями постави і сколіозом – не допустити 

прогресування процесу і добитися корекції деформації. Для цього застосовується комплекс 

засобів, що включає методи ортопедичної корекції, лікувальної гімнастики, масажу і 

фізіотерапії. 

Провідну роль в ефективному лікуванні сколіотичної хвороби I ступеня грає 

лікувальна гімнастика, яка повинна проводитися щодня протягом тривалого часу. 

Ефективність лікувальної фізкультури визначається з аналізу функціональних проб, 

поліпшення, стабілізації або погіршення процесу [1, c. 182]. 

Масаж допомагає відновити тонус м'язів спини і живота. Залежно від ступеня сколіозу 

застосовуються різні методики масажу: при I ступені – всі прийоми класичного масажу для 

зміцнення м'язів спини з акцентом на область формування реберного випинання; при II-III 

ступені – методика масажу диференційована з урахуванням клінічної картини. На стороні 

опуклості, де м’язовий тонус ослаблений, використовують всі прийоми масажу; на стороні, 

протилежній сколіотичній деформації застосовують розслаблюючі прийоми; при S-

подібному сколіозі проводиться виборчий масаж (по 6 квадратах) [3, c. 201]. 

Фізичні фактори призначають у поєднанні з масажем і лікувальною гімнастикою. 

Курси розслаблюючих процедур поєднуються з електростимуляцією залежно від зони 

впливу. З метою розслаблення мускулатури призначають змінне магнітне поле низької 

частоти, парафіно-озокеритові аплікації, електрофорез, синусоїдальні модульовані струми. 

 Лікування порушень постави та сколіозу тривалий, що вимагає активної участі самої 

дитини, наполегливих зусиль його батьків і професійного лікарського контролю. 
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ВПЛИВ ЗБАЛАНСОВАНОГО ХАРЧУВАННЯ 

НА РОЗУМОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Останнім часом все гострішою стає проблема раціонального та збалансованого 

харчування людей розумової праці, особливо студентів. Сучасний темп життя та ритм 

навчання перешкоджає реалізації нормального щодобового раціону студента. Студентська 

молодь є специфічною верствою молодого населення країни, особливості способу життя 

якого потрібно враховувати.  

Зв’язок інтелекту та якості харчування доведений у працях Айзенка та Шоєнталера, 

які вивчали вплив вітамінів і мінералів на коефіцієнт інтелекту. Ці автори відзначають, що в 

будь-якому з відомих досліджень спостерігався приріст невербального інтелекту при 

нормалізації рівня вітамінів і мінералів в їжі. Практично, немає такого вітаміну, який би не 

впливав на пам’ять, швидкість реакції і багато інших характеристик. Наприклад, залізо, 
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цинк, а також вітаміни групи В значною мірою покращують пам’ять, а їхня нестача у раціоні 

– істотно її погіршує. Кальцій і магній відповідають за діяльність нервової системи, а 

оскільки мозок складається з нервових клітин, то передача імпульсів між ними має 

найважливіше значення для мозкової діяльності в цілому. Ці мікроелементи містяться в 

молочних продуктах, бананах, арахісі, апельсинах, пророщеній пшениці та куразі. Тому не 

слід вживати штучні вітаміни, що продаються в аптеці. Найкращими є ті, які містяться у 

натуральних продуктах, тим більше, що всі перераховані вище продукти не є дефіцитом [3, 

с. 210].  

Особливо це є актуальним для людей розумової праці, студентської молоді. Кому, як 

не їй, відомий «мозковий штурм» під час сесії? Але під час підготовки до іспитів студенти 

часто забувають про збалансоване харчування. Для повноцінного функціонування мозку 

необхідні певні живильні речовини. Чим краще «паливо» отримає наш мозок, тим краще він 

працює. Щоб мозок не працював цілодобово на травлення, а виконував правильну роботу, 

необхідно харчуватися калорійно, але легкою їжею. Чим важча розумова робота 

передбачається, тим більша потреба організму в вітамінах і мінералах [5, с. 16].  

Однією з важливих умов є правильний режим збалансованого харчування. Робота 

головного мозку підтримується за рахунок його кровообігу. Процес травлення також вимагає 

кровопостачання, тому активне переварювання великої кількості їжі викликає приплив крові 

до травної системи і, відповідно, відтік її від голови. Наслідки банального переїдання можна 

спостерігати в повсякденному житті: після рясної трапези розумова діяльність 

сповільнюється, настає розслаблення. Від людини, яка ситно поїла, не доводиться чекати 

творчих рішень і оригінальних знахідок. Тому для підтримки розумової активності бажано 

дозувати навантаження на травну систему. Але у багатьох студентів режим харчування 

організований так, що більшу частину своєї добової норми харчування вони споживають за 

один раз [2, с. 114; 4, с. 36].  

Таким чином, фактичне харчування більшості студентів полідефіцитне, 

розбалансоване за багатьма нутрієнтами. Збалансованість харчування передбачає 

збалансованість між собою різних поживних речовин. Режим харчування людей розумової 

праці та студентів повинен передбачати не менш як чотирьохразове приймання їжі. 

Енергетична цінність раціону не повинна перевищувати енерговитрат організму. Зайві 837 

кДж (200 ккал), які щоденно надходять з їжею, призводять до накопичення 20-22 г 

резервного жиру за день, або 4-5 кг − за рік [1, с. 150]. Розподіл за енергетичною цінністю 

може бути таким: сніданок (вдома) − 25% добової енергоцінності, обід (в установі) − 35%, 

полудник (вдома) − 15%, вечеря − за 3 години до сну − 25%.  
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РЕАБІЛІТАЦІЯ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ  

У ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ ДАУНА 
Моторний розвиток дитини з синдромом Дауна в значній мірі залежить від стану його 

опорно-рухової системи. Особливу роль у розвитку ортопедичної патології у дитини з 
синдромом Дауна грає аномальна будова колагену - білка, що є важливим структурним 
компонентом сухожиль, хрящів, кісток, шкіри. Ця специфіка обумовлена тим, що один з 
типів колагену закодований в гені, розташованому на 21-й аномальній хромосомі. 
Результатом цього, за даними ведучих фахівців, є наявність гіпермобільності суглобів, яка 
характерна для 44 % дітей у віці від 6 до 10 років. Поєднання нестійкості суглобів з м'язовою 
гіпотонією впливає на виникнення та прогресування ортопедичної патології, а також на 
темпи розвитку великої і дрібної моторики дитини в перші десять років життя. 

Серед ортопедичних порушень, вельми поширених при трисомії-21 хромосоми, 
виділяється патологічна рухливість в суглобах першого та другого шийних хребців, яка може 
виражатися або в збільшенні амплітуди нормальних рухів, або у виникненні нехарактерних 
для норми нових ступенів свободи рухів. Основним симптомом нестабільності є біль або 
дискомфорт в шиї, які стають причиною хронічної рефлекторної напруги шийних м'язів. 
Згідно дослідженням EADS (Європейської асоціації вчених, що вивчають проблеми осіб з 
синдромом Дауна) обмеження рухів, пов'язаних з підвищеним перерозгинанням шиї, 
вважається актуальною для всіх людей з синдромом Дауна, особливо в дитячому віці. 

Другою досить поширеною патологією у дітей з синдромом Дауна є сколіоз хребта, 
частота якого серед цих пацієнтів поки точно не визначена. Вважається, що половина 
підлітків з синдромом Дауна має порушення постави різного ступеня виразності. 
Захворюваннями кульшового суглоба страждають 5-8 % дітей із синдромом Дауна. Досить 
розповсюдженою патологією є підвивих тазостегнового суглоба, викликаний специфічним 
сполученням м'язової гіпотонії й слабості зв'язкового апарата.  

Для оцінки та формування основних рухових навичок у дітей раннього віку з 
синдромом Дауна застосовують стандартизований метод, спеціально розроблений 
голландським ученим Петером Лаутеслагером. Метод Лаутеслагера, заснований на знаннях 
особливостей розвитку дітей з синдромом Дауна, включає в себе методики обстеження рівня 
розвитку основних рухових навичок дитини та складання програми реабілітації занять з ним. 

Профілактика і, в деякій мірі, лікування ортопедичних порушень у дітей з синдромом 
Дауна зводяться до зменшення надлишкової рухливості великих та дрібних суглобів за 
рахунок посилення тонусу м'язів, що зміцнює м'язову підтримку гіпермобільних суглобів. З 
цією метою на першому році життя при відсутності протипоказань проводяться курси 
лікувального масажу, зазвичай не менше чотирьох. Фізичні вправи рекомендуються всім 
дітям з раннього віку, при цьому слід уникати важких фізичних навантажень. 

Велику увагу у дітей раннього віку слід приділяти взуттю, особливо першому взуттю 
в житті малюка – перші кроки дитина повинна робити взутою. Ходити босоніж по рівній 
поверхні (підлозі) не рекомендується, оскільки це сприяє сплощенню стопи і розвитку 
плоскостопості. Взуття має бути високим, добре фіксувати гомілковостопний суглоб, мати 
супінатор, і головне відповідати за розміром. Взуття на виріст носити не можна, оскільки 
супінатор повинен точно відповідати зводу стопи. Правильно обране взуття допоможе 
дитині краще орієнтувати себе в просторі і сприятиме розвитку великої моторики. 

Для поліпшення загального тонусу м'язів досить ефективні заняття в басейні, оскільки 
при плаванні в роботу залучаються майже всі групи м'язів, при цьому навантаження на 
хребет мінімальні. У дітей більш старшого віку, а також у дорослих з синдромом Дауна 
проводять профілактику ожиріння, так як надлишкова маса тіла збільшує навантаження на 
колінні, тазостегнові суглоби і хребет. В цілому фізична активність і лікувальна фізкультура 
є ключем до профілактики більшості ортопедичних порушень при синдромі Дауна. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Навчальна діяльність студентської молоді представляє собою розумову працю, що 

пов’язана, головним чином, з діяльністю центральної нервової системи. Під впливом 

інтенсивної або тривалої навчальної роботи, яка характеризується також й впливом на 

опорно-руховий апарат (довготривале сидіння, загальне зниження рухової активності), в 

студентів виникає й розвивається стомлення, тобто спостерігається тимчасове зниження 

функціональних можливостей організму й працездатності [2, с. 18].  

Плавання – це відмінний засіб оздоровлення й відновлення організму студента, що 

досягається завдяки фізичним, термічним, хімічним і механічним властивостям водного 

середовища.  

Мета – вивчити особливості використання занять з плавання для оздоровлення 

студентів. 

Перебування у водному середовищі позитивно впливає на фізичний розвиток, функції 

кровообігу, дихання та терморегуляції, стимулює діяльність центральної нервової системи та 

вищі нервові функції людини. Вплив води може прискорювати формування рухових навичок 

і відновлення після виснажливих навантажень [3, с. 25]. 

Фізичні властивості водного середовища різко відрізняються від властивостей 

повітряного середовища, що є звичайними для людини, і висувають організму інші вимоги. 

Рухова діяльність плавця у водному середовищі викликає зміни в діяльності його органів і 

систем. Під час плавання людина долає опір води, а це висуває значні вимоги до функцій 

дихання, кровообігу, тренує фізіологічні механізми терморегуляції, розвиває силу м’язів [1, 

с. 45].  

Виконання вправ у воді в горизонтальному положенні (повільне плавання) полегшує 

роботу серця та периферичного кровообігу, знижує частоту серцевих скорочень. Тривале 

плавання з диханням на два цикли полегшує роботу серця за рахунок подовження 

діастолічної паузи, а також сповільнює пульс. Холодові впливи помірної інтенсивності 

стимулюють периферичний кровообіг.  

Водні процедури стимулюють також діяльність кровотворних органів, підвищують 

кількість лейкоцитів у крові, посилюють імунні властивості крові, зменшують застійні явища 

у внутрішніх органах. Ритмічне чергування напруження і розслаблення м'язів плавця, активні 

рухи всіх суглобів покращують венозну гемодинаміку, вдосконалюють тканинний обмін.  

Відсутність статичного напруження сприяє наповненню кров’ю судин грудної клітки, 

полегшуючи приплив венозної крові до серця. Завдяки цим особливостям м’яз серця 

зміцнюється, кровоносні судини стають еластичними, артеріальний тиск знижується [1, 

с. 54].  

Ці особливості гемодинаміки полегшують регуляцію кровообігу при напруженій 

м'язовій діяльності плавця. Плавання висуває також великі вимоги до дихальної функції, 

оскільки дихання здійснюється в незвичайних умовах. При плаванні потрібні перебудова 

системи управління диханням, а також звичного дихального автоматизму; вироблення і 

автоматизація нового навику [4, с. 66].  

Таким чином, систематичні заняття з оздоровчого плавання сприяють гармонійному 

розвитку всіх м'язів тіла, зміцнюють опорно–руховий апарат, підвищують функції серцево–
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судинної і дихальної систем, відновленню психофізичної готовності студента до ведення 

навчальної діяльності.  
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КІНЕЗІОЛОГІЧНЕ ТЕЙПУВАННЯ: ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ  

ТА ВИКОРИСТАННЯ 

В останні роки важливим і значущим кроком сучасної медицини можна вважати 

зростання інтересу клініцистів до методик немедикаментозного лікування. Одна з таких 

методик – ефективна, безпечна, доступна і проста методика фізичної реабілітації – 

кінезіологічне тейпування [3, с. 201]. 

Метод кінезіотейпінга був розроблений в 1973 році групою японських вчених на чолі 

з доктором Кензо Касі, у співпраці з концерном «Нітто Денко» (Японія) як удосконалення 

класичної методики тейпування. Кінезіотейпінг став всесвітньо відомий після Сеульської 

олімпіади 1988 року, на якій спортивні доктора збірних різних країн успішно застосовували 

його під час змагань. На території СНД метод почав поширюватися на початку 2000-х років, 

і набрав високу популярність не тільки серед спортсменів, а й серед пересічних громадян [1, 

с. 192]. 

Кинезіологичне тейпування – це метод лікування за допомогою еластичних аплікацій 

із спеціального матеріалу – кінезіотейпа. В основу методу покладено використання 

фізіологічних механізмів координації рухів, регуляції больової чутливості, мікроциркуляція і 

функціонування лімфатичної системи, що модифікуються за допомогою аплікації 

кінезіотейпа. 

Спочатку метод використовувався при лікуванні та реабілітаціі професійних 

спортсменів поряд з класичним тейпуванням. В даний час кинезіологічне тейпування 

застосовується в країнах Європи та США в повсякденній практиці спортивних лікарів, 

мануальних терапевтів, хіропрактиків, остеопатів, фізичних терапевтів. Область 

застосування кінезіологічного тейпування - травматологія, ортопедія, неврологія, спортивна 

медицина, лімфологія, гінекологія, педіатрія. Виконання аплікації не є складним, але вимагає 

певних навичок, щоб гарантувати оптимальні результати [2, с. 3]. 

Клінічні основи застосування кінезіотейпінга. Аплікація кінезіотейпа має наступний 

вплив: 

1. Стимуляція тактильних і механорецепторов шкіри. 

2. Механічна зміна рухового стереотипу. 

3. Зміна конфігурації міжфасціальних просторів. 

4. Локальне зменшення внутрішньотканинного тиску. 

Клінічними ефектами аплікацій є: зменшення болю, поліпшення мікроциркуляції, 

зміна рухового стереотипу, сегментарно-рефлекторний вплив, активація лімфовідтоку. В 

основі знеболюючої дії кінезіотейпінга лежать два фізіологічних механізми. Перший 

механізм полягає у взаємному гальмуванні аферентних сигналів в ЦНС (ворітний механізм). 

Другий механізм знеболюючої дії кінезіотейпінга реалізується через створення сприятливих 

умов для саногенетичних процесів за рахунок нормалізації мікроциркуляції в сполучній 

тканині, шкірі і підшкірній клітковині [2, с. 3; 4, с. 110]. 
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Необхідно відзначити, що незалежно від лікувальних дій кінезіотейпінга, він не 

повинен застосовуватися без лікувальної фізкультури. Кінезіотейпінг необхідно 

використовувати у поєднанні з правильними вправами, спрямованими на зміцнення і 

розтягнення м’язів [1, с. 192; 2, с. 3]. 

Метод кінезіотейпінга доцільно застосовувати в комплексному відновлювальному 

лікуванні захворювань опорно-рухового апарату, які супроводжуються дисбалансом м’язів. 

Подальше вивчення функціонального стану м’язів, шляхом мануально-м’язового тестування, 

дозволить зрозуміти компенсаторні та адаптаційні реакції опорно-рухового апарату 

людини. Кінезіотейпи сприяють активації мікроциркуляції в шкірі і підшкірно-жировій 

клітковині, зменшують больовий синдром, відновлюють функцію гіпотонічної м’язи, а на 

сегментарному рівні – впливають на асоційовані внутрішні органи. Всі ці якості 

кінезіотейпів забезпечують створення сприятливих умов для одужання. 
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СУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ  

З ГІПЕРМОБІЛЬНІСТЮ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Гіпермобільність – оборотне збільшення обсягу рухів хребетно-рухового сегмента, 

відділу хребта або периферичного суглоба в порівнянні з нормою, сусіднім хребетно-

руховим сегментом або симетричним суглобом, яке пов'язано з недостатністю фіксаційних 

структур. За даними літератури найбільш характерною локалізацією больових синдромів, 

обумовлених нестабільністю хребетно-рухових сегментів (ХРС), є шийний відділ хребта  

(30 %). Медико-соціальна значимість проблеми реабілітації та відновного лікування хворих з 

явищами гіпермобільності ХРС на шийному рівні складається з декількох чинників: 

– економічні втрати, пов'язані з тимчасовою непрацездатністю хворих, 65% яких знаходяться 

у віці від 30 до 49 років, 15 % – у віці до 30 років; 

– високий відсоток інвалідизації від вертебральних і екстравертебральних ускладнень 

гіпермобільності і нестабільності шийного відділу хребта; 

– показники якості життя пацієнтів перебувають на низькому рівні [1, с. 31]. 

Ефективність реабілітації осіб з даною патологією багато в чому визначається 

етіопатогенетичним диференційованим підходом. Великий інтерес у цьому напрямку 

представляє лікувальна фізкультура (ЛФК), так як гімнастичні вправи ефективно впливають 

на організм, покращуючи нервово-трофічні процеси і обмін речовин. Правильно підібраний 

комплекс вправ дозволяє різнобічно впливати на різні групи м'язів, дихальну і кровоносну 

системи, впливати на функціональний стан внутрішніх органів. Під впливом регулярно 

проведених фізичних вправ активізуються обмінні процеси [2, с. 123]. 

Характерними клініко-біомеханічними особливостями хворих з больовими 

синдромами на тлі гіпермобільності ХРС є: виникнення великої кількості больових 

тригерних точок у м'язах шиї і плечового пояса, що проявляються болем, спазмом і 

зниженням сили м'язів, обмеженням об’єму рухів. 
Мета реабілітації при диспластичній нестабільності шийного відділу хребта – сприяти 

поліпшенню обміну речовин, оздоровленню та зміцненню організму, зменшенню виразності 
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венозних застійних явищ, зменшенню проявів вегетативної дисфункції, поліпшенню 
кровообігу в вертебробазилярному басейні, створення активної стабілізації хребетно-
рухових сегментів, заповнення дефіциту м'язової активності [3, с. 35]. 

Фізичну реабілітацію такого контингенту хворих слід проводити в 3 етапи. Перший 
етап (2-3 дні) – спрямований на міорелаксацію. Завданнями фізичної реабілітації на цьому 
етапі є усунення болю і зниження м'язового спазму за рахунок інактивації тригерних точок 
фізичними вправами, ішемічною компресією, постізометричною релаксацією, масажем і 
дихальними вправами. 

Другий етап (10-14 днів) – м’язова корекція і створення оптимального рухового 
стереотипу. Завданнями другого етапу є відновлення нормального крово- і лімфообігу в 
області патологічного вогнища з метою стимуляції регенеративно-репаративних процесів, 
усунення патобіомеханічних змін хребта і зміцнення м'язів шиї і плечового пояса. Засобами 
фізичної реабілітації на цьому етапі є фізичні вправи різної спрямованості (на релаксацію 
м'язів, ізометричні, ізотонічні, з використанням фітболів тощо), масаж і рефлекторні впливи 
– постізометрична та постреципрокна релаксація, інактивація тригерних точок в поєднанні з 
точковим масажем [4, с. 136]. 

Третій етап (4-6 тижнів) – міотонізація і закріплення нових стато-динамічних 
установок. Завданнями цього етапу є подальше зміцнення м'язів шиї і плечового пояса з 
метою стабілізації гіпермобільних ХРС шийного відділу хребта і відновлення оптимального 
динамічного стереотипу. До засобів фізичної реабілітації на цьому етапі додаються 
спеціальні вправи залежно від характеру деформації хребта, вправи з дозованим опором і 
обтяженням, на гімнастичних снарядах і з гімнастичними предметами, вправи і плавання в 
басейні. Для індивідуалізації фізичної реабілітації необхідно розробити програму, основою 
якої є етапність відновлювальних заходів, підбір засобів фізичної реабілітації та 
прогнозування перебігу захворювання [3].  
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КОРЕКЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ТІЛА ЛЮДИНИ  
ЗАСОБАМИ АТЛЕТИЧНОЇ ГІМНАСТИКИ 

Правильна побудова занять важкою атлетикою, регулярне виконання різноманітних 
вправ з вагами протягом тривалого часу надають різносторонню дію на організм людини. В 
результаті цього впливу вдосконалюється узгодженість діяльності нервової, серцево-
судинної та дихальної систем, травного апарату, поліпшується тканинний обмін. Тривала 
тренувальна робота покращує працездатність організму, підвищує опірність його до різних 
шкідливих впливів зовнішнього середовища [1, с. 20]. 

Найбільший вплив вправи з вагами роблять на зміцнення опорно-рухового апарату, на 
розвиток сили скелетних м'язів. Без хорошого розвитку сили м'язів немислимі високі 
спортивні досягнення в жодному виді спорту. Саме тому в сучасній тренуванні легкоатлетів, 
плавців, футболістів, лижників, борців, ковзанярів і спортсменів інших видів спорту, з метою 
розвитку сили м'язів, значний час приділяється виконанню різноманітних вправ з вагами, в 
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тому числі і зі штангою.В результаті позитивного впливу важкої атлетики на організм 
людини займаються набувають правильну поставу, характерну для важкоатлетів 
пропорційно розвинену, красиву й потужну фігуру з сильною, рельєфно виділяється 
мускулатурою, досить високу життєву ємність легенів і добре треноване серце, здатне 
справлятися з навантаженнями при граничних фізичних напругах [2, с. 54]. 

Важкою атлетикою займаються люди різної ваги, тому доцільно зовнішні ознаки 
фізичного розвитку важкоатлетів розглядати окремо по вагових категоріях, що в якійсь мірі 
дозволить судити і про внутрішні фактори організму, що впливають на фізичний розвиток, 
найважливішим з яких є спадковість [3, с. 32].  

Отже: 1. При стресовому характері навантаження на організм під час силових 
тренувань, включається механізм загальної адаптації, що підвищує стійкість центральної 
нервової системи (ЦНС) до зовнішніх впливів. 
2. Прискорюється синтез і оновлення різноманітних клітинних структур організму, тим 
самим знижуючи ймовірність появи пошкоджень всередині клітин, що призводять до їх 
дисфункції - хвороби. 
3. Значною перебудові піддається і м'язова система, що в позитивну сторону змінює зовнішні 
пропорції тіла, а також підвищує швидкість основного обміну, що дозволяє легше 
контролювати (або знижувати) жировий компонент тіла. Крім того, сильні і збалансовано 
розвинені м'язи створюють м'язовий корсет для хребта, забезпечуючи умови для 
нормального функціонування всього опорно-рухового апарату, знижуючи ризики його травм 
і захворювань. 
4. Дуже значущим результатом використання силових тренувань є підвищення чутливості 
м'язових клітин до інсуліну. Це пов'язано з активним використанням м'язового глікогену під 
час занять силовим фітнесом. Збільшується потреба в більш ефективному депонування 
глюкози з крові в м'язові волокна, що і підвищує їх чутливість до інсуліну. Це покращує 
контроль над жировою масою, є профілактикою діабету II типу (а у випадку, якщо ці 
хвороби вже існують, позитивно позначається на їх терапії), знижує рівень глюкози в крові. 
5. Активний приплив крові до м'язів дає навантаження і на судинну систему. Підвищується 
еластичність магістральних і периферичних судин. Збільшується щільність капілярів, що 
призводить до поліпшення забезпечення тканин киснем, гормонами і живильними 
речовинами. 
6. Кістки людини і сполучнотканинні утворення при застосуванні значних зусиль 
підвищують свою міцність, що є профілактикою травм і захворювань, пов'язаних з цими 
системами. Зокрема, силове тренування перешкоджає розвитку дегенеративних змін, 
пов'язаних з віком і гіподинамією. Підвищується мінералізація кісткової тканини і зміст 
кальцію в організмі, що перешкоджає розвитку остеопорозу. 
7. Крім того, навантаження на м'язову систему нормалізує роботу найрізноманітніших 
органів і систем організму. Це явище обумовлене наявністю так званих моторно-
вісцеральних рефлексів. Ці рефлекси проявляються у вигляді зміни діяльності внутрішніх 
органів при подразненні або скороченні скелетної мускулатури. В результаті недостатньої 
рухової активності в організмі людини нервово-рефлекторні зв'язки, закладені природою і 
закріплені в процесі важкої фізичної праці, порушуються, що призводить до розладу 
регуляції діяльності серцево-судинної та інших систем, порушення обміну речовин і 
розвитку дегенеративних захворювань [4, 102; 5, 203]. 

Придбання бадьорого здоров'я і прекрасного зовнішнього вигляду - це два 
найпрекрасніших і головних бонусу, які ставлять силове тренування на одне з перших місць 
серед різноманітних видів тренінгу. Інші методики не можуть так швидко і якісно вплинути 
на наше тіло. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ ДЗЮДОЇСТОК НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ 

НАВЧАЛЬГО-ТРЕНУВАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

У сучасному спорті тренувальний процес жінок у боротьбі будується, на жаль, по 

загальновизнаній методиці для чоловіків, в якій основним напрямком залишаються 

підвищення обсягів тренувальних навантажень. 

Середній вік чоловіків, які приймають участь в змаганнях високого рівня вищий ніж у 

жінок. Це говорить про те, що багато спортсменок залишають спорт так і не досягнувши 

спортивних результатів, які були адекватні їх функціональним можливостям. 

Великі фізичні та психологічні навантаження є причиною виснаження адаптаційного 

резерву жіночого організму та перенапруження регуляторних систем. Поряд з цим темпи 

росту спортивної майстерності у жінок більш високі, ніж у чоловіків. Цей факт говорить про 

необхідність розробки специфічної для спортсменок методики тренувань з застосуванням 

специфічних для них реабілітаційних заходів [1, с. 2]. 

Для досягнення кращих показників спортсменками, навчально-тренувальний процес 

повинен будуватися так, щоб враховувалися усі особливості жіночого організму та своєчасно 

проводились відновлювальні заходи. Зацікавленість при цьому повинні висловлювати як 

тренери так і самі дівчата, що тренуються. 

Метою нашого дослідження було виявити особливості застосування реабілітаційних 

заходів у навчально-тренувальному процесі серед жінок, які спеціалізуються у боротьбі 

дзюдо. 

При виборі найбільш ефективних заходів реабілітації ми виходили з того, що жіночий 

організм характеризують специфічні особливості діяльності мозку. Жінок відрізняє велика 

здібність до переробки мовної інформації, тому під час навчання фізичним вправам слід 

віддавати перевагу саме такому методу, як розповідь. Під час тренувань жінки більш чутливі 

до схвалень або зауважень, що необхідно враховувати на тренуваннях. Вони більш емоційні, 

порівняно з чоловіками. Це може призводити до конфліктних ситуацій, які слід своєчасно 

припиняти [2, с. 109-113]. 

Теоретична підготовка має велике значення для гармонійного та інтелектуального 

розвитку людини. Добре виховання можливо буде передумовою до спортивної діяльності [3, 

с. 53-54]. 

На заняттях із дівчатами дотримувалися принципу поступовості, бо не до кінця 

сформований організм виконує великі навантаження, що може призвести до порушень 

опорно-рухового апарату. Внаслідок цього спортсмени можуть залишити спорт, так і не 

досягнувши великих результатів. Уникнути це можливо, якщо спочатку використовувати 

можливості росту результатів за рахунок резервів організму, поступово переходячи на більш 

складні вправи, із збільшенням обсягу та навантажень. 

Тренувальні навантаження поступово підвищували залежно від рівня функціональних 

можливостей і фаз менструального циклу. У менструальній овуляторній і 

передменструальній фазах менструального циклу фізичні навантаження, повинні бути 

оптимальні, а в 2,4 фазах менструального циклу тренувальні навантаження можуть бути 

максимальними. Правильний розподіл тренувальних навантажень залежно від фаз 
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менструального циклу дає можливість тренерові виконати тренувальне навантаження і 

підвищити спортивний результат. 

Для досягнення найбільших результатів необхідний комплексний педагогічний 

контроль та проведення реабілітаційних заходів, які можливо здійснити на основі 

суб’єктивних показників спортсменок, враховуючи емоційний та психологічний стан, а 

також динаміку підготовленості на різних етапах мезоциклу. Планування мезоциклів з 

урахуванням структури овуляторного менструального циклу та проведення в цей час 

відновлювальних процедур для кожної спортсменки індивідуально зможе забезпечити вищу 

сумарну працездатність і створить тренувальний процес більш ефективним на всіх етапах 

підготовки [4, с. 23-24]. 

Основною метою цієї роботи було вивчення особливостей зміни рухової 

підготовленості жінок-дзюдоїсток у підготовчому періоді навчально-тренувального процесу 

даного виду спорту з застосуванням реабілітаційних заходів. 

У рамках цього дослідження у дзюдоїсток була проведена оцінка їх рухової 

підготовленості на різних етапах підготовчого періоду навчально-тренувального процесу під 

впливом реабілітаційних заходів. 

Для підвищення рухової підготовленості, інтенсифікації процесу підготовки 

спортсмок та відновлення і підвищення працездатності, профілактики травм і захворювань, 

перевтоми і перетренованості було рекомендовано застосування фізичних засобів 

відновлення в поєднанні з основними педагогічними засобами. Було рекомендовано та 

застосовано серед жінок-дзюдоїсток: сухоповітряна лазня-сауна та ручний масаж в поєднані 

з постізометричною релаксацією напружених м’язів. 

Фізіологічна дія перерахованих вище заходів спрямована на активізацію обміну 

речовин, відновлення пластичних та енергетичних ресурсів тканин, координуючої діяльності 

ЦНС і функцій вегетативних систем, що забезпечують ефективне виконання наступних 

тренувальних навантажень і прискорене виведення з організму продуктів розпаду.  

Використання засобів реабілітації спрямованого впливу в спорті вважається 

доцільним у двох випадках: по-перше, після великих за обсягом та інтенсивністю 

тренувальних навантажень, по-друге, з метою підготовки спортсменів до чергових 

тренувальних занять.  

Фізичні засоби відновлення при раціональній методиці їх використання 

нейтралізують негативні наслідки тренувальних і змагальних навантажень та при цьому не 

надають побічної дії на організм спортсменів.  

Нами доведено, що під впливом запропонованої дзюдоїсткам програми 

реабілітаційних заходів під час тренувальних занять у них спостерігається виражена 

оптимізація основних рухових якостей. Даний факт є переконливим доказом безсумнівної 

ефективності запропонованої їм форми організації навчально-тренувального процесу при 

підготовці до змагань.  
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ВПЛИВ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НА РОЗУМОВУ ТА ФІЗИЧНУ  

ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ 

Тенденція постійного погіршення стану здоров’я молоді в останні десятиліття набула 
загрозливого характеру. За даними публікацій останніх років можна спостерігати той факт, 
що лише 2% дітей народжуються здоровими [1, с. 25]. Загалом кількість хворих за роки 
шкільного навчання зростає: з першого по четвертий класи з 27% до 45%, з п'ятого по 
восьмий з 45 до 69%. При цьому 40% випускників шкіл та студентів-першокурсників мають 
такі серйозні відхилення у здоров'ї, що не придатні до служби в армії [3, с. 18]. 

Сформована тривожна ситуація зі здоров'ям студентів-першокурсників вимагає 
раціональної побудови навчального процесу у ВНЗ та оптимізації рухової активності молоді. 
Під оптимальною руховою активністю розуміємо не тільки кількісний її рівень, що 
відповідає потребам організму, скільки таку її організацію, яка при відносно невеликих 
тимчасових витратах призводила б до максимального ефекту оздоровлення, що для студента 
при дефіциті вільного часу, є надзвичайно актуальним. 

Аналізуючи причини низької ефективності системи фізичного виховання у ВНЗ, 
доводиться констатувати той факт, що головним її недоліком є дефіцит рухової активності 
[2, с. 34].  

Заняття з фізичної культури, покликані вирішувати оздоровчі завдання, не виконують 
їх в наслідок недостатньої кількості академічного часу. Тому дослідження взаємозв'язку 
рухового режиму зі станом здоров'я є актуальною проблемою. 

Метою статі є вивчення оцінки рівня фізичного здоров'я студентів-першокурсників 
залежно від рухового режиму. 

Нами було досліджено 60 студентів 17-18 років, які навчаються на першому курсі 
Запорізького національного університету. До першої групи (32 студенти ̶ дівчата та юнаки) 
увійшли спортсмени різних спеціалізацій, що тренуються 10 годин на тиждень. У другу 
групу (28 ̶ дівчата та юнаки) увійшли студенти, що навчаються на гуманітарних 
спеціальностях, та займаються фізичною культурою лише протягом академічних занять за 
навчальним планом. 

Для отримання показників стану функціональних систем було оцінено за 
загальноприйнятими методиками довжина і маса тіла, життєву ємність легенів, підрахувати 
пульс (уд/хв), артеріальний тиск, проведення проб Штанге і Руф’є.  

Було виявлено, що юнаки та дівчата 17-18 років, першої групи, мають гарний 
розвиток м'язової системи, високі функціональні можливості органів дихання і кровообігу, 
гарний розвиток рухових якостей і достатній рівень адаптаційних резервів серцево-судинної 
і дихальної систем. Рівень фізичного здоров'я юнаків вище середнього рівня, а у дівчат 
відповідає середньому рівню. При цьому юнаки перевершують дівчат у рівні фізичного 
здоров'я (Р <0,05). 

Студенти другої групи мають гарний розвиток м'язової системи, але у них 
відзначається порушення регуляції серцево-судинної системи, недостатній рівень 
функціональних можливостей кардіореспіраторної системи, слабкий розвиток рухових 
якостей і адаптаційних резервів органів дихання і кровообігу. Рівень фізичного здоров'я 
юнаків відповідає середньому рівню здоров'я, дівчат − нижче середнього. Юнаки 
перевершують дівчат у рівні фізичного здоров'я  (р <0,05). 

Рівень фізичного здоров'я студентів-першокурсників, що постійно займаються 
спортом перевершує рівень фізичного здоров'я студентів гуманітарних спеціальностей, які 
відвідують лише календарні заняття фізичною культурою. Встановлено сприятливий вплив 
розширеного рухового режиму на фізичне здоров'я студентів. Недостатній руховий режим з 
цілого ряду показників призводить до зниження функціональних можливостей організму 
молодих людей. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНОМУ  

УРАЖЕННІ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Згідно зі статистичними даними біль у спині, зумовлений дегенеративно-

дистрофічними змінами різних відділів хребта, посідає одне з провідних місць у структурі 

захворювань з тимчасовою втратою працездатності, поступаючись тільки ішемічній хворобі 

серця. Патологічний процес при остеохондрозі в більшості випадків локалізується в 

шийному або в поперековому відділах хребта. Клінічна картина цього захворювання завжди 

супроводжується больовим синдромом, тривалий перебіг якого зумовлює прогресування 

патологічних процесів у хребті. Проте, незважаючи на велику кількість неврологічних 

синдромів зумовлених остеохондрозом хребта, вони мають спільні ознаки: біль в шиї, який 

посилюється при рухах в хребті, рефлекторний спазм м’язів та обмеження амплітуди рухів у 

хребті [1,с. 106].  

Остеохондроз в даний час є найпоширенішою хворобою хребта, на яку страждає 

більше 80% населення України. На остеохондроз найчастіше хворіють люди літнього віку. 

Хоча зараз це захворювання дуже «помолодшало», часто зустрічаються навіть підлітки із 

таким захворюванням. Захворювання супроводжується болем в спині і обмеженням рухів в 

уражених суглобах. На фоні остеохондрозу можуть розвиватись дисфункції або 

захворювання внутрішніх органів, нервової системи [2, с. 62].  

Різні патологічні стани, що виникають у кістково-хрящовій і м'язовій тканинах 

хребетного стовпа при шийному остеохондрозі, призводять до появи різноманітних 

неврологічних синдромів, що залежить від локалізації патологічного процесу в певному 

руховому сегменті шийного відділу хребта. Найбільш частими синдромами шийного 

остеохондрозу є корінцевий і плечелопатковий періартрит, але, як правило, у одного хворого 

відзначається поєднання двох-трьох синдромів. Протягом захворювання остеохондрозом 

шийного відділу хребта розрізняють три періоди - гострий, підгострий і період ремісії. 

Метою статті є виявлення ефективності фізичної реабілітації при дегенеративно-

дистрофічному ураженні шийного відділу хребта. 

В останні роки в комплексній терапії й профілактиці загострень остеохондрозу все 

більшого значення набувають немедикаментозні методи лікування традиційної й 

нетрадиційної медицини. 

Таке лікування остеохондрозу хребта містить у собі комплекс засобів фізичної 

реабілітації – лікувальну фізичну культуру, лікувальний масаж, фізіотерапію, мануальну 

терапію й іглорефлексотерапію. При виконанні активних рухів збільшується кількість 

імпульсів від рецепторів м'язів, що створює в центральній нервовій системі нове місце 

ураження, що при достатній силі може зменшити патологічний осередок. Одночасно при 

виконанні фізичних вправ в організмі хворого відбуваються й гуморальні зрушення. Вони 

полягають у тому, що під впливом фізичних вправ, масажу й фізіотерапевтичних процедур 

підсилюється діяльність залоз внутрішньої секреції, що виділяє в кров підвищену кількість 
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гормонів, ферментів, що впливають на рецептори тканин й нервові центри, змінюючи їхній 

стан. У свою чергу нервова система впливає на вироблення гормонів. Таким чином, механізм 

дії засобів фізичної реабілітації на організм хворого – нейрорефлекторногуморальний [3, с. 

53; 4, с. 202].  

Лікувальну гімнастику призначають в гострому періоді захворювання. В заняття 

включають фізичні вправи для дрібних і середніх м’язових груп і суглобів, вправи на 

розслаблення м’язів плечового поясу та верхніх кінцівок. Широко використовують махові 

рухи для верхніх кінцівок. Їх проводять в умовах максимального розслаблення м’язів 

плечового поясу.Після стихання больового синдрому лікувальна гімнастика спрямована на 

укріплення м’язів шиї та плечового поясу. Включають динамічні та статичні вправи, які 

чергуються з дихальними та вправами на розслаблення м’язів.Активні рухи в шийному 

відділі хребта в початковому та основному періодах курсу лікування протипоказані, тому що 

може виникнути звуження міжхребцевого отвору, яке викличе компресію нервових корінців 

та судин [5, с. 203]. 

Низка проблем реабілітації хворих із дегенеративно-дисторофічними ураженнями 

шийного відділу хребта залишається недостатньо вивченою. Дотепер не визначений 

оптимальний строк призначення різних засобів відбудовної терапії при різних по характері й 

вазі дегенеративно-дистрофічних поразках шийного відділу хребта. Ще є протилежні 

погляди по теоретичних і практичних питаннях, що стосується даної проблеми. Немає чіткої 

виразності щодо механізмів відновлення рухових функцій, до кінця не встановлена роль 

факторів, які впливають на процес відновлення порушених функцій.У зв'язку із цим 

удосконалення системи реабілітаційних заходів для пацієнтів з остеохондрозом шийного 

відділу хребта є вкрай важливим завданням. 
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ЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕКРЕАЦІЇ У ВІДНОВЛЕННІ ФІЗИЧНИХ  

ТА ЕМОЦІЙНИХ СИЛ 

Фізична рекреація стала предметом досліджень у вітчизняній науці в середині 60-х 

років ХХ ст. Її вивчають різні науки: теорія фізичної культури, соціальна психологія, 

медицина, гігієна, курортологія тощо. Останнім часом деякі науковці наполягають на 

виокремленні рекреалогії як самостійної науки про відпочинок та оздоровлення практично 

здорових людей, зосереджені на дослідженні рекреації.  

Культура відновлення фізичних та емоційних сил так само важлива, як і вміння 

ефективно працювати. На сучасному етапі – з посиленням різноманітних тисків на людину – 

цей аспект життєдіяльності набуває особливої значущості. За таких обставин важливе 

значення має раціональний вибір форм рекреаційної діяльності з урахуванням 

індивідуальних особливостей, умов і способу життя, специфіки соціокультурного 

середовища і доступних можливостей. 
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Як вважає Т. Круцевич зміст фізичної рекреації спрямовано на активізацію, підтримку 

або відновлення фізичних сил, витрачених людиною під час будь-якого виду діяльності 

(праця, навчання, спорт і ін.), на профілактику стомлення, гіподинамії; розвага, цікаве 

проведення дозвілля і взагалі на оздоровлення, поліпшення кондиції, підвищення рівня 

життєстійкості через задоволення або із задоволенням)[1, с. 24]. 

Загальною метою фізичної рекреації є зміцнення фізичного та психічного здоров'я, 

створення бази для плідної розумової та фізичної праці. 

Приступа Є.Н., Жданова О.М. та інші науковці вказують, що фізична рекреація– це 

процес використання засобів, форм та методів фізичної культури, спрямований на 

задоволення потреб у активному відпочинку, відновлення, розвагах та розвитку особистості 

у вільний та спеціально відведений час[2, с. 136]. 

Необхідно відзначити, що рекреацію, як систему, переважна більшість авторів 

поділяють на дві частини: активну і пасивну, або рекреацію з фізичною або психічною 

домінантою (переважно такий підрозділ дозволяє включати в ці дві групи широкий діапазон 

рекреаційних дій). 

Рекреаційна активність людини відповідає її потребам та інтересам, традиціям рідної 

культури, поведінковим і оцінним стандартам найближчого соціального оточення. 

Рекреаційна активність людини складається з добових, тижневих, річних і життєвих циклів. 

На кожному етапі життя вони утворюють складну систему різноманітних передумов і 

мотивацій, які визначають характер, спрямованість і ефективність рекреаційної активності. 

Цю активність вважають результативною, коли виникають відновні (рекреаційні) ефекти[3, 

с. 29-31]. 

Специфічними рисами фізичної рекреації є відсутність примушення, повна 

добровільність вибору коштів, часу, місця занять, а також їх форм і методів залежно від 

особистих бажань, смаків, настроїв і конкретних умов. 

Аналізуючи дані літератури, можна виділити наступні ознаки, характерні для фізичної 

рекреації: 

1) ігрова діяльність у вільний час; 

2) участь у ній спонтанне і визначається особистим бажанням; 

3) вона не приносить доходів; 

4) головним чином є сама участь в її процесі; 

5) люди беруть у ній участь для збереження і зміцнення здоров'я, для відпочинку, 

відновлення сил, розваги, вдосконалення особистості, спілкування; 

6) правила гри встановлюються в залежності від різних факторів; 

7) у заняттях можуть брати участь всі на рівних правах (з урахуванням індивідуальних 

особливостей); 

8) це суспільно-корисна форма використання вільного часу[4, c. 11-14]. 

Дані ознаки фізичної рекреації цілком відокремлюють її від інших компонентів 

фізичної культури та в достатній мірі представляють її характер. 

На сучасному етапі розвитку наукового знання фізична рекреація, як і раніше 

найчастіше ототожнюється з такими термінами як оздоровча фізична культура, масова 

фізична культура. Тому доцільно вказати ряд відмінних особливостей фізичної рекреації - 

ряд її методологічних проблем.  

По-перше, цільова установка рекреаційних занять – отримання задоволення від 

рухової активності в інтересах фізичного і психічного здоров'я людини. 

По-друге, фізична рекреація тісно взаємопов'язана з іншими видами фізичної 

культури. Елементи фізичної рекреації використовуються і в спорті, і у фізичному вихованні, 

і у фізичній реабілітації, отже, фізична рекреація займає центральне місце у структурі 

фізичної культури. 
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ВИКОРИСТАННЯ ВЕРТИКАЛІЗАТОРІВ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІІ 

На сьогоднішній день медицина досягла значних результатів в лікуванні як травм 

хребта, так і інших захворювань, зокрема, дегенеративних захворювань хребта. Але крім 

самого лікування, важливу роль відіграє і реабілітація. Без правильної реабілітації результати 

оперативного лікування хребта можуть бути незадовільними. Реабілітація є важливим і 

складним етапом після лікування травм хребта і його захворювань. Якщо лікування при 

захворюваннях хребта спрямоване на усунення патологічного механізму і відновлення 

цілісності хребта, то мета реабілітації - відновлення втрачених функцій пацієнта, а також 

повернути рухливість і здатність до самообслуговування постраждалій особі [1, с. 20]. 

Великий внесок у розвиток реабілітації зробив Юхан Гросс. Його робота над 

спортивним тренажером почалась у 1972 р., але тільки у 1991 р. перші моделі «Тренажера 

Гросса» почали експлуатуватися. В даний час всі реабілітаційні центри мають в своєму 

арсеналі цей незамінний апарат - вертикалізатор. Він може застосовуватися не тільки в 

процесі реабілітації у пацієнтів після операцій на хребті, але і у пацієнтів, що перенесли 

інсульт, інфаркт, черепно-мозкову або іншу серйозну травму. Сьогодні світові лідери 

реабілітаційного обладнання випускають вертикалізатори з інтегрованим роботизованим 

ортопедичним пристроєм. Це дозволяє досягти класичної вертикалізації з інтенсивною 

руховою терапією і стимуляцією опорної навантаження. Сучасні вертикалізатори з 

інтегрованим ортопедичним пристроєм дозволяють з допомогою лінійних приводів задавати 

згинальні і розгинальні рухи в колінних і тазостегнових суглобах, які дозволяють імітувати 

природний процес ходьби. При цьому навантаження на ноги регулюється так, щоб серцево-

судинна система плавно адаптувалася до фізичної активності.[2, с. 54]  

Метою статті є з’ясувати особливості застосування вертикалізаторів у фізичній 

реабілітації. 

Спочатку розглянемо позитивні і негативні сторони вертикалізаторів. 

Негативні: 

1. Тренажери для вертикалізації мають великі габарити і велику вагу, що ускладнює їх 

транспортування, пересилання, підйоми на поверхи і розміщення в квартирі хворого. Велика 

вага тренажера ускладнює його складання і експлуатацію, особливо, якщо врахувати, що за 

паралізованими хворими здійснює догляд, в основному, жіночий персонал.  

2. Практика показала, що ідею створення тренажера для хворого пропонує лікар, який не 

завжди може викласти свою ідею технічною мовою, конструюванням тренажерів займаються 

професіонали з технічним, але не медичною освітою, що мають своє уявлення про зміну 

положення тіла в просторі. Тому між бажаним і дійсним існує велика прірва.  

3. Існуючі тренажери для вертикалізації не дозволяють використовувати їх при навчанні 

хворого ходьбі.  

4. Багато тренажери дозволяють розробляти лише певну групу м'язів, тобто відтворювати 

тільки один рух. А хворим з паралічами необхідний універсальний тренажер для розробки 

всього стереотипу рухів тіла і кінцівок у просторі. [3, с. 32]  
Позитивні: 1.Відновити м'язову силу ніг. 2. Провести профілактику атрофії м'язів і 
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спастичних явищ в них. 3. Відновити навички природної ходьби. 4. Безпечно адаптувати 
серцево-судинну систему до навантажень. 5. Попередити пролежні, застійну пневмонію, 
порушення сечовипускання, які пов'язані з тривалою нерухомістю. 6. Поліпшити стан 
серцево-судинної і дихальної системи. 7. Попередити розвиток остеопорозу. 8.Зміцнити 
опорно-руховий апарат. 9. Уникнути контрактури кінцівок, освіти анкілозів суглобів, 
асиметричною рухової активності ніг. Кут нахилу вертикалізатора може регулюватися в 
межах від 0 до 80 градусів, що дозволяє почати вертикализацію і рухову терапію на ранніх 
стадіях процесу реабілітації. Така поступова вертикалізація дозволяє уникнути різких 
коливань артеріального тиску у відповідь на зміну положення тіла і рухове навантаження, що 
забезпечує безпеку реабілітаційної терапії.Раннє застосування вертикалізації на етапі 
реабілітації дозволяє своєчасно активізувати функціональну перебудову ЦНС, а також 
уникнути психологічних проблем, травмою хребта. [4, 102; 5, 203] 

Зважаючи увагу на недоліки та враховуючи переваги вертикалізатора, можна зробити 
висновок, що вертикалізатор це профілактичний пристрій, яки дозволяє без навантаження 
перевести інваліда чи особи з обмеженими функціональними можливостями у вертикальне 
положення. Це пристрій стає справжнім порятунком не тільки кінцівок, але і загального 
психологічного стану хворого. 
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЗАХВОРЮВАНЯХ 

ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ У ОСІБ 30-45 РОКІВ 
По даним експертів BOOЗ дегенеративні захворювання хребта з больовим синдромом 

досягли розмірів пандемії. В розвинутих країнах поширеність захворювання досягає 40-80%, 
а річна захворюванність становить 5%. Одна з причин больового синдрому є грижа 
міжхребцевого диску. При оперативному лікуванні позитивні результати становлять 65-97% 
(по даним закордонних та вітчизняних клінік). В останні роки спостерігається тенденція до 
мінімізації хірургічних втручань, серед яких слід відмітити мікродискектомію з 
ендоскопічним асистуванням. Позитивні результати після мікродискектомії становлять 95-
97% [2, с. 75]. 

Грижі хребта − це найважчий прояв остеохондрозу. При розриві і випинанні 
міжхребцевого диска в просвіт хребетного каналу зазвичай відбувається утиск нервових 
корінців, що супроводжується набряком, запаленням, сильним больовим синдромом.  

Міжхребетні грижі найбільш поширені в середньому віці, особливо між 30 і 45 
роками, в результаті старіння і дегенерації дисків. Однак зустрічатися вони можуть в будь-
якому віці включаючи дітей. 

Дослідження показали, що до 18-20 років грижі дисків зустрічаються рідко, та й то як 
результат травм, а не дегенерації. У цьому віці, як правило, все-таки займаються якимось 
спортом, по-друге, юнаки та дівчата в цьому віці подовгу не сидять. А дорослі сидять 
набагато більше, а рухів і з кожним роком - все менше, а напруга на глибокі м'язи і зв'язки 
поперекового відділу спини все більше [4, с. 15]. 

http://rehabilitation.eurodoctor.ru/
http://aupam.narod.ru/
http://invaportal.ru/
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Симптоми поперекового відділу: 

- біль у нозі, проходить частіше по задній і рідше по передній і бічній поверхні стегна до 

стопи; 

- оніміння пальців стопи; 

- ізольована біль у коліні, або стопі; 

- оніміння в паховій області; 

- постійна (больще 3-х місяців) біль у ділянці нирок. 

Розрізняються 4 стадії клінічного прояву міжхребцевих гриж: 

I стадія  ̶ поява тріщин у міжхребцевих дисках веде до утворення грижі до 2-3 мм; 

II стадія  ̶ з'являються протрузии (4-15 мм); 

III стадія  ̶ утворюються остеофіти, утруднюється кровообіг, відбувається часткова атрофія 

нервового корінця, ядро диска практично перестає виконувати свої амортизаційні функції; 

IV стадія  ̶ постійний біль призводить до атрофії навколишніх тканин, больові відчуття в 

хребті і в суглобах пропадають.  

Метою статті є вивчення ефективності фізичної реабілітаційної програми, при 

захворюваннях поперекового відділу хребта у осіб 30-45 років. 

Нами було досліджено хворих у віці 30-45 років з діагнозом грижі поперекового 

відділу. Дослідження проводилось на базі Запорізької обласної клінічної лікарні. 

Відмінністю було: у першій групі  ̶ І етап захворювання гриж поперекового відділу, було 

досліджено 5 осіб, у другій групі  ̶ ІІ етап захворювання гриж поперекового відділу, було 

досліджено 5 осіб [3, с. 21]. 

Оперативне втручання при міжхребцевій грижі знімає той нестерпний больовий 

синдром, яким страждали. Після операції поступово повертаються до звичайного ритму 

життя. Виконання рекомендацій дозволить значно зменшити відчуття дискомфорту в 

поперековому відділі хребта та звести до мінімуму залишкові больові відчуття.  

Нами було запропоновано фізична реабілітаційна програма для хворих які 

перебувають післяопераційного періоду. До програми входили такі розділи: 

1. консервативний метод лікування; 

2. витягненні хребта; 

3. носіння корсета; 

4. голковколювання; 

5. лікувальна гімнастика, ЛФК; 

6. масаж; 

7. фізіотерапевтичні процедури (електороферз з Карпін); 

8. водні процедури 

Лікувальною фізкультурою необхідно займатись, щоб швидше відновитись після 

операції. Це дозволить зміцнити м’язовий корсет (м’язи спини та черевного преса), 

зменшити навантаження на поперековий відділ хребта. 

Отже, після нашої програми, консервотивний метод допоміг хворим позбутися від 

симтомів болі, слабкості в ногах і тим самим допоміг повернутись людям до звичного 

способу життя, але також повинні бути обережні, щоб хвороба після навантажень не 

повторилися та симптоми не повернулися. 
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ 

ПОХИЛОГО ВІКУ З ІШЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ 

Старіння населення, тобто збільшення частки людей, старших за працездатний вік, 
спостерігається в усіх без винятку розвинених країнах. Для більшості європейських країн 
кількість осіб, старших за працездатний вік серед населення за сторіччя, як мінімум 
подвоїлася. 

Надзвичайна актуальність геронтології визначається, по-перше, старіння населення –
збільшення кількості людей похилого віку в загальній структурі суспільства, а по-
друге,зв'язок між основною причиною смертності людини – атеросклерозом, артеріальною 
гіпертензією, ішемічною хворобою серця[1, с. 86].Інтерес до розвитку вікових особливостей 
серцево-судинної системи – її структури, функції й регуляції – визначається, насамперед, 
тим, що вікові зміни, які розвиваються, у цій системі, спричиняють порушення функцій 
різних органів і систем, що значною мірою визначають характер і темп старіння організму. 
Отже, вивчення закономірностей змін, що відбуваються в системі кровообігу в процесі 
старіння, є одним з найважливіших напрямків у розкритті механізмів старіння всього 
організму. 

Висока захворюваність у похилому віці свідчить про тісний взаємозв’язок старіння й 
патології. При старінні через функціональні зміни, що розвиваються, порушення обмінних 
процесів, зниження адаптаційних можливостей, морфологічних змін створюються умови для 
розвитку патології, тобто виникають ендогенні передумови. Природно, фактори зовнішнього 
середовища, у зв’язку з обмеженням пристосувальних можливостей організму, легше 
виникають «поломки» його адаптаційно-пристосувальних механізмів і частіше призводять 
до розвитку захворювань, ніж у молодих людей. Численні клініко-статистичні дані свідчать 
про різке зростання серцево-судинних захворювань у старості, що є причинною високої 
смертності й інвалідизації людей старшого віку [2,с.27]. 

Метою дослідження є – особливості застосування засобів фізичної реабілітації у осіб 
похилого з ішемічною хворобою серця. 

Підчас реабілітації осіб похилого віку з ІХС застосовують такі засоби як ЛФК, масаж, 
правильне харчування. Лікувальна гімнастика призначається, в середньому, на 4-5-й день 
перебування у стаціонарі,при більш тяжкому перебігу хвороби – на 7-10-й день. Методика 
лікувальної гімнастики повинна передбачати спокійний темп виконання вправ, помірну 
кількість повторень кожної вправи, чергування фізичного навантаження з паузами 
відпочинку(30-40с), гімнастичних та дихальних відповідно 1:1, 1:2.У стаціонарі хворий, який 
призначено постільний режим, у першій половині курсу лікування варто застосовувати 
вихідні положення «лежачи», потім - «лежачи-стоячи-сидячи »,вправи для рук і ніг, 
полегшені варіанти для великих м’язових груп у положенні« лежачи». У другій половині 
курсу варто використовувати різні сполучення вихідних положень«сидячи-стоячи - 
сидячи»,«стоячи-сидячи». Обов’язково треба включати вправи для розслаблення м’язових 
груп, на координацію рухів [3,с. 34].  

 Масаж, діючи в синергізмі з дозованими фізичними навантаженнями, стимулює 
біологічні захисні сили організму, сприяє більш швидкій адаптації і нормалізації функцій 
нервової, судинної систем. Його нервово-рефлекторний і гуморальну вплив підсилює ефект 
фізичних вправ, що покращує коронарний кровообіг, кровообігу у малому та великому колі, 
активізує обмін і трофічні процеси в тканинах, підвищує поглинання тканинами кисню. 
Надаючи деплеторну дію, масаж усуває застійні явища, що полегшує роботу лівого 
передсердя і лівого шлуночка, підвищує нагнітальну здатність серця.Виконання курсу 
масажупризначаєтьсяіндивідуально для кожного хворого і залежить від його стану. 
Методика виконаннямасажузалежитьвідперіодулікування: в стаціонарі, впісля лікарняний 
період, в період санаторно-курортного лікування[4,с.75]. 
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На виникнення і прогресування ІХС істотно впливає харчування людини. Одним з 

найбільш важливих факторів ризику в розвитку цієї хвороби вважається вживання їжі з 

високою енергетичною цінністю, особливо простих вуглеводів (цукор, цукерки, тістечка, 

торти і т.д.), а також жирів тваринного походження, з великою кількістю жирних кислот 

і холестерину. 

При реабілітації ІХС харчуватися необхідно не рідше 4-5 разів на день. 

Рекомендується вживати, в основному, відварні або запечені страви. Кількість солі обмежити 

до 8-10 г на день.У раціон харчування включають повноцінні продукти, які не обтяжують 

шлунок, серце, печінку і нирки, містять невелику кількість холестерину: житній хліб, борщ, 

капусняк, молочні, фруктові й овочеві супи. Нежирну телятину, баранину, курку або 

індичку, нежирну рибу, вимочений нежирний оселедець кисломолочні продукти. 

Рекомендують страви з овочів - вінегрети, салати з рослинною олією. Корисні фрукти, ягоди 

і свіжі фруктові соки. Треба обмежити вживання жирних м'ясних супів, жирного м'яса, 

яловичого і баранячого жирів, гострих і солоних закусок, кави, какао, 

шоколаду[5,с.27].Таким чином, особливості фізичної реабілітації у осіб похилого віку з ІХС 

полягає в комплексному використанні масажу, лікувальної фізичної культури та правильного 

харчування. 
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СПОРТИВНІ ТАНЦІ ЯК СУЧАСНА ОЗДОРОВЧА СИСТЕМА  

ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

Збереження і зміцнення здоров'я підростаючого покоління − одна з найбільш 

важливих і складних завдань сучасності. В даний час лише незначна частина випускників 

шкіл є повністю здоровими, тому виховання дітей і підлітків набуває соціальну значимість 

[1, с. 4-5].  

В даний час, за даними всесвітньої організацій охорони здоров'я, рівень здоров'я 

школярів неухильно знижується. За статистикою 70% дітей при вступі до школи є відносно 

здоровими. За останні 10 років здоров'я українських школярів різко погіршилося. Серед 

сучасних першокласників вдвічі менше абсолютно здорових дітей, ніж серед їх однолітків 

кінця минулого століття (4,3 проти 8,7%). Учні 1‒х класів мають гірші показники готовності 

до навчання, а частка дітей, що мають недостатній рівень розвитку при вступі в школу, 

зросла порівняно з кінцем 90-х років із 21,2 до 41,4%. Загальна захворюваність дітей у віці до 

14 років протягом останнього десятиліття зросла на 9,3%. На цей час здоровими визнані 

трохи більше 20% українських школярів. У 50% дітей шкільного віку відзначаються 

відхилення у розвитку опорно‒рухового апарату; у 25-30% − у серцево‒судинної і дихальної 

системах; близько 70 % дітей страждають від гіпокінезії [4, с. 33]. 
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Метою дослідження є виявити необхідність та вплив спортивних танців на здоровя 

дітей. 

Згідно з визначенням Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), «Здоров'я − це 

стан повного фізичного, психічного і соціального благополуччя, а не просто відсутність 

хвороб або фізичних дефектів». А. Г. Сухарєв визначає здоров'я як «здатність людини 

зберігати відповідну віку стійкість в умовах різких змін кількісних і якісних параметрів 

триєдиного потоку сенсорної, вербальної і структурної інформації» [5, с. 7]. Однією з 

можливостей збереження, розвитку і відновлення здоров'я людини, є оздоровча фізична 

культура. 

Оздоровчі системи ‒ це системи знань та практичних методик, що дозволяють 

забезпечити формування здоров'я. Відомі оздоровчі системи умовно можна розділити на 

сучасні і традиційні. Традиційні системи прийшли до нас із країн з безперервним і 

поступовим розвитком культури − Індії і Китаю. Це йога, у‒шу, цигун. Сучасні оздоровчі 

системи формуються у країнах молодої культури на основі системного (цілісного) підходу, 

такі, як аеробіка, стретчинг, холізм та інші [2, с. 3-5]. 

Спортивні танці – це також сучасна оздоровча система. По суті − це величезний набір 

рухових елементів, які розвивають практично всі фізичні якості (силу, гнучкість, 

витривалість, швидкісно‒силові і координаційні здібності). За допомогою розвитку фізичних 

якостей, відбувається вдосконалення управління рухами, яке здійснюється центральною 

нервовою системою. При заняттях фізичними вправами утворюються дедалі нові умовні 

рефлекси, які закріплюються і складаються в довгі послідовні ряди. Завдяки цьому організм 

здобуває здатність все краще і краще пристосовуватися до великих і більш складним 

фізичним навантаженням, завдяки цьому ми можемо все легше і економніше здійснювати 

рухи, тобто, наш організм тренується. В результаті тренування поліпшується робота та 

будова всіх органів тіла і вищих відділів центральної нервової системи. Збільшується 

рухливість нервових процесів збудження і гальмування в корі великих півкуль головного 

мозку і в інших відділах нервової системи. Організм швидше реагує на всілякі зовнішні і 

внутрішні подразнення, у тому числі і на подразнення, що йдуть до мозку з скорочувальних 

м'язів, в результаті чого рухи тіла стають більш швидкими і вправними. Зміцнюється весь 

опорно‒руховий апарат, міцніше стають кістки, зв'язки, сухожилля. Систематичні заняття 

фізичними вправами помітно впливають на зовнішні форми тіла, сприяють його 

пропорційному розвитку, особливо в дитячому і юнацькому віці [3 с. 105-110].  

Таким чином, не викликає сумнівів твердження про наявність тісної залежності між 

здоров'ям дітей, підлітків та їх руховою активністю. Діти втрачають здоров'я за роки 

навчання в школі. Отже, саме від педагогів, організаторів освіти, батьків залежить здоров'я 

дітей і здоров'я нації. Тому в сучасних умовах зростає роль пошуку оптимальних засобів і 

методів у сфері фізичної культури, спрямованих на зміцнення здоров'я людини. У практику 

виховання здоров'я природним чином вписуються сучасні оздоровчі системи. Спортивні 

танці можна розглядати як сучасну оздоровчу систему, особливий вид мистецтва, що 

допомагає позбутися багатьох захворювань і зміцнити здоров'я. 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ СУЧАСНИХ СИСТЕМ МАСАЖУ,  

ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В СПОРТІ 

Наразі відомо,що значні фізичні навантаження, які притаманні спорту, нерідко 

зумовлюють появу рядупатологічнихзмін в опорно-руховому апараті.Травмиі захворювання, 

що виникають на тлі хронічної втоми, гіпоксемії, порушення мікроциркуляції знижують 

спортивну працездатність і заважають зростанню спортивних результатів.У зв’язку з цим 

виникає необхідність використовувати всі сучасні засоби відновлення, які сприяють зняттю 

втоми і профілактики травматизму. Найбільш ефективне і просте з них –масаж. Доцільність 

застосування масажу випливаєз фізіологічноїйого сутності. Згідно фізіологічному вченню 

І.П. Павлова, позитивна дія масажу і самомасажу пов’язана з подразненням нервових 

закінчень у шкірі, м’язах, стінках судин, що викликає рефлекторні реакції як з боку окремих 

органів, так і з боку вищих відділів головного мозку. Ці реакції супроводжуються 

розширенням судин, прискоренням крово- і лімфообігу, поліпшенням регенерації 

тахарчуваннятканин і т. п. В зв’язку з цим, актуальність масажу зростає з кожним днем. 

Отже, на сьогодні відомо чотири системи масажу: російська, шведська, фінська та східна.  

Мета статті– порівняти та проаналізувати особливості російської, фінської, шведської 

та східної систем масажу, які застосовуються в спорті. 

Так, фінська система масажу має обмежену кількість прийомів, серед яких домінує 

прийом розминання подушечкою великого пальця. З цієї причини вона малоефективна, бо 

немає можливості широко варіювати прийоми залежно від ділянки тіла і будови м’язів. До 

того ж застосування цих прийомів вимагає дуже сильних і витривалих пальців. Однак треба 

зауважити, що фінське розминання ефективно на плоских м’язах. Прийоми фінської системи 

масажу виконуються в тій же послідовності, що і в шведській системі, тобто стопа-гомілка-

стегно або кисть-передпліччя-плече для нижніх і верхніх кінцівок відповідно. В останні роки 

фінська система значною мірою поповнилася прийомами розтирання, запозиченими з 

шведської системи, і прийомами розминання з російської системи [1, 30-32]. 

При цьому, до шведської системи масажу входять прийоми погладжування (5-7%), 

розтирання (40-50%), розминання (10-15%) та руху (30-40%). Мета шведського масажу 

полягає в розтиранні ущільнень, розтягуванні судинно-нервових пучків і м’язів, збільшення 

рухливості суглобів, а не в поліпшенні крово- і лімфообігу. Шведський масаж суттєво 

відрізняється від російського класичного такими особливостями – прийоми цієї системи 

масажу проводяться з великою інтенсивністю. Пальці масажиста якомога глибше 

проникають підшкіру, розтираючи підшкірні м’язові шари, прагнучи дійти до самої кістки; 

прийоми проводяться по ходу артеріальної крові на відміну від класичного масажу, в якому 

рухи прямують по ходу венозної крові і лімфи, за винятком кистей, рук, стоп [1, 33-34]. 

Потрібно відзначити, що прийоми розминання та методику загального масажу сучасні 

шведські фахівці запозичили з російської системи, в зв’язку з тим, що техніка та методика 

прийомів російського масажу більш раціональні і досконалі. У російському класичному 

масажі увага приділяється не тільки суглобам, зв’язкам, сухожиллям, як у шведській системі, 

не тільки дрібним і плоским м’язам, як у фінському, але й великим м’язам, кожному 

покрову, судинної і нервової систем. Головне завдання класичного масажу – поліпшення 

кровообігу, а також виведення продуктів розпаду з м’язів [2, 50-51]. 

Російський класичний масаж суттєво відрізняється від інших систем наступними 

особливостями: 

1) класичні прийоми строго диференційовані залежно від різних структур організму; 

2) прийоми погладжування і вижимання розподіляються з урахуванням анатомічних 

особливостей і конфігурації ділянок тіла, які масажують; 

3) прийоми розминання та ударні підрозділяються з урахуванням топографії та форми м’язів; 

http://ua-referat.com/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B6
http://ua-referat.com/%D0%B7_%D1%84%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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4) прийоми розтирання диференційовані з урахуванням величини суглобів; 

5) у класичному масажі прийоми легко можна регулювати за силою і темпом їх виконання з 

урахуванням стану пацієнта; 

6) класичний масаж має великий арсенал прийомів, що дозволяє масажисту довше зберігати 

свої сили, замінюючи один прийом іншим, рівноцінним за своїм впливом. 

Також відмінності східної системи від європейського класичного масажу полягають в 

наступному:  

- масаж проводиться без застосування змащувальних засобів з метою більш глибокого 

впливу на покриви тіла; 

- прийоми виконуються не тільки руками, але і ногами; 

- напрямок руху при виконанні прийомів не тільки від периферії до центру, а й у зворотний 

бік. 

При цьому, масаж, виконуваний ногами, робиться в основному в лазнях, на 

попередньо розпарених суглобах, а також застосовується для спортсменів з добре 

розвиненою мускулатурою. Рухи на окремих частинах тіла здійснюються за напрямками 

меридіанів (каналів), за якими, згідно східної філософії, тече життєва енергія «ци». У 

східному масажі застосовують такі прийоми: погладжування, розтирання, розминання, 

розтягування і викручування кінцівок. Погладжування, розтирання і розминання 

виконуються зі значним тиском, який досягається максимальним використанням маси тіла 

масажиста. Тому даний масаж проводиться на підлозі або на низькій кушетці. Розтягування і 

викручування кінцівок або хребетного стовпа в якійсь мірі можнавіднести до пасивних рухів 

європейського класичного масажу [3, 68-70].  

Кожна з наведених систем масажу має свої особливості та відмінності і це треба 

враховувати при виборі методики масажу при відновленні працездатності спортсменів. Так, 

для поліпшення крово- і лімфообігу, виведення продуктів розпаду з м’язів, 

найефективнішою системою масажу слід вважати – російську і східну. Але, при розтягуванні 

судинно-нервових пучків і м’язів, та збільшенні рухливості суглобів краще використовувати 

техніку шведської системи. При цьому, прийоми фінської системи будуть більш ефективні 

на плоских м’язах, ніж прийоми інших систем. Слід зауважити, що на протязі останніх років, 

ці системи вдосконалювалися переймаючи все краще одна у одної, синтез найефективніших 

прийомів привів до створення європейського класичного масажу. 

Література 

1. Фокин. В.Н. Полный курс массажа: Учебное пособие. – 2-ое изд., испр. и доп. / В.Н. 

Фокин. – М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. – С. 30-34  

2. Селиванов В.С. Всё о восточном массаже / В.С. Селиванов. – М.: «Олимп», 2000.–256 с. 

3. Васичкин В.И. Большой справочник по массажу / В.И. Васичкин. – Спб.: Невская книга, 

М.: Изд-во Эксмо, 2004. – 438 с. 

 

Москалюк Тетяна 

студентка 6 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.мед.н., доц. Кальонова І.В.  

 

ІНТЕРВАЛЬНІ ГІПОКСИЧНІ ТРЕНУВАННЯ В СИСТЕМІ  

РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З ХРОНІЧНИМ БРОНХІТОМ 

Хронічні обструктивні захворювання легенів (ХОЗЛ) є актуальною медико-

соціальною проблемою внаслідок широкої поширеності, швидкого неухильного 

прогресування захворювання, високій інвалідності й смертності. На Україні ХОЗЛ займають 

2-е місце як причина захворюваності з тимчасовою втратою працездатності й 3-е місце як 

причина інвалідності. Смертність від ускладнень ХОЗЛ посідає четверте місце серед всіх 

причин смерті в загальній популяції. У структурі ХОЗЛ питома вага хронічного 

обструктивного бронхіту неухильно росте й становить за даними різних авторів від 56 % до 

80 % [2, с. 37]. 
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Значний прогрес, досягнутий в області вивчення хронічного бронхіту в останні роки, 

супроводжується успіхами в його реабілітації. Незамінними в даній області залишаються 

засоби лікувальної фізичної культури, нові форми якої вводяться в сучасні реабілітаційні 

програми. Важливим компонентом реабілітації при хронічних захворюваннях легенів є 

тренування дихальної мускулатури, особливо у пацієнтів з обмеженням вентиляції, що 

дозволяє активізувати роботу всіх дихальних м’язів, поліпшити дренажну функцію бронхів, 

збільшити рухливість грудної клітки, поліпшити якість життя хворих [3, с. 64].  

Одним із перспективних напрямків реабілітації хворих з хронічним бронхітом є 

поєднання дихальної гімнастики та нормобаричних гіпоксичних тренувань. Застосування 

гіпоксії з реабілітаційною метою ґрунтується на розвитку в організмі комплексу адаптивних 

реакцій збоку кардіореспіраторної системи у відповідь на гіпоксичний стрес. Короткочасна 

гіпоксія підсилює ефективність усіх ланок транспорту кисню, внаслідок чого поліпшується 

мікроциркуляція, підвищується активність дихальних ферментів і антиоксидантних систем, 

збільшується життєва ємність легень. Найзручнішим методом тривалого застосування 

гіпоксичних тренувань є використання індивідуального інгалятора-тренажера, який дозволяє 

поєднувати метод лікувальної гімнастики та гіпоксичного тренування [1, с. 65]. 

Для оцінки ефективності застосування інтервальних гіпоксичних тренувань в системі 

комплексної реабілітації осіб з хронічним обструктивним бронхітом, під нашим 

спостереженням знаходилось 26 чоловіків з діагнозом «Хронічний обструктивний бронхіт» 

поза загостренням, які були довільно поділені на основну (ОГ, n = 14) та контрольну групи 

(КГ, n = 12). Оцінку функціонального стану системи зовнішнього дихання проводили 

шляхом спірографічного визначення показників, що характеризують бронхіальну 

обструкцію, їх порівняння з належними показниками, а також за результатами 

функціональних проб. 

Програма реабілітації в обох групах включала застосування таких технологій як 

дієтотерапія, медикаментозне лікування, ЛФК, масаж, фізіотерапію, проведення освітніх 

програм (програма припинення паління, інформація про хворобу, самоконтроль за функцією 

дихання, методика полегшення задишки, поліпшення дренажної функції легенів) [4, с. 58]. 

Додатково в основній групі щоденно протягом 30 хвилин застосовувались інтервальні 

гіпоксичні тренування на дихальному тренажері-інгаляторі Фролова (ТДІ-01). Тренування на 

дихальному тренажері проводились щодня, не раніше ніж через 1,5 години після прийому 

їжі.  

Аналіз показників функціонального стану системи зовнішнього дихання на початку та 

наприкінці дослідження показав покращення досліджених параметрів у обстежуваних обох 

груп. Проте, більш значна динаміка відзначена у чоловіків основної групи, де в комплексі 

реабілітаційних заходів застосовувались інтервальні гіпоксичні тренування. Так, приріст 

життєвої ємності легень склав 10,09 % і 5,36 %, форсованої життєвої ємності легень – 15,82 

% і 7,17 %, індексу Тіффно – 13,31 % і 2,18 %, результатів функціональної проби Генчі – 

35,65 % і 19,08 % відповідно в основній та контрольній групах (р < 0,05). 

Таким чином, застосування разом з базовими методиками реабілітації інтервальних 

гіпоксичних тренувань на індивідуальному дихальному тренажері дозволяє підвищити 

ефективність проведених реабілітаційних заходів, призводить до достовірного поліпшення 

вентиляційної функції легень. На нашу думку, це відбувається внаслідок розвитку механізмів 

компенсації і поліпшення вентиляції окремих ділянок легенів, тренуванням дихальних м'язів 

шляхом створення регульованого додаткового опору на видиху, а також поліпшенням 

бронхіальної прохідності. 
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ПРИНЦИПИ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПАТОЛОГІЇ ХРЕБТА 

Реабілітація це процес, за допомогою якого прагнуть запобігти інвалідності в період 

лікування захворювання і допомогти інвалідам досягти максимальної фізичної, психічної, 

професійної, соціальної та економічної повноцінності, можливої в рамках існуючої хвороби. 

Це результат спільної діяльності медичних працівників, фахівців з фізичної реабілітації, 

психологів тощо. Для забезпечення адекватного сучасним вимогам рівня процесу реабілітації 

осіб з патологією хребта необхідна мережа установ реабілітаційного профілю і тісний 

взаємозв'язок лікарів з фахівцями галузі фізичної реабілітації [2, c. 23]. 

Реабілітація – складний соціально-медичний процес, що має такі основні аспекти:  

– відновлення здоров'я хворого шляхом проведення комплексного лікування, спрямованого 

на корекцію порушених функцій організму або розвиток компенсаторних пристосувань; 

– відновлення професійних навичок на базі максимального розвитку функціональних 

можливостей організму, функціональної адаптації до навколишнього середовища; 

– пристосування навколишніх умов до функціональних можливостей хворого з патологією 

опорно-рухового апарату. 

Активне управління процесом реабілітації можливе лише за наявності чіткого 

реабілітаційно-діагностичного алгоритму, на якому ґрунтуються реабілітаційні дії. Такий 

алгоритм повинен забезпечувати динамічне спостереження за корекцією порушених функцій 

і оптимізувати програму реабілітації [3, c. 16]. 

Сучасний реабілітаційний процес передбачає раціональне поєднання засобів фізичної 

реабілітації на всіх його етапах, поєднання функціональної та медикаментозної терапії, 

проведення реабілітаційних заходів з урахуванням раціонального режиму навантаження. 

Важливим є диференційоване застосування засобів реабілітації залежно від етапу лікування і 

характеру статодинамічних порушень, послідовна корекція функціональних порушень 

відповідно до завдань кожного з етапів реабілітації, регулярність проведення реабілітаційних 

курсів незалежно від виразності порушень, спрямованість на повне відновлення 

працездатності та якості життя пацієнта [1, c. 41]. 

При складанні програми реабілітації хворих з патологією хребта слід визначити 

функціональний клас або групу, до якої належить цей пацієнт, і виявити його 

реабілітаційний потенціал. Програма повинна базуватися на оцінці характеру порушення 

функції: больові синдроми – гострий і хронічний біль, контрактури і порочні установки, 

вегетативно-трофічні розлади – набряки, гіпотрофія м'язів, дистрофічні зміни, зниження 

м'язової сили, зменшення витривалості до навантаження, обмеження загальних фізичних 

можливостей хворого, порушення опорної і локомоторною функції, порушення координації 

рухів. 

Послідовність усунення виявлених порушень: усунення больового синдрому → 

нормалізація корінцевих та/або спінальних функцій → відновлення опоро здатності та 

стабільності хребта → відновлення витривалості до статичних та динамічних навантажень → 

формування правильної постави та оптимального рухового стереотипу. Слід чітко 

дотримуватися наведеної послідовності усунення виявлених порушень як хребта, так і 

екстравертебральних [4, c. 10]. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ПЛАВАННЯ НА ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН  

ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТУДЕНТІВ 

Плавання є ефективним засобом підвищення фізичного стану та поліпшення здоров’я 

студентів та висуває великі вимоги до дихальної функції, оскільки дихання здійснюється в 

незвичайних умовах [4, с. 323]. При плаванні потрібні перебудова системи управління 

диханням, а також звичного дихального автоматизму; вироблення і автоматизація нового 

навику [1, с. 200].  

Дихальний цикл на суші складається з двох фаз – вдиху і видиху, при плаванні – з 

вдиху, затримки дихання і видиху. З підвищенням швидкості плавання і, отже, 

почастішанням дихання, тривалість циклу дихання зменшується переважно за рахунок 

укорочення вдиху [3, с. 183]. Збільшення функціональних можливостей дихальної системи 

пов'язано з такими особливостями:  

– інтенсивною м'язовою роботою при плаванні, яка вимагає від плавця посиленого дихання;  

– утрудненим видихом, який виконується в більш щільне середовище (воду);  

– утрудненим вдихом, який виконується при тиску води на грудну клітку;  

– органічним поєднанням фаз дихання з рухами рук [2, с. 45].  

При спрямованій і постійній дихальній гімнастиці поступово розвивається грудна 

клітка, у процесі дихання беруть участь найвіддаленіші ділянки легенів, що виключає 

застійні явища в них; зміцнюються і тренуються дихальні м'язи, що є прекрасним засобом 

профілактики легеневих захворювань.  

Мета – вивчити особливості впливу занять з оздоровчого плавання на функціональний 

стан дихальної системи студентів.  

Дослідження проводилося серед студентів першого курсу напряму підготовки 

«Здоров'я людини» протягом 4 місяців 2 рази на тиждень по 1 годині на базі басейну 

«Славутич», в якому приймало участь 15 студенток та 20 студентів. 

При побудові занять з плавання дотримувалися таких принципів: системність дії 

фізичних вправ і послідовність їх застосування; регулярність дій; тривалість застосування 

фізичних навантажень; поступове збільшення фізичного навантаження на кожному 

наступному занятті; індивідуалізація фізичних навантажень; поєднання загального й 

спеціального тренувань під час заняття.  

Результати дослідження стійкості організму до змішаної гіперкапнії та гіпоксії за 

пробами Штанге і Генчі (таблиця 1) свідчать, що середні значення функціональної проби 

Штанге у студенток вірогідно збільшилися порівняно з початковим обстеженням на 10,47 с 

(р<0,001), у студентів – на 11,64 с (р<0,001). 
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Таблиця 1 

Характеристика змін показників дихальних проб та екскурсії грудної клітки у студентів під 

впливом занять з плавання 

Показник, од. 

вимір. 

Студентки (n=15) р Студенти (n=20)  р 

до після до  Після 

Штанге, с 
49,63±1,11 60,10±1,11 

 

<0,001 51,43±1,14 63,07±1,29 

 

<0,001 

Генчі, с 
23,10±0,55 28,00±0,58 

*** 

<0,001 25,83±0,46 30,30±0,41 

 

<0,001 

Екскурсія, 

см 

4,67±0,20 6,27±0,16 

** 

<0,001 5,33±0,14 7,40±0,17 

 

<0,001 

 

Отже, за результатами тестування загальний стан дихальної системи за цією пробою у 

всіх досліджуваних групах розцінювався як добрий. 

Середні кінцеві показники затримки дихання на фазі видиху за пробою Генчі 

змінилися на 4,90 с (р<0,001) студенток та на 4,47 с (р<0,001) у студентів, що вказує на 

покращення кисневого забезпечення організму в цілому та на підвищення загального рівня 

тренованості. 

Екскурсія грудної клітки змінилася у студенток на 1,60 см (р<0,001), у студентів – на 

2,07 см (р<0,001), що свідчить про позитивний вплив плавання на рухливість грудної клітки і 

тренування дихальної мускулатури. 

Таким чином, систематичні заняття з оздоровчого плавання сприяють збільшенню 

функціонального резерву та розширюють адаптаційні можливості дихальної системи.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ РАННЬОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ 

ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ОСІБ ЗІ СТРУСОМ ГОЛОВНОГО МОЗКУ 

Черепно-мозкова травма (ЧМТ) – одне з найпоширеніших ушкоджень нервової 

системи, частота якого в Україні становить 4 випадки на 1000 населення. В інших країнах, за 

даними ВООЗ, частота ЧМТ варіює від 1,8 до 5,4 випадків на 1000 населення, зростаючи 

останні роки в середньому на 2 % на рік. У 50-90 % випадків після перенесеної травми мозку 

зберігається неврологічна патологія або формуються нові неврологічні синдроми, що 

призводить до повної втрати працездатності в 19-25 % випадків, часткової втрати – у 47-58 % 

[2, с. 5]. 

Відносно прогнозів і термінів реабілітації черепно-мозкової травми загальноприйняте, 

що повноцінність відновлення хворого в гострому періоді ЧМТ має безсумнівне значення 

для попередження негативних наслідків і хронічного перебігу травматичної хвороби 

головного мозку. При цьому необхідно зазначити, що згідно з останніми пропозиціями 
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реабілітація повинна починатися в найбільш ранні терміни, коли минула загроза порушення 

вітальних функцій [4, с. 464].  

Для оцінки впливу раннього застосування системи комплексних реабілітаційних 

заходів на функціональний стан центральної нервової системи чоловіків з черепно-мозковою 

травмою, під нашим спостереженням знаходилось 22 чоловіка з діагнозом «Струс головного 

мозку, забій м’яких тканин голови» у проміжному періоді черепно-мозкової травми (7-10 

день від моменту травми), які були довільно поділені на основну (ОГ, n = 12) та контрольну 

групи (КГ, n = 10). У відповідності з наявними синдромами для оцінки реабілітаційних 

заходів були обрані наступні методики: оцінка вегетативного статусу за опитувальником 

Вейну, тест САН, реографічне дослідження судин головного мозку [3, с. 115]. 

Пацієнти основної групи отримували реабілітацію згідно з комплексною програмою, 

яка призначалась індивідуально кожному хворому за умови покращення загального стану на 

ранньому етапі проміжного періоду струсу головного мозку, приблизно на 7-10 день травми. 

Програма комплексної реабілітації включала фармакологічну корекцію, ранкову гігієнічну 

гімнастику, лікувальний масаж, процедури лікувальної гімнастики, фізіотерапевтичні 

процедури [1, c. 314]. Аналогічну реабілітаційна програма проводилась і у хворих 

контрольної групи, проте початок реабілітаційних заходів відповідав закінченню проміжного 

періоду струсу головного мозку (приблизно 21-24 доба після травми). 

В результаті проведеної реабілітації у хворих обох груп були відзначені позитивні 

ефекти в ряді сфер. Так, у всіх досліджуваних пацієнтів зменшилися частота та інтенсивність 

головного болю, суб'єктивне відчуття запаморочення, покращилися когнітивні функції. 

Відзначено зменшення скарг астенічного характеру, суб'єктивних проявів емоційної 

нестійкості, покращення настрою. Позитивна динаміка суб’єктивних проявів виразилась у 

покращення результатів оцінки вегетативного та психоемоційного стану. Так, зниження 

вегетативного індексу Вейна, який відображає суб’єктивні відчуття хворого, а отже, певною 

мірою, і якість його життя, в основній групі склало 39 %, в контрольній – 22 %. Достовірне 

поліпшення відзначено і в результатах реографічного обстеження, що свідчить про 

покращення стану судинної системи головного мозку – збільшення пульсового наповнення 

півкуль, нормалізації тонусу артерій і вен, поліпшення мікроциркуляції. У чоловіків 

контрольної групи еквіваленті зміни уступали таким в основній групі.  

Таким чином, раннє застосування системи реабілітаційних заходів у проміжному 

періоді травми призводить до більш виразної позитивної динаміки суб’єктивної 

симптоматики, покращення вегетативного та психоемоційного стану хворого, покращення 

церебральної гемодинаміки. В перспективі раннє застосування реабілітаційних заходів за 

умов індивідуального призначення буде сприяти повноцінному відновленню, зниженню 

виразності наслідків травми, досягненню більш повної фізичної, психологічної та соціальної 

реабілітації потерпілих. 

Література 

1. Мухін В.М. Фізична реабілітація / В.М. Мухін. – К.: Олімп. література, 2000. – 422 с. 

2. Педаченко Є.Г. Сучасні принципи діагностика та лікування легкої черепно-мозкової 

травми: Навчальний посібник / Є.Г. Педаченко, Л.А. Дзяк, А.Г. Сірко. – К.: Люксар, 2011. – 

78 с.  

3. Тесты и шкалы в неврологии: руководство для врачей / под ред. проф. А.С.Кадыкова, 

к.м.н. Л.С.Манвелова. – М.: МЕДпреcс-информ, 2010. – 224 с. 

4. Шевага В.М. Невропатологія / В.М. Шевага, А.В. Паєнок, Б.В. Задорожна. – К.: Медицина, 

2009. – 655 с. 



 149 

Осетинська Євгенія 

магістр фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.фіз.вих., доц. Баришок Т.В. 
 

ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ АЕРОБІКИ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ  

ЖІНОК З ПОРУШЕННЯМ ПОСТАВИ 

Найактуальнішою проблемою сьогодення є збереження й зміцнення здоров'я жінок, 

яка представляє не тільки науково-практичний інтерес, але й сприяє вирішенню соціальних 

та демографічних завдань суспільства [1, с. 490]. 

Фізична культура стає потужним засобом для підвищення фізичного, духовного, 

психічного й соціального здоров'я сучасної людини (Т.Ю. Круцевич, 2008; Н.В. Москаленко, 

2009) [2, с. 289]. 

Сучасна методика проведення занять оздоровчою аеробікою спирається на новітні 

наукові дані та успішно реалізується у спеціально організованому педагогічному процесі, 

спрямованому на всебічний розвиток особистості [1, с. 489]. 

Аналіз сучасної літератури свідчить про те, що правильна постава має величезне 

значення для життєдіяльності людини. Наукові дані багатьох фахівців вказують на те, що 

формування постави відбувається під впливом як біологічного, так і соціального розвитку 

людини, а її порушення створюють в організмі умови для розвитку цілої низки захворювань, 

насамперед хребта [2, с. 288]. 

Усе вище наведене свідчить про необхідність розробки програми корекції порушень 

постави жінок першого зрілого віку в процесі систематичних занять оздоровчою аеробікою. 

Мета роботи – визначити ефективність використання засобів аеробіки у фізичній 

реабілітації жінок з порушенням постави. Методи дослідження: аналіз науково-методичної 

літератури; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування; 

антропометрія; відеозйомка й біомеханічний аналіз біогеометричного профілю постави 

людини; методи математичної статистики. 

У нашому дослідженні взяли участь 31 жінка першого зрілого віку (21–25 років). 

Ефективність використання програми корекції було перевірено в умовах педагогічного 

експерименту, при проведенні якого сформували контрольну (КГ) – 16 осіб і 

експериментальну групи (ЕГ) – 15 осіб з порушеннями постави у фронтальній площині. 

Отримані дані свідчать про особливості функціональних порушень ОРА жінок 

першого зрілого віку. Сколіотична постава спостерігалася у 34,89 % жінок, кругла спина – у 

21,31 % осіб, кругло-ввігнута спина – у 12,17 %, а плоска – у 7,18 % жінок. 

Аналіз антропометричних даних жінок першого зрілого віку з різними типами 

постави дозволив виявити достовірні статистичні відмінності (р<0,05) між показниками 

фізичного розвитку жінок з нормальною поставою й тими, у яких є порушення. Виявлено, 

що будь-які порушення постави впливають на топографію сил скелетної мускулатури жінок 

першого зрілого віку. 

Для корекції порушень постави у фронтальній площині у жінок першого зрілого віку 

ми використовували засоби оздоровчої аеробіки, а саме – фітбол-аеробіки, які сприяють 

симетричному навантаженню. Вправи з фітболами сприяють зміцненню усіх груп м’язів, 

розвивають гнучкість та рухливість суглобів, формують і закріплюють навичку правильної 

постави.  

Для визначення ефективності запропонованої нами програми корекції постави був 

проведений педагогічний експеримент. Жінки КГ і ЕГ мали порушення постави у 

фронтальній площині. Жінки КГ займалися за програмою спортивно-оздоровчого клубу 

«ЗНУ», а жінки ЕГ займалися за розробленою нами програмою корекції постави. 
Після проведеного експерименту показники фізичного розвитку й фізичної 

підготовленості жінок змінилися як в ЕГ, так і у КГ. Необхідно зазначити, що результати, які 
зафіксовано у жінок ЕГ достовірно кращі в порівнянні з результатами жінок КГ (p < 0,05). 
Соматоскопічні дослідження й порівняння показали, що в жінок ЕГ була відзначена 
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позитивна зміна біогеометричного профілю постави: кут асиметрії лопаток у середньому 

зменшився з 4,9 (S = 1,2) до 2,8 (S = 0,6) (p < 0,05), у той же час у жінок КГ 
спостерігалася тенденція до покращення результатів даних показників (p > 0,05), така ж 
тенденція спостерігалась для показників кута асиметрії плечей. 

Таким чином, отримані результати свідчать про позитивний вплив систематичних 
занять оздоровчою аеробікою, які спрямовані на корекцію постави жінок першого зрілого 
віку. 
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МІСЦЕ АЕРОЙОГИ В РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ ХВОРИХ  

НА ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА 
Проблема остеохондрозу хребта привертає велику увагу вітчизняних і зарубіжних 

фахівців з відновлюваного лікування. Це зумовлено поширеністю цього захворювання, що 
найчастіше вражає людей в працездатному віці. 

За останні роки як у нашій країні, так і за рубежем проводилися численні симпозіуми 
та конференції, присвячені розв’язанню вищевикладеної проблеми. Разом із тим, до цього 
часу ще мають місце протилежні погляди на теоретичні та практичні питання, що стосуються 
діагностування, лікування і профілактики остеохондрозу[1, с. 5-6].Історично склалося так, 
що у світі існують два напрямки медицини – Східна і Західна.Східна медицина розглядає в 
першу чергу причини, що викликають хвороби, а Західна – ставила і ставить перед собою 
мету – перервати перебіг хвороби[2, с. 23-25].В зв’язку з вищевикладеним метою статті 
сталаоцінка ефективності застосування аеройоги під час відновлення локомоторних функцій 
у хворих на остеохондроз попереко-крижового відділу хребта. 

Дослідження проводилися на базі студії аерологи м. Запоріжжя.Було обстежено 
дев’ять жінок у віці від 31 до 67 років, хворих на остеохондроз попереково-крижового 
відділу хребта.На початку дослідження, з метою з’ясування ступеню болю, жінкам 
досліджуваної групи було запропоновано анкетування. На підставі одержаних даних було 
розроблено комплекс з аеройоги, під час виконання якого враховувався ступінь 
остеохондрозу, а також індивідуально-типологічні особливості жінок (вік, зріст, вага, 
наявність гіпертонічної хвороби, застарілих травм, тип вищої нервової діяльності тощо). 

З метою реабілітації фізичних захворювань, у тому числі й остеохондрозу хребта, 
Аюрведа використовує такі методи йоги, як йогичні пози (асани), дихальні вправи 
(пранаями), а також йгогичні практики – медитації та мантри [3, с. 99]. Їх застосування є 
досить ефективним, що пояснюється, зокрема, різноманітністю цих методів, здатних 
задовольнити численні індивідуальні потреби. Безперечно цьому сприяє і той факт, що в 
теперішній час на Заході окремі стилі йоги модифікувались і придбали нові форми. Одним із 
таких стилів сучасної йоги є аеройога, засновником якої є МишельДортиньяк (США, Н-
Йорк).Провідної ідеєю цієї школи є застосування гамака як інструмента і помічника у 
практиці йоги, що дозволяє людям будь-якого віку і рівня фізичної підготовленості 
розпочинати займатись й успішно засвоювати асани різної складності. 
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Окрім цього, гамак ефективно застосовується для корекції деформацій опорно-

рухового апарату, адже асани з його допомогою забезпечують бережливе ставлення до 

хребта, дозволяють навантажувати не хребтові структури, а, здебільшого, м’язи и зв’язки. 

Причому це навантаження є повільним, поступовим і плавним, завдяки чому м’язи 

тренуються не на збільшення м’язової маси, а на розтягування і стиснення. Плавність рухів 

попереджує травми, мікрозриви м’язів і зв’язок, які, на жаль, досить часто присутні у 

західному стереотипі рухового «оздоровлення»[4, с. 86]. 

Слід зазначити, що орієнтування західної культури на переважне використання 

силових вправ вреабілітаціїта профілактики остеохондрозу потребує від структур хребта 

постійної напруги і швидкої зміни режиму функціонування. Найпростіший рух приводить до 

дії масу елементів не тільки одного відділу, а й усього хребта в цілому. У цьому випадку 

організм вимушений швидко вирішувати безліч завдань щодо пристосування всіх структур 

тканей до умов, що змінюються, координуючи таким чином роботу великої кількості м’язів, 

зв’язок, суглобів. Безперечно швидкі або силові рухи, як правило, є певним «екстримом»для 

організму [5, с. 207]. 

З огляду на вищевикладене слід зазначити, що розроблена нами програма 

використання аеройоги під час відновлювального лікування остеохондрозу містить асани, які 

за допомогою гамака дозволяють:без напруги підсилити будь-яке витягування, при цьому 

гамак слугуватиме опорою, а в деяких випадках і єдиним рішенням;без компресії на шийний 

відділ і хребет виконувати перевернуті пози, тим самим розвантажуючи хребетний стовп; 

глибоко розслабити хребет, що досягається тим, що гамак, приймаючи форму тіла, сприяє 

глибокому розслабленню, а легке погойдування створює ефект невагомості;поліпшити 

баланс за рахунок того, що гамак нестабільний у просторі;стабілізувати емоційний стан за 

рахунок дихальних вправ і медитацій. 

Наприкінці дослідження нами було проведено повторне анкетування жінок, хворих на 

остеохондроз попереково-крижового відділу хребта.Його результати дають змогу дійти 

висновку,що означений напрямок у йозі є ефективним засобом відновлення локомоторних 

функцій хребта. 

Результати дослідження свідчать, що застосована програма фізичної 

реабілітації«аеройога» для хворих на остеохондроз попереково–крижового відділу хребта 

позитивно вплинула на збільшення рухливості суглобів у досліджуваних жінок, а також 

сприяла відновленню їхньої працездатності. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД В РЕАБІЛІТАЦІЇ ЖІНОК  

З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ 

Гіпертонічна хвороба є одним з найпоширеніших захворювань в економічно 

розвинених країнах, де нею страждають до 20-25% населення і майже половина людей 

старше 50 років. Розповсюдженість гіпертонічної хвороби в Україні серед захворювань 
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серцево-судинної системи займає перше місце і становить 32,5% [2, с. 32]. Гіпертонічна 

хвороба (ГХ)– захворювання серцево-судинної системи, головним проявом якого є 

підвищення артеріального тиску. Причинами виникнення гіпертонічної хвороби є 

атеросклеротичні ураження периферичних судин і порушення нейроендокринної регуляції. 

Обмеження фізичної активності, як найважливіша особливість сучасного способу життя 

більшості жителів економічно розвинених країн, призводить до детренування організму і 

різкого зниження його адаптаційних можливостей. У цих умовах повсякденні життєві 

ситуації (помірне фізичне навантаження, психоемоційна напруга) викликають 

гіперреактивність судинно-рухових центрів, розташованих в корі великих півкуль мозку і в 

підкіркових областях. Така дезадаптація часто є первісною причиною поступового 

формування гіпертонічної хвороби [4, с. 84-85]. 

Психоемоційні подразнення, що потрапляють із зовнішнього середовища, призводять 

до утворення «застійних» вогнищ збудження вазомоторних нервових апаратів, що і створює 

тривалий гіпертонічний стан. Ці подразнення впливають через центри симпатичної нервової 

системи і викликають судинозвужувальний ефект. 

Особливості перебігу гіпертонічної хвороби I ступеня, її функціональний і оборотний 

характер дає великі можливості у використанні немедикаментозних, природних методів 

лікування і реабілітації. Фізична реабілітація при гіпертонічній хворобі має великий арсенал 

засобів активного впливу на функціональні системи організму хворих: ЛФК, трудотерапія, 

лікувальний масаж, фізіотерапія. Своєчасні заходи адекватної активізації хворих за 

допомогою дозованих фізичних навантажень, які впливають на серцево-судинну, дихальну 

систему, сприяють тренуванню і зміцненню системи гемодинаміки, що в свою чергу сприяє 

підвищенню толерантності до фізичного навантаження, і тим самим відновлює фізичну 

працездатність хворих на гіпертонічну хворобу [4, с. 86]. 

Мета дослідження – вивчення ефективності застосування комплексної фізичної 

реабілітації у осіб, хворих на гіпертонічну хворобу першої стадії на амбулаторному етапі [2, 

с. 5].Для вивчення впливу комплексного застосування реабілітаційних заходів на 

функціональний стан серцево-судинної системи та психоемоційний стан хворих з ГХ під 

нашим спостереженням знаходились 30 жінок віком 40-50 років з гіпертонічною хворобою І 

стадії: 16 осіб – основна (ОГ) і 14 – контрольна групи (КГ). Характер праці, високі вимоги, 

що пред'являються до професійної діяльності обстежених, швидкий темп життя і пов'язане з 

цим нервово-психічне перенапруження були факторами ризику підвищення артеріального 

тиску і загострення гіпертонічної хвороби. Для оцінки ефективності реабілітаційних заходів 

проводився вимір та оцінка об’єктивних та розрахункових показників серцево-судинної 

системи, шкалаСпілберга-Ханіна для оцінки тривожності [1, с. 115]. 

В ході дослідження жінки основної групи проходили комплексну реабілітацію із 

застосуванням лікувальної гімнастики, масажу, фізіотерапії, психорелаксаційних методик 

(аутотренінг). В заняттях лікувальною гімнастикою застосовувався методичний прийом 

розсіювання і чергування навантажень, коли вправа для однієї м'язової групи змінюється 

вправою для іншої групи, а вправи з великими м'язовими навантаженнями чергуються 

вправами, які вимагають незначних м'язових зусиль, і дихальними. Використовувались 

спеціальні вправи: на розслаблення м'язових груп, на рівновагу, координацію; дихальні 

вправи; вправи в ізометричному режимі. Відомо, що при виконанні фізичних вправ за участю 

м'язів рук значно підвищується артеріальний тиск у порівнянні з вправами для м'язів ніг. 

Тому ми з великою обережністю застосовували фізичні вправи для м'язів верхніх кінцівок, 

фізичні вправи з напруженням, ривками, особливо рук, зі струсом корпусу, нахили тулуба, 

повороти голови[3, c. 278-280]. 

Жінки контрольної групи отримували реабілітацію за окремими реабілітаційними 

методиками, що застосовують в умовах поліклініки.  

У результаті проходження курсу реабілітаційних заходів у жінок обох груп відзначене 

поліпшення функціонального стану ССС, що проявилось у зниженні ЧСС, артеріального 

тиску, показника напруги ССС та індексу ситуативної та особистісної тривожності. 
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Позитивна динаміка за всіма досліджуваними показниками була більш виразна у жінок 

основної групи.  

Таким чином, застосування у комплексній реабілітації психорелаксаційних методик 

сприяє зниженню артеріального тиску, зменшенню частоти серцевих скорочень, поліпшенню 

психічного стану хворих, більш повному відновленню показників функціонального стану 

серцево-судинної системи у хворих з гіпертонічною хворобою І ступеня. 
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ПРОГРЕСИВНИЙ МЕТОД ТРЕНУВАННЯ ЗА СИСТЕМОЮ ПІЛАТЕС 

Проблема гіподинамії стала дуже актуальною в наш час. Вона є наслідком звільнення 

людини від фізичної активності. Згідно статистиці ВООЗ кожного року майже 2 млн. людей 

в світі стають жертвами гіподинамії. 

Це пов’язано з тим, що ми живемо в еру високих технологій, побутового комфорту, 

машин, Інтернету, соціальних мереж і віртуальних ігор – знерухомленими виявились 

більшість людей [1, с. 11].  

Мало хто звертає увагу на симптоми гіподинамії. Найчастіше люди списують все на 

стреси, погану екологію і неякісне харчування. Хоча в багатьох випадках нездужання, 

млявість, сонливість, низька працездатність і безсоння пов’язані саме з недостатністю руху. 

Сидячий спосіб життя викликає ряд ускладнень. М’язи позбавляються необхідного 

тренування, слабшають та поступово атрофуються. Слабкість м’язової тканини негативно 

позначаться на роботі всіх органів і систем організму людини. Якщо не вжити заходів з 

профілактики гіподинамії, це може призвести до порушень нервово-рефлекторних зв’язків, а 

особливо серцево-судинної системи: слабшає сила скорочення серця, і у людини 

розвивається серцево-судинна дистонія, може виникнути проблема із зайвою вагою. У 

маленьких дітей, які мало рухаються, порушується формування організму, неправильно 

розвивається опорно-руховий апарат, деформується хребет, погіршується робота 

ендокринної системи.  

Зрозуміло, що цивілізація не стоїть на місці, почало все більше з’являтись 

тренувальних закладів, оздоровчих центрів, всього того, що допомагає людині підтримувати 

себе в формі, а якщо існує зайва вага, то боротися з нею [1, с. 15]. 

На сьогоднішній день стрімко розвиваються різноманітні види рекреаційно-

оздоровчої рухової активності. Великої популярності набули різновиди оздоровчої 

гімнастики, одним із яких є Пілатес. 

Пілатес – це комплекс вправ для всього тіла, котрий розвиває гнучкість і рухливість . 

Ніякі інші вправи не надають настільки м’якого впливу на тіло. Ця система вправ була 

заснована Джозефом Пілатесом більше ста років тому й почала широко розвиватись в наш 

час. Пілатес хороший тим, що ним можна займатись як під керівництвом тренера, так і 

самостійно. Це лише одне із багатьох його достоїнств [1, с. 35; 2, с. 12].  

Завдяки Пілатесу зміцнюються м’язи преса, спини, покращується постава, 
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координація, збільшується гнучкість, рухливість суглобів. Крім того, вправи зачіпають 

глибокі м'язи живота і м'язи-стабілізатори, які майже не опрацьовуються на заняттях з 

класичної та силової аеробіки. 

Для жінок тренування за методом Пілатеса незамінне, воно розвиває м'язи малого тазу 

- внутрішні м'язи, дозволяє займатися фітнесом як під час, так і після вагітності, не кидаючи 

тренувань підтримувати своє тіло у формі [1, с. 46; 3, с. 28]. 

Всі вправи робляться повільно, плавно, вимагають повної концентрації і контролю 

над технікою їх виконання. Під час всього тренування треба стежити за поставою. 

Пілатес не тільки зміцнює м'язи, але вчить відчувати своє тіло, жити і рухатися в 

гармонії з самим собою. Метод Пілатеса навчає спеціальному диханню, яке управляє 

кровопостачанням мозку і покращує загальну циркуляцію крові в організмі. Поєднання руху 

з правильним диханням - ключ до зміцнення м'язів і хорошому самопочуттю. 

Для того, щоб отримати максимальну користь від занять, необхідно знати 

основоположні наукові принципи занять: дихання; точність і контроль; повільність; ізоляція 

рухів; регулярність. 

Незвичність і перевага цієї системи вправ полягає в тому, що: Пілатес розвиває 

гнучкість і силу найважливіших груп м'язів, зміцнює тіло і гармонізує дух, при будь-якому 

рівні підготовки можна підібрати оптимальні вправи, для занять не існує обмежень за віком 

[1, с. 165; 4, с. 48]. 

Підсумовуючи вищенаведене, Пілатес – це різновид оздоровчої гімнастики, комплекс 

ефективного тренування який підвищує рівень здоров’я людини. Пілатесом можуть 

займатися люди будь-якого віку і статі, з будь-яким рівнем фізичної підготовки. Ця методика 

Пілатеса допомагає запобігти наслідків гіподинамії. Можливість травм при заняттях зведена 

до мінімуму. 
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КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ С ДЦП  

В УМОВАХ СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЦЕНТРУ 

Дитячий церебральний параліч - це група захворювань у дітей з патологією 

центральної нервової системи. Церебральний параліч - термін, що поєднує групу 

захворювань головного мозку, які виникли внаслідок недорозвинення або ушкодження 

структур мозку під час вагітності, пологів або в ранньому дитячому віці. Незважаючи на 

великий прогрес сучасної теоретичної й практичної медицини, це захворювання залишається 

невиліковним, залишкові явища й наслідки ЦП стійкі і є причиною інвалідності хворого 

[1, с. 7]. 

Актуальність теми полягає у тому, що в останні роки спостерігається різке збільшення 

кількості дітей, котрі страждають на церебральний параліч. Частота хвороби: 1-2 випадки на 

1000 новонароджених. Але реабілітація цих хворих в Україні знаходиться на достатньо 

низькому рівні. В реабілітації таких дітей важливим є саме комплексний підхід. 

Тому в сучасних умовах нашого суспільства, коли держава не має можливості 
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надавати кожній дитині постійну реабілітаційну допомогу, зростає роль спеціалізованих 

центрів у процесі відновлення дитини з ДЦП, а зростання числа дітей з церебральним 

паралічем в останні роки диктує необхідність комплексного підходу до фізичної реабілітації 

[2, с. 96-98]. 

Метою нашого дослідження є ефективність комплексної програми фізичної 

реабілітації для дітей з церебральним паралічем в умовах спеціалізованого центру. 

Об’єкт дослідження - фізична реабілітація дітей з церебральним паралічем. 

 Основним компонентом методики лікування ДЦП є біомеханічна корекція хребта та 

великих суглобів у поєднанні з комплексом лікувальних заходів: фізіотерапією, лікувальною 

фізичною культурою, системою масажу, енімалтерапією. 

Лікування церебральних паралічів повинно бути раннім, комплексним і 

безперервним. Поряд із тренуванням рухових навичок необхідна рання стимуляція мовних і 

емоційно - психічних реакцій. Якщо психічний розвиток дитини нормальний, уже з перших 

місяців життя можна залучати його в довільну рухову активність. Вольові рухи залишають 

більш глибокий слід у пам’яті, ніж пасивні. 

 Лікування повинно проводитися не курсами, а безперервно протягом багатьох місяців 

і років до досягнення максимальної компенсації дефекту й соціальної адаптації, коли дитина 

перестане залежати від дорослих і зможе активно увійти в життя [3, с. 45]. 

Фізіотерапія. Ампліпульс терапія - метод електролікування при якому на хворого 

впливають застосованими синусоїдальними модульованими струмами малої сили. 

Насамперед досягається виражений знеболюючий ефект. Залежно від способу й параметрів 

застосовуваних впливів, може здійснюватись різнонаправлений вплив на тонус і 

скорочувальну здатність м’язів [6, с. 33]. 

Масаж. Класичний лікувальний масаж спрямований на поліпшення живлення й 

дихання м’язової тканини, поліпшення умов діяльності нервових елементів і рецепторів 

обміну, нормалізацію тонусу м’язів. Виконують класичний масаж за допомогою прийомів - 

поглажування, розтирання, розминання і у ряді випадків вібрації. Всі прийоми виконують 

плавно, без значних зусиль [4, с. 11]. 

Енімалтерапія. Іпотерапія - це особлива форма терапії в процесі реабілітації, але на 

відміну від інших форм ЛФК дитина активно взаємодіючи з конем, одночасно включається з 

нею в лікувальний процес. Під впливом коливань, що йдуть від спини коня, що рухається, 

викликається почергова напруга й відносне розслаблення майже всіх груп м’язів, з більшим 

акцентом на м’язи тулуба, що в свою чергу поліпшує статико локомоторні функції [5, с. 164]. 

Одже, велика увага приділяється різним засобам відновлення фізичної реабілітації 

дітей з ЦП в умовах спеціалізованого центру. Тому, важливе значення, здобуває своєчасне 

виявлення й грамотна реабілітація дітей з церебральним паралічем.  
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СПОРТИВНИЙ МАСАЖ – ЗАПОРУКА УСПІХУ СПОРТСМЕНА 

З кожним роком у будь якому виді спорту неухильно зростають результати і 

відповідно підвищуються як фізичні так і психологічні навантаження на організм 

спортсмена. Тому на фоні підвищення кваліфікації спортсмена перед тренером стає питання 

про запобігання стану фізичного перевантаження і психологічного перенапруження 

спортсменів, як тих, хто вже досягли високих результатів, так і тих, у кого все це ще має 

відбутися. У цьому разі безумовним є необхідність накопичення тренером певних знань з 

допоміжних засобів сприяння спортсменові у досягненні найвищих спортивних результатів. 

Одним з таких засобів є спортивний масаж. Його ефективність відома ще з часів 

Олімпійських ігор Стародавньої Греції [1, с. 340]. 

За даними спеціалістів залежно від мети проведення спортивного масажу існує чотири 

види цієї процедури: відновлювальний, попередній, тренувальний та реабілітаційний. 

Відповідно кожний з видів має певні різновиди і особливості, які мають вирішувати 

конкретні завдання, серед яких: відновлення і збереження працездатності організму 

спортсмена, приведення до норми його психічного стану, покращення деяких рухових 

якостей, тощо. І все це залежно від спеціалізації спортсмена, індивідуальних особливостей 

його організму та певних умов навколишнього середовища [3, с. 240; 6, с. 512]. 

Спортивний масаж являє собою надзвичайно ефективний засіб в боротьбі з втомою, в 

профілактиці травм, підвищення працездатності, розвитку гнучкості, швидкості, сили та 

інших фізичних якостей, засіб психологічної підготовки спортсменів, оздоровленні їх 

організму та досягненні високих результатів на світовій спортивній арені. 

Представляючи собою комплекс різних вправ, спортивний масаж є запорукою успіху 

будь-якого спортсмена. Мета спортивного масажу - відновлення організму після важкої 

фізичної активності. На відміну від інших видів масажу, спортивний масаж надає інтенсивну 

дію на судини, які постачають кров'ю м'язову тканину, а, отже - підвищують силу кожного 

м'яза. 

Спортивний масаж раніше застосовувався тільки в сфері професійного спорту. Зараз, 

у зв'язку з розвитком культури фітнесу, цей масаж може бути корисний будь-якій людини, 

що приділяє увагу своєму фізичному розвитку. 

Таким чином, на даний момент накопичена велика кількість літературних даних 

стандартного виконання масажу. Відносно практичного опанування методиками 

спортивного масажу, то праць у цьому напрямі зустрічається значно менше, та ще менше 

робіт присвячено методиці викладання спортивного масажу, його окремих видів і різновидів. 

[4, с. 200; 5, с. 104]. 

Спортивний масаж - невід'ємна частина спортивної програми, тому без нього 

неможливий розвиток спорту. Техніка спортивного масажу повинна бути досконаліше 

вивчена і лише за таких умов можна надавати допомогу спортсменам. 
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МОДУЛЬ АКТИВНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ВІДНОВЛЕНІ ХОДЬБИ  

ПІСЛЯ СПИНАЛЬНОЇ ТРАВМИ 

Травма спинного мозку завжди ділить життя людини на «до» і «після». Причина 

проста: серйозні наслідки спінальної травми у відношенні опорно-рухового апарату роблять 

звичне життя пацієнта неможливим. Тому важливість своєчасної і продуманої реабілітації 

після травми спинного мозку переоцінити не можна - адже тільки з її допомогою можна 

відновити функції організму, які були втрачені [1, с. 23].  

У сучасних реабілітаційних центрах методика відновлення після травм хребта 

відпрацьована до дрібниць. Вона включає в себе самі різноманітні методи впливу. 

Універсальної програми не існує. Лікар вирішує, які заходи необхідні, лише ознайомившись 

з історією хвороби, оглянувши пацієнта і поговоривши з ним. У кожному конкретному 

випадку складається індивідуальна лікувальна програма, що включає в себе не тільки 

обов'язкові процедури, але й додаткові відновлювальні заходи. Одним з методів є модуль 

активної реабілітації [2, с. 56; 3, с. 4]. 

Метою статті є з’ясуати особливості модулю активної реабілітації у відновлені ходьби 

після спинальної травми. 

Модуль активної реабілітації - це комплекс пристосувань призначений для активного 

відновлення рухових функцій і навичок ходьби. Модуль може використовуватися в залах 

ЛФК лікарень, поліклінік, госпіталів, санаторіїв та інших медичних установ, а також для 

індивідуальної реабілітації в домашніх умовах. 

Модуль активної реабілітації складається з: 

1. Стельовий підйомник, який забезпечує підйом / спуск пацієнта у вертикальній площині. 

2. Пряма напрямна рейки по якій підйомник переміщається вперед / назад. 

3. Активна стропа для підтримки пацієнта у вертикальному положенні (для розвантаження 

ваги) без фіксації ніг і тазостегнового пояса. 

Основні особливості модуля активної рухової реабілітації: 

Висока вантажопідйомність - стандартно підйомник може піднімати до 200 кг. 

Комфортний процес використання підйомника - всі функції початку / зупинки 

підйому є плавними і рівномірними. 

Простота використання - стропи легко і швидко одягаються і знімаються, а 

дистанційний пульт управління дозволяє легко управляти підйомником [4, с. 3; 5,с. 8]. 

Можна зробити висновок що модуль може використовуватися як самостійний 

пристрій для рухової реабілітації, так і при занятті на паралельних брусах або разом з 

ходунками. Тому модуль активної реабілітації є гарним засобом у процесі реабілітації. 
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ЗАЙВА ВАГА І СПОСОБИ БОРОТЬБИ З ЦІЄЮ ПРОБЛЕМОЮ 

За останні роки все легше помітити актуальність такої проблеми як надмірна вага. На 

сьогоднішній день в світі, згідно зі статистикою ВОЗ, налічується близько 1,5 мільярдів 

людей, страждаючих ожирінням. Дану проблему сміливо можна розглядати, як глобальну. За 

підрахунками експертів ожиріння може скоротити людині одну шосту частину життя.  

Ожиріння підвищує ризик різних захворювань, в тому числі цукрового діабету, раку, 

хвороб шлунково-кишкового тракту і серцево-судинної системи. Це не дивно, адже ми 

звикли харчуватися шкідливою їжею. Різні чіпси, гамбургери, шоколадні батончики, - все це 

наш щоденний раціон [1, с. 4].  

Втім, справа не тільки в харчуванні. Люди абсолютно забули, що таке активний спосіб 

життя. Нерідко можна зустріти людину, яка взагалі не займався спортом протягом свого 

життя. Згідно з офіційною статистикою, в Україні всього півмільйона людей, які регулярно 

займаються спортом, що вказує на стрімке зростання гіподинамії серед людей і схильність до 

ожиріння. Це не викликає подиву, тому що сучасні люди звикли проводити більшу частину 

часу за комп'ютером. Нерідко ми можемо побачити в інтернеті або по телевізору таке модне 

слово, як «дієта». Величезна кількість людей вдаються до даного способу для боротьби з 

надмірною вагою. Чомусь, більшість з нас наївно вірять у швидку, нешкідливу для здоров'я і 

безповоротну втрату ваги шляхом голодування, однак, це величезна помилка. Неможливо 

відмовитися від будь-якого з компонентів їжі (білки, жири, вуглеводи), не завдаючи при 

цьому шкоди своєму здоров'ю. Не дарма ж існують загальноприйняті норми споживання 

кожного з них на добу, так як вони грають найважливішу роль у функціонуванні нашого 

організму. Також, дуже нерозумно вважати, що існує можливість позбавитися від зайвої 

ваги, тільки лише дотримуючись певних правил у харчуванні. Це неможливо при повній 

відсутності фізичних навантажень, також як неможливо досягти позитивних результатів, 

займаючись спортом, не коригуючи свій раціон. Існує таке поняття, як «комплексність» - це 

якраз той випадок, коли один елемент практично безсилий без іншого [2, с. 51]. 

Людина, яка збирається схуднути повинен знати, що кращим способом служать 

аеробні навантаження - (фітнес, аеробіка, пілатес, йога, біг, плавання, танці), вони вимагають 

великих витрат енергії, що сприяє швидкому спалюванню калорій, а також позитивно 

впливають на системи організму людини. У більш широкому сенсі, аеробіка - найкращий 

спосіб спалювання калорій. Тобто, аеробне тренування допомагає спалити жир і одночасно 

зберегти м'язову масу. Аеробна активність характеризує підвищення частоти пульсу до рівня 

90% від максимуму. Скажімо, багато хто воліє займатися на велотренажері, степпері або 

біговій доріжці. Ці кардіомашини, які є практично в будь-якому фітнес-центрі, дозволяють 

задавати аеробне навантаження низького і середнього рівнів. Намагайтеся уникати аеробних 

вправ, в яких основне навантаження лягає на руки. У них витрачається куди менше калорій, 

ніж при роботі, де в основному навантажуються ноги, плюс в значно меншому ступені 

задіюється в роботу серцево-судинна система. Якщо ж говорити про три зазначених вище 

видах аеробних тренажерів, то робота на велоергометрі найменше навантажує коліна і 

щиколотки і надає безпосередній вплив на квадріцепси. Найнижчий рівень інтенсивності 

навантаження можна підтримувати під час ходьби в помірному темпі на біговій доріжці. 

Такий вид аеробного навантаження найменше «вдаряє» по м'язах. Ну а сама інтенсивна 

робота виконується на степпері. Незалежно від того, чи працюєте ви на степпері або бігаєте 

по сходах. Значна частина навантаження при роботі на степпері припадає на сідничні м'язи. І 

взагалі кожен вид навантаження впливає на тіло по-різному, ось чому чемпіони-бодібілдери 

виконують, готуючись до змагань, різного роду аеробні навантаження, маніпулюючи 

тривалістю занять, а також інтенсивністю тренування [3, с. 7; 4, с. 3]. Щоб спалювати жир з 

максимальною швидкістю вам потрібно від 2 до 5 годин аеробіки на тиждень. Таким чином, 
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тривалість кожного аеробного тренування складатиме від 40 до 60 хвилин. При спалюванні 

жиру найкращий час для аеробних занять - ранок, перед сніданком. Коли ви прокинулися, 

але ще не встигли поїсти, запаси глікогену у вашому організмі виснажені, тому тіло 

звернеться за енергією до жирів. Що стосується раціонального харчування, - це збалансоване 

поєднання всіх компонентів їжі і абсолютне виключення шкідливої їжі (смаженого, мучного, 

жирного, солодкого, «фаст-фуду»). Дотримуючись даного раціону, і, займаючись при цьому 

спортом, можна буде простежити позитивну динаміку вже через 2 тижні. Позитивний ефект 

буде наданий не тільки у зміні ваги і тонусі м'язів, але і в обмінних процесах всього 

організму в цілому [4, с. 201]. 

В наш час досить прогресивно розвиваються методи для боротьби з надмірною вагою, 

мільйони людей використовують дієти, сумнівні ліки, чаї для схуднення, деякі навіть йдуть 

на операції по зменшенню підшкірного шару жиру, однак, самим ефективним і простим 

способом для людей завжди залишатимуться спорт і раціональне харчування.  
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КОМПЛЕКС РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ПРИ ПЕРЕЛОМІ  

ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ 

Переломи кісток передпліччя в типовому місці є найбільш частою патологією травм 

верхньої кінцівки. За статистичними даним переломи променевої кістки в типовому місці 

становлять до 70% переломів передпліччя і до 10% усіх переломів взагалі. В залежності від 

складності перелому іммобілізація кінцівки може складати від 3 до 6 тижнів. Лікування не 

закінчується після зняття іммобілізуючої пов’язки. Навіть навпаки доводиться боротися вже 

з наслідками гіподинамії. Тому правильний підбір засобів і методів реабілітації є 

вирішальним в питанні, повернення пацієнта до повноцінного способу життя [4, с. 51]. 

Перелом променевої кістки у типовому місці призводить до ряду порушень роботи 

променево-запястного суглобу: контрактура, набряк, порушення сили, больові відчуття, що в 

цілому впливає на порушення навичок самообслуговування та професійних навичок. Існує 

багато методів та засобів відновлення функцій після переломів, але більшість дослідників 

вважають більш ефективним поєднання різних методів та комплексне їх  

застосування [2, с. 43; 3, с. 115]. 

Основні засоби реабілітації після перелому променевої кістки. 

Фізичні вправи [1, с. 54].  

До основних засобів реабілітації відносяться фізичні вправи, що виконуються як 

пасивно, з допомогою інструктора, так і активно. Призначають спеціальні, 

загальнорозвиваючі і дихальні вправи, а на їх тлі рекомендуються додаткові вправи з 

обтяженням, опором і вправи на розтягування.  

Постізометрична релаксація [1, с. 67].  

Сутність методики полягає в поєднанні короткочасної 5-10 сек. ізометричної роботи 

мінімальної інтенсивності і пасивного розтягування м'язів в наступні 5-10 с. Повторення 

http://www.confcontact.com/2008
http://www.zdorov.com.ua/
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таких поєднань проводиться 3-6 раз. В результаті в м'язі виникає стійка гіпотонія і зникає 

вихідна болючість. 

Ерготерапія.  

Мета эрготерапії - поліпшення якості життя пацієнтів, які внаслідок травми втратили 

можливість робити звичні для себе справи (самообслуговування, професійні навички, 

дозвілля). В систему эрготерапії входить складний реабілітаційний комплекс заходів, який 

спрямований на відновлення природної, повсякденної діяльності людини зі строгим 

урахуванням наявних патологічних змін і фізичних обмежень. 

Гідрокінезотерапія [4, с. 434].  

Гімнастика в воді — це поєднання фізичних вправ і температурного (або хімічного) 

фактора води з лікувальної і профілактичної цілями. Знаходження в воді значно підвищує 

тепловіддачу і обмін речовин, активізує гемодинаміку, дихання. В ряді випадків (при 

травмах і захворюваннях опорно-рухового апарату, парезах і паралічах) тепла вода полегшує 

виконання фізичних вправ. Важливим фактом є те, що регулюючи температуру води можна 

досягти як тонізуючого так і релаксуючого ефекту. 

Масаж [1, с. 215].  

Підсилює результати фізичних вправ масажна терапія. Масаж сприяє відновленню 

функцій суглоба. Хороші результати масаж дає після теплових процедур і при проведенні в 

водному середовищі. 

Фізіопроцедури [1, с. 136].  

До фізіопроцедур актуальних при даній нозології відносяться тепло та 

електролікування. Як і масаж, теплові процедури, які представлені парафіновими 

аплікаціями, знімають больові відчуття, попереджають травматизм під час занять та 

посилюють вплив інших засобів відновлення. 

Можемо зробити висновок, що в практиці фізичної реабілітації при переломі 

променевої кістки в типовому місці, використовується багато різноманітних засобів, які 

фахівець може комбінувати в залежності від поставлених завдань та умов відновлення. 
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МІСЦЕ МАСАЖУ У ВІДНОВЛЕННІ  

РУХОВИХ ФУНКЦІЙ М’ЯЗІВ ШИЇ 

Біль у шиї дуже часто відчуває безліч людей, від неї страждають як чоловіки, так і 

жінки. Вона зустрічається в будь-якому віці і у всіх осіб, незалежно від статі. Основні 

причини її виникнення - остеохондроз і остеоартроз відділу хребта, а також пошкодження 

м'язів шиї і зв'язок хребта. М'язовий спазм дуже часто виникає при різких ротаційних 

поворотах шиї, що найчастіше відбувається при дорожньо-транспортних пригодах. М'язовий 

спазм виникає при тривалому статичному фізичному навантаженні (наприклад, при 

тривалому сидінні за комп'ютером). Гострий м'язовий біль може з'явитися після сну, якщо 

сон протікав у незручному положенні [1, с. 57]. 

Шийний відділ хребта є самим активним, адже він постійно утримує голову, що 

створює додаткове навантаження на хребетний стовп. У зв'язку з цим остеохондроз шийного 
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відділу хребта досить поширений. Остеохондроз шийного відділу хребта виникає при 

тривалій підтримці однієї і тієї ж пози, наприклад при роботі за комп'ютером,мало рухомий 

спосіб життя. Однотипні рухи шиєю і головою також негативно впливають на стан шийного 

відділу хребта. Стреси провокують напругу і спазмування м'язів, які, в свою чергу надають 

на хребці патологічне тиск. Зайва вага перевантажує хребетний стовп, послаблюючи його 

структуру [2, с. 26]. 

Профілактика шийного остеохондрозу. 

1. Щоденне виконання лікувальної гімнастики. 

2. Масаж шийного відділу, 2 рази на рік. 

3. Прогулянка на свіжому повітрі. 

4. Профілактичний огляд стану хребта шийного відділу у лікаря -спеціаліста. 

5. Рухові вправи після довгої роботи за комп’ютером , або письма та ін. 

Вплив масажу на м’язову систему полягає у збільшенні скорочувальної здатності, 

сили і працездатності м’язів, швидкості перебігу відновних процесів у них, нормалізації їх 

тонусу, розсмоктуванні крововиливів і набряків, прискоренні процесів регенерації, 

відновленні еластичності м’язів. Основою цих змін є подразнення рецепторів, покращення 

кровообігу і окисно-відновних процесів у м’язах [3, с. 26]. 

Для відновлення порушеного кровообігу необхідно усунути м'язовий спазм і 

набряклість тканин. Зробити це можна за допомогою лікувального масажу. Для усунення 

больового синдрому використовується фармакопунктура, в ході якої в біологічно активні 

точки вводяться мікроскопічні дози знеболювальних препаратів. 

Проведена рефлексотерапія дозволяє усувати швидко і ефективно м'язовий спазм. В 

подальшому використовується мануальна терапія, лікувальна фізкультура і сеанси масажу. 

Все це дозволяє швидко відновлювати працездатність пацієнта. Масаж є невід’ємною 

частиною реабілітації. Вже після першого сеансу помітний результат. Пацієнти почуваються 

краще. 

Залежно від умов та стану хворого масаж шиї проводиться: в положенні хворого 

сидячі в спеціальному кріслі. Голова розміщена на підголівнику: сидячи за масажнім 

столиком,голова опирається лобовою ділянкою на підголівник чи руки пацієнта. Лежачи на 

спині, на боці. Залежно від положення хворого та ділянки масажу масажист може бути 

спереду,збоку, ззаду. 

Практичні рекомендації щодо проведення масажу шиї. 

1. Масаж шиї повинен проводитися дуже обережно,під постійним контролем самопочуття 

хворого та артеріального тиску. 

2. Для розслаблення підшкірного м’яза шиї та трапецієподібного м’яза під час масажу руки 

хворого повинні розміщуватися на масажному столику. Масажист не повинен натискувати 

на яремні вени та нерви,щоб не викликати запаморочення ,нудоти,блювання. 

3. Масаж корисно поєднувати з вправами для шийного відділу хребта. 

4. Пацієнт не повинен затримувати дихання. 

5. Тривалість масажу шиї – 7-10 хв.; курс масажу – 10-12 сеансів [4,с. 25]. 

Висновок. Лікувальний масаж підвищує еластичність м'язових волокон, уповільнює їх 

атрофію і зменшує гіпотрофію, покращує їх скоротливу функцію. Крім цього, масаж 

збільшує приплив кисню до м'язових волокон. Завдяки йому підвищується працездатність 

м'язів. Дотримуючись всіх рекомендацій можна запобігти появі остеохондрозу.  
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МЕХАНОТЕРАПІЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ОСІБ З НАСЛІДКАМИ  

ТРАВМ ХРЕБТА І СПИННОГО МОЗКУ 

Досить розповсюдженим методом відновлення у всьому світі є механотерапія. 

Застосування спеціальних апаратів з метою забезпечення максимально повної амплітуди 

рухів у суглобах. Цей метод дозволяє економізувати зусилля фізичного реабілітолога та 

підвищити ефективність його праці. Популярною механотерапія є при роботі як з пацієнтами 

ортопедичного профілю, так із пацієнтами, що перенесли травми хребта та спинного мозку 

[2, с. 35]. 

У механотерапії застосовують апарати кількох типів [2, с. 28-54]. 

Апарати типу маятника (Крукенберга, Каро-Степанова) основані на принципі 

балансуючого маятника, за рахунок сили інерції якого забезпечуються коливальні рухи у 

суглобах, що й призводить до збільшення амплітуди рухів у них. Кожний маятниковий 

апарат пристосований тільки для певного суглоба і виконання одного виду рухів. М'язові 

зусилля дозуються вантажем, місцем розташування його на маятнику, тривалістю і темпом 

виконання вправ. Під час заняття треба слідкувати за тим, щоб вправи не викликали у 

хворого посилення болю і підвищення напруження м'язів. 

Апарати блокового типу основані на принципі блоку з вантажами, за допомогою яких 

збільшується сила м'язів. У випадках суттєвого зниження сили м'язів можна полегшити рухи 

при умові врівноваження ваги кінцівки точно підібраним вантажем. Змінюючи вихідні 

положення пацієнта можна диференційовано зміцнювати визначені м'язові групи 

Апарати, що діють за принципом важеля (Цандера), використовують для окремих 

м'язових груп. Варіюючи довжиною важеля можна підсилювати або зменшувати опірність, 

що утруднює або полегшує виконання рухів, відновлює силу м'язів і рухливості у суглобах. 

До механотерапевтичних апаратів переважно загальної дії відносяться тренажери 

різних конструкцій. Вони шляхом дозованих фізичних навантажень і цілеспрямованої дії на 

визначені м'язові групи дозволяють вибірково впливати на опорно-руховий апарат, серцево-

судинну, дихальну і нервову системи, підвищувати фізичну працездатність. 

Методика використання механотерапії [1, с. 530]. 

Курс механотерапії складається з трьох періодів: вступного, основного і заключного. 

У вступному періоді вправи на механотерапевтичних апаратах мають щадно-тренуючий; в 

основному – переважно тренуючий характер; у заключному додають елементи навчання з 

продовженням самостійних занять з лікувальною гімнастикою в домашніх умовах. 

У перші дні процедуру механотерапії проводять один раз на день, вправляючи всі 

уражені суглоби, в подальшому ‒ два рази і у тренованих хворих - до трьох разів на день (не 

більше). Навантаження збільшують вельми обережно як по числу процедур в день, так і по 

тривалості процедури і масі застосовуваного вантажу. Слід враховувати ступінь гіпотрофії 

вправлятися м'язів, виразність больового синдрому, переносимість процедури і тим хворим, 

у яких ці симптоми менш виражені, можна більш активно збільшувати навантаження. 

Виникнення незначного болю не є протипоказанням для застосування вправ. В 

окремих випадках слід зменшити амплітуду рухів, а у разі посилення болю заняття слід 

тимчасово припинити.  
У осіб, які перенесли спинальную травму, найбільш раціонально застосування 

механотерапії перед активним заняттям. Заняття починають з мінімальних навантажень. 
Навантаження на суглоб і м'язові групи дозують зміною маси вантажу, довжини і кута 
маятника, частоти його коливань і тривалості сеансу. Апаратні тренування слід починати, як 
тільки хворий зможе самостійно сидіти. При всіх формах парезів початкові заняття 
проводять в щадному режимі, темп вправ повільний, з невеликою амплітудою (15-30°), без 
різких і грубих редрессацій. Протягом 2-3 сеансів темп доводиться до 60 коливань на 
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хвилину, розмах гойдальних рухів - до оптимальних величин. Поступово збільшують 
навантаження і по масі вантажу в противазі. При роботі на маятникових апаратах 
застосовують вантаж від 1080 до 6200 гр. Заняття на розгинання - згинання проводять до 
рівня досягнення функціонально вигідного положення[1, с. 532]. 

При різко вираженій позиційній патології суглобів, що супроводжується грубою 
деформацією, масивними параартікулярними осіфікатами і повним замиканням суглоба, 
методи механотерапії не застосовують щоб уникнути патологічних переломів. У цих 
випадках використовують ручні розробки після попереднього застосування засобів 
фізіотерапії. 

Комплексне лікування передбачає використання різноманітних засобів і методів, що 
націлені на досягнення у найкоротші терміни максимального ефекту. Однак не завжди їх 
кількість сприяє скорішому видужанню, нерідко вони можуть перевантажувати хворого, 
протидіяти один одному або бути зовсім несумісними. Тому у процесі відновного лікування 
реабілітолог має знати, як поєднуються і яка послідовність застосування засобів фізичної 
реабілітації, щоб вони доповнювали і підсилювали дію один одного і сполучались з іншими 
методами відновлення. 

Література 
1. Иванова Г.Е. Лечебная физкультура в реабилитации больных с повреждением спинного 
мозга / Г.Е. Иванова, М.Б. Цыкунов, Б.А. Поляев // В кн. : Реабилитация больных с 
травматической болезнью спинного мозга / Под общ. ред. Г.Е. Ивановой. - М. : Медицина, 
2010. – С. 529-535. 
2. Классификация механотерапевтических аппаратов / В. А. Епифанов,  
М. : Здоровье, 1997. - С. 24-58.  

 

Салімоненко Дмитро  
студент 1 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.фіз.вих., доц. Баришок Т.В. 
 

РОЗВИТОК ІНВАЛІДНОГО СПОРТУ В УКРАЇНІ І  

ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ 
В останні десятиліття у світі відбулися суттєві зміни щодо ставлення до інвалідів. 

Основою цих змін є визнання рівності прав інвалідів на повноцінне життя у суспільстві та 
створення державами реальних умов для реабілітації та соціальної інтеграції інвалідів. 

Крім того, чинне законодавство України розглядає інвалідність переважно як 
соціальну проблему, не гарантуючи відсутність обмежень їхніх основних прав - на 
працевлаштування та зайнятість, освіту, реабілітацію, доступність архітектурної та 
транспортної інфраструктури, доступ до інформації. Отже, від соціального захисту інвалідів 
необхідно терміново переходити до реального забезпечення їх прав [1, 3]. 

В 1989 році знайшлося рішення проблеми, коли почалося формування спортивного 
руху інвалідів в Україні. Саме в цей час стали створюватися фізкультурно-спортивні та 
оздоровчі клуби інвалідів. У подальшому ці громадські об'єднання стали основою для 
створення національних федерацій спорту інвалідів з різними видами уражень: опорно-
рухового апарату, вадами зору, слуху та інтелекту. У 1992 році ці чотири федерації 
об'єдналися в Національний комітет спорту інвалідів України. Стрімкий злет масового 
спорту інвалідів відбувся, коли в Україні була заснована діяльність унікальної, і поки ще 
єдиної в світі державної системи управління фізичною культурою і спортом інвалідів. У 1993 
році рішенням Уряду України були створені Український центр з фізичної культури і спорту 
інвалідів «Інваспорт» та 27 регіональних центрів «Інваспорт». 

Сьогодні Національний комітет спорту інвалідів України представляє Україну у 
міжнародному Паралімпійському і Дефолімпійському русі і виконує функції Національного 
паралімпійського комітету. За оцінками Міжнародного паралімпійського комітету, 
міжнародних спортивних федерацій темпи розвитку параолімпійського руху в Україні є 
найвищими в Європі за останній час. 
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Запорізький регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» - 

державна Установа, яка є спеціалізованим закладом по організації фізкультурно-оздоровчої, 

спортивної, реабілітаційної, навчально-методичної роботи по розвитку спорту інвалідів в 

області. 

Заклад працює з 1993 року і є регіональним підрозділом Українського центру з 

фізичної культури та спорту інвалідів «Інваспорт» і підпорядкований в області Управлінню 

молоді, фізичної культури та спорту Запорізької облдержадміністрації [1,3]. 

ДЮСШ інвалідів – структурний підрозділ ЗРЦзФКіСІ «Інваспорт». Тренерсько-

викладацький склад нараховує 22 тренерів з таких видів спорту: пауерліфтинг, легка 

атлетика, теніс настільний, баскетбол, футбол, плавання, тхеквондо, дзюдо, стрільба кульова, 

фехтування. У ДЮСШ займається 182 спортсмена-інваліда з ураженням опорно-рухового 

апарату, вадами зору, слуху, розумового та фізичного розвитку. 

Спортсмени Запоріжжя ставали неодноразовими чемпіонами та призерами 

Дефлімпійських ігор, Паралімпійських ігор, чемпіонатів Світу і Європи, з таких видів спорту 

як легка атлетика, плавання, пауерліфтінг, волейбол, баскетбол, настільний теніс, тхеквондо, 

дзюдо, боулінг. 

ЗРЦзФКіСІ «Інваспорт», щодо проведення таборів фізкультурно-спортивної 

реабілітації, плідно працює з регіональним відділенням Українського фонду соціального 

захисту інвалідів, у організації тренувального процесу інвалідів – з громадськими 

організаціями інвалідів м. Запоріжжя, спеціальними навчальними закладами для дітей-

інвалідів, спортивними федераціями, Запорізьким національним університетом (кафедрою 

здоров’я людини та фізичної реабілітації). 

Зусилля ЗРЦзФКіСІ «Інваспорт» в 2015 році спрямовані на залучення інвалідів та 

учасників АТО до активних занять різними формами фізкультурно-реабілітаційної та 

спортивної роботи, підготовки Паралімпійського та Дефлімпійського резерву, спортсменів 

високого класу. На 2015 рік у склад національних збірних команд України з видів спорту 

інвалідів від Запорізької області до основного складу потрапило - 19 спортсменів, до 

кандидатів - 12, до резерву-2 [3]. 

Отже тільки цілеспрямована та системна робота усіх фахівців, що працюють в системі 

«Інваспорт» без винятку, а також держави, уряду, громадських організацій інвалідів, простих 

громадян може дає результати у соціалізації інвалідів у суспільстві через спорт та змагання. І 

не варто вірити міфам, що люди з інвалідністю – люди іншого світу: вони потребують 

особливих, дещо специфічних умов проживання та обслуговування, які дозволяли б їм 

почуватися та дійсно бути повноцінними членами суспільства, робити посильний внесок у 

національну економіку та культуру. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ У ДІТЕЙ 8-10 РОКІВ  

ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ  

На сучасному етапі спостерігається невпинне зростання захворюваності на 

бронхіальну астму (БА), що мотивовано забрудненням довкілля, збільшенням алергізації 

населення, погіршенням генофонду нації, що робить її важливою соціально-медичною 

проблемою і вимагає удосконалення діагностики, розробки і упровадження комплексних 

http://vk.com/invasportzp
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програм профілактики, лікування і реабілітації. За даними Національного інституту 

фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського в Україні на БА страждають 2,5 млн. людей 

[1, с. 318; 4, с. 353]. 

Захворювання бронхолегеневої системи є однією з найбільш важливих проблем у 

сучасній світовій медицині. Розповсюдженість бронхіальної астми зростає у всьому світі. 

Причому збільшується питома вага важких форм (зокрема серед осіб молодого віку), більша 

частина хворих негайно госпіталізуються до стаціонарів. Із цим пов’язана висока 

інвалідність і летальність хворих на БА [2, с. 16]. 

Наявність побічних ефектів медикаментозного лікування детермінує актуальність 

проблеми оптимізації фізичної реабілітації хворих на БА і подальшого вивчення цієї 

проблеми. Уміння управляти своїм диханням, що виникає внаслідок систематичного 

тренування дихання, забезпечує хворому більш повноцінний дихальний акт під час ядухи, 

значно полегшуючи його стан, і вимагає застосування меншої кількості медикаментозних 

засобів. З огляду на вищесказане стає важливою проблема розробки програми фізичної 

реабілітації для дітей в стаціонарних умовах [4, с. 355].  

Мета – вивчити особливості фізичної реабілітації дітей хворих на бронхіальну астму.  

Проблема лікування й профілактики бронхіальної астми вийшла далеко за межі 

медичної проблеми і набула соціально-економічного значення через те, що уражає в 

основному осіб дитячого та молодого віку, зумовлює підвищення рівня летальності від неї. 

На сьогоднішній день успішно застосовуються методи медикаментозного лікування 

бронхіальної астми, однак часте і тривале застосування медичних препаратів загрожує 

розвитком побічних явищ та ускладнень. Такі труднощі в лікуванні БА потребують 

додаткових засобів, у тому числі й нелікарських – фізичних, що є дуже важливим для 

покращення функціонального стану системи зовнішнього дихання.  

Активні заняття лікувальною фізкультурою ведуть до оптимізації стану 

співвідношення процесів збудження й гальмування в центральній нервовій системі, 

сприяючи усуненню функціональних порушень із її боку. Усе це разом з постановкою 

правильного подиху поліпшує рухливість грудної клітки й зміцнює дихальну мускулатуру, 

сприяє усуненню порушень у сфері нейроендокринної регуляції, зниженню підвищеної 

лабільності бронхів, відновленню нормального механізму подиху, нормалізації діяльності 

інших внутрішніх органів [3, с. 34]. 

Вправи з вимовою голосних і приголосних звуків, розраховані на розвиток вольового 

свідомого керування видихом самим хворим для того, щоб зробити його рівномірним, 

замість переривчастого, спастичного. Вібрація ж верхніх дихальних шляхів сприяє 

зниженню спазму бронхів при видиху. При звуковій гімнастиці вібрація голосових 

зв'язувань передається на трахею, бронхи, легені, грудну клітку, що викликає розслаблення 

спазмованих бронхів і бронхіол [5, с. 26-29].  

Проблема реабілітації дітей хворих на бронхіальну астму пов'язана з тим, що саме в 

цих пацієнтів спостерігається найбільше зниження пристосування організму до фізичного 

навантаження, а ефект від лікарської терапії може бути значно посилений шляхом 

впровадження реабілітаційних програм. 

Застосування фізичної реабілітації у дітей хворих на бронхіальну астму сприяє 

відновленню функції зовнішнього дихання, нормалізації кровообігу, поліпшенню 

адаптаційних можливостей дихальної і серцево-сдинної системи до фізичних навантажень, 

зміцненню мускулатри та рухливості грудної клітки, підвищенню опірності організму, 

нормалізації функції нервової системи. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ ЗА МЕТОДОМ БУТЕЙКО  

У ВІДНОВЛЕННІ ФУНКЦІЙ РЕСПІРАТОРНОЇ  

СИСТЕМИ ОРГАНІЗМУ 

В наш час спостерігається збільшення захворювань органів дихання, що часто 

пов’язують з погіршенням екологічної ситуації та розвитком алергічних реакцій. 

Актуальним постає питання використання дихальних гімнастик, як для профілактики хвороб, 

так і для відновлення знижених функцій дихальної системи. 

Дихальна гімнастика Бутейко, була розроблена автором в 1952 році і з тих пір 

успішно застосовується для лікування різноманітних хвороб органів дихання (бронхіальної 

астми, алергічних захворювань та інших) представляє собою систему оздоровлення 

організму, спрямовану на обмеження глибокого дихання або «метод вольової ліквідації 

глибокого дихання (ВЛГД)» - за словами самого К.П. Бутейко [1, c. 24]. 

На думку Бутейка, причиною розвитку патологічних станів органів дихання стає 

гіпервентиляція, що викликає недолік СО2 в крові. Це відбувається через підвищення тонусу 

гладкої мускулатури, спазм дихальних шляхів і порушенні тканинного дихання. Причина 

розвитку захворювань саме в альвеолярній гіпервентиляції - тобто, при глибоких вдихах, 

кількість кисню, одержуваного людиною, не збільшується, а ось вуглекислого газу, стає 

менше. І його недолік веде до появи близько 90 захворювань. Одним з підтверджень цієї 

теорії служить той факт, що об'єм легенів здорової людини -5 л, а хворого на бронхіальну 

астму - близько 10-15 л [2, c. 32].  

 Дихальна гімнастика за методикою Бутейко може використовуватися з метою 

нормалізації функцій дихальної системи при таких захворюваннях як бронхіальна астма, 

астматичний бронхіт, емфізема легенів, пневмосклероз, пневмонія, стенокардія, гіпертензія, 

порушення мозкового кровообігу, алергічних захворюваннях [2, c. 14]. 

 Щоб наситити кров вуглекислим газом, якого дуже мало в навколишньому повітрі, 

потрібно регулювати своє дихання, роблячи його поверхневим, а паузи між вдихами ‒ більш 

тривалими. 

Метод Бутейко ‒ дихальна гімнастика, мета якої навчити людину керувати своїм 

диханням і позбутися гіпервентиляції легенів. Принцип правильного дихання простий - 

потрібно робити неглибокий поверхневий вдих, протягом 2-3 секунд, потім видих 3-4 

секунди і постаратися збільшити паузу між вдихами. У цей час організм людини відпочиває, 

також для стимуляції трійчастого нерва, під час пауз, потрібно дивитися вгору і не лякатися 

виникає почуття нестачі повітря. Почавши займатися по подібній системі, потрібно бути 

готовим до неприємних відчуттів, що виникають на перших етапах вправ. Може з'явитися 

страх, відраза до вправ, загострення хвороб і почуття болю, також можливі такі симптоми, як 

погіршення апетиту, почастішання дихання і напади нестачі повітря. Головне - не припиняти 

займатися і тоді, через деякий час, почнеться одужання, і пройдуть неприємні відчуття. 

Краще відвести для занять певні години і щодня займатися певний час.1 вправа ‒ 

потрібно постаратися затримати дихання, до появи відчуття браку повітря і як можна довше 
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залишатися в цьому стані, роблячи дрібні неглибокі вдихи. При появі бажання зробити 

глибокий вдих - почати вправу заново.2 вправа ‒ затримка дихання при ходьбі - затримати 

дихання і ходити по кімнаті, до відчуття нестачі повітря, потім подихати і повторити вправу 

знову.3 вправа - поверхнево дихати протягом 3 хвилин, поступово збільшуючи час до 10 

хвилин. Вправи потрібно намагатися проводити якомога частіше, не рідше 3 - 4 разів на 

день, мета таких занять - домогтися звички до поверхневому диханню і паузи між вдихами в 

50-60 секунд [2, c. 34]. 

Переваги дихальної гімнастики за Бутейко, це можливість виконувати вправи де і 

коли завгодно: вдома, на прогулянці, на роботі або в транспорті, крім того, вона досить 

проста і підходить для всіх вікових груп, починаючи від дітей з 4-х років і закінчуючи 

людьми, похилого віку. 
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ОЗДОРОВЧЕ ПЛАВАННЯ У ФІЗИЧНІЙ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗІ СКОЛІОЗОМ 1 СТУПЕНЮ  

Сколіоз являє собою хронічне захворювання хребта, що характеризується дугоподібним 

викривленням у фронтальній площині і скручуванням (торсією) хребців навколо вертикальної 

осі. Враховуючи схильність сколіозу до прогресування фізична реабілітація даного 

контингенту хворих є тривалим, систематичним, процесом. Оскільки прогресування протікає 

в період росту дитини, то чим молодший пацієнт, тим більша деформація в період 

завершення росту [1, с. 113]. 

Сколіоз є досить складним і поширеним ортопедичним захворюванням, яке потребує 

своєчасного й адекватного лікування. Фактором, що визначає клінічну картину сколіозу, є 

величина викривлення. Несвоєчасна діагностика істинного сколіозу веде за собою і пізній 

початок його лікування, що є наслідком важких ускладнень і тривалішого періоду терапії [2, 

с. 110]. Сколіоз – це не локальне захворювання, воно викликає порушення травної, 

сечовидільної, дихальної та серцево-судинної систем. 

Безпосередньою причиною, що призводить до розвитку сколіозу, є зміщення 

загального центру ваги тіла в бік від вертикальної осі хребта. Серед причин, що спричиняють 

появу сколіозу, зазначено різні фактори навколишнього середовища та індивідуального 

розвитку. Найбільш поширеними причинами сколіозу є недоліки рухової активності та 

гіподинамії і, як наслідок, недостатній розвиток зв’язкового-м’язового апарату: слабкість 

м’язів тулуба, спини та черевного преса. Визначено негативний вплив сколіозу на 

працездатність окремих органів і систем людини, в першу чергу, на серцево-судинну, 

дихальну, центральну і вегетативну, травну системи. Ступінь асиметрії закономірно 

збільшується з тяжкістю захворювання [3, с. 22]. 

За результатами дослідження доведено, що деформації хребта функціонального 

характеру поширені серед дошкільнят у 25–30% випадків, кількість випадків цієї патології 

значно зростає у вікових групах 7–9 років (41%) та 13–15 років (63%), тобто в періоди 

інтенсивного зростання. У всіх вікових групах спостерігається переважання фронтальних 

порушень у дівчаток і сагітальних у хлопчиків [4, с. 110]. 

Розвиток сколіотичної деформації супроводжується міоадаптивними постуральними 

реакціями, що сприяють підвищенню тонусу та вкороченню м’язів одного боку і гіпотонії, 

http://www.buteyko.ru/izdan/Asthma_And_Allergy_1_2005_24-25.pdf
http://www.buteyko.ru/izdan/Asthma_And_Allergy_1_2005_24-25.pdf
http://www.buteyko.ru/izdan/Buteyko%20theory%20rus-eng.pdf
http://www.buteyko.ru/izdan/Buteyko%20theory%20rus-eng.pdf
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розтягуванню симетричних м’язів з іншого боку [5, с. 104]. Вважається, що наявність 

кіфотичної або асиметричної постави є одним з провідних факторів, що призводять до 

виникнення викривлення хребта або його прогресування. 

Мета – визначити роль оздоровчого плавання в поліпшенні функціонального стану 

хребта дітей молодшого шкільного віку зі сколіозом 1 ступеня. 

При використанні будь-яких засобів фізичної реабілітації при сколіозах обов'язково 

необхідно враховувати ступінь, локалізацію і напрямок викривлення хребта, а також тип 

сколіозу. Без врахування вказаного реабілітаційні заходи не тільки не приведуть до 

позитивного результату, але можуть виявитися і шкідливими. Суттєве значення для початку 

реабілітаційних заходів має своєчасна діагностика, яка полягає в аналізі клінічної картини 

хвороби та оцінці рентгенограм.  

Плавання – це відмінний засіб оздоровлення й відновлення організму студента, що 

досягається завдяки фізичним, термічним, хімічним і механічним властивостям водного 

середовища.  

Під час плавання людина долає опір води, а це висуває значні вимоги до функцій 

дихання, кровообігу, тренує фізіологічні механізми терморегуляції, розвиває силу м’язів [4, 

с. 65]. Виконання вправ у воді в горизонтальному положенні (повільне плавання) полегшує 

роботу серця та периферичного кровообігу, знижує частоту серцевих скорочень. Тривале 

плавання з диханням на два цикли полегшує роботу серця за рахунок подовження 

діастолічної паузи, а також сповільнює пульс. Холодові впливи помірної інтенсивності 

стимулюють периферичний кровообіг. Ритмічне чергування напруження і розслаблення 

м'язів плавця, активні рухи всіх суглобів покращують венозну гемодинаміку, вдосконалюють 

тканинний обмін, поліпшують стан опорно-рухового апарату. 

На підставі аналізу науково-методичної літератури визначено, що сколіоз – це 

захворювання всього організму, що характеризується цілим комплексом морфологічних змін 

хребта, грудної клітини, тіла та внутрішніх органів. Плавання є дієвим засобом поліпшення 

функціонального стану хребта дітей молодшого шкільного віку.  
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІІ ДІТЕЙ 

 З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ 

Бронхіальна астма (БА) – захворювання, основу якого становить хронічне запалення 

дихальних шляхів, що супроводжується змінами чутливості та реактивності бронхів і 

проявляється нападом ядухи, астматичним станом, симптомами дихального дискомфорту 

(нападоподібний кашель, дистанційні хрипи та задишка). 

http://ua-referat.com/%D0%86%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA
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У світі спостерігається постійне зростання захворюваності бронхіальною астмою у 
дітей. За даними статистики у 1950-60-х роках на БА страждало  
0,2-0,4 % дитячого населення, в 1970-80-ті роки захворюваність зросла до  
1,5-3 %. До кінця XX століття вже у 10-12 % дітей зареєстровані різні форми БА. 
Відзначається також більш часте формування тяжких форм астми і збільшення летальності 
[1, с. 44-45].  

Дослідники багатьох країн в даний час продовжують пошук і розробку нових - 
науково обґрунтованих і ефективних програм зміцнення здоров'я дітей з бронхіальною 
астмою, відновлення їх працездатності, соціальної реабілітації та адаптації в суспільстві. 
Виникає потреба в застосуванні нових засобів і організаційних форм у комплексній 
реабілітації дітей з БА. 

Метою статті є розкриття сутності поняття БА та знаходження шляхів її поліпшення. 
Проведення реабілітаційних заходів при бронхіальній астмі ставить завданням 

підтримання ремісії хвороби, відновлення функціональної активності та адаптаційних 
можливостей дихального апарату та інших органів і систем, що забезпечують подальший 
нормальний розвиток дитини. З цією метою використовується комплекс лікувально-
відновних заходів, що включає організацію лікувально-охоронного і дієтичного режиму, 
застосування лікувальної фізкультури (ЛФК), масажу, фізіотерапії і педагогічного впливу [2, 
c. 54-55]. 

Необхідно по можливості усунути з оточення дитини алергени, які раніше викликали 
загострення бронхіальної астми, а також уникати контакту з речовинами і сполуками, що 
володіють свідомо вираженими алергенними властивостями і здатними стати причиною 
розвитку алергічних реакцій до них. Усунення з їжі облігатних алергенів значною мірою є 
чинником, від якого може залежати перебіг хвороби. У той же час для нормального 
функціонування організму важливо проведення достатнього за калорійністю збалансованого 
харчування з відповідним віком вмістом білків, жирів і вуглеводів. 

Заняття лікувальною фізкультурою сприяють адаптації організму хворого, його 
серцево-судинної системи та органів дихання до фізичних навантажень, підвищують його 
імунологічну реактивність щодо вірусної та бактеріальної інфекції. 

Методика ЛФК будується індивідуально залежно від стану кардіореспіраторної 
системи дитини, ступеня важкості захворювання, фізичної підготовленості тощо. На 
заняттях лікувальною гімнастикою вправи виконуються з різних вихідних положень: лежачи 
на спині з піднятим головним кінцем ліжка або сидячи на стільці, обличчям до спинки, 
поклавши голову на передпліччя рук на спинці стільця, що забезпечує вільну екскурсію 
грудної клітки; сидячи на стільці, вільно відкинувшись на його спинку. Застосовують 
дихальні вправи з подовженим видихом, звукову гімнастику, діафрагмальне дихання, вправи 
на розслаблення м'язів верхнього плечового пояса та грудної клітки [3, c. 282-284].  

У міжприступному періоді в реабілітації дітей з бронхіальною астмою 
використовуються різноманітні засоби і форми ЛФК: ранкова гігієнічна гімнастика, заняття 
лікувальною гімнастикою, заняття з дихальними тренажерами, дозована ходьба, плавання, 
рекреаційні ігри [4, c. 30-31].  

У сучасній педіатрії широкого поширення набули методи інтервального гіпоксичного 
тренування у хворих на бронхіальну астму з використанням апаратів гіпоксікаторов, що 
дозволяють створювати необхідну знижену концентрацію кисню у вдихається газової суміші 
(до 11-12%). Курси дозованої гіпоксії дозволяють здійснювати комплексну тренування 
різних функціональних систем організму дитини за рахунок «перехресної адаптації», яка 
відбувається без стресу і, відповідно, без великих енергетичних витрат. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ЖІНОК ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ МАСТЕКТОМІЇ  

ЗА МАДДЕНОМ ЗАСОБАМИ ГІДРОКІНЕЗОТЕРАПІЇ  

В ПІСЛЯЛІКАРНЯНОМУ ПЕРІОДІ 

В Україні, як і в більшості країн світу рак молочної залози займає перше місце серед 

онкологічних захворювань у жінок [3, с. 110].На сьогодні основним методом лікування 

хворих на рак молочної залози залишається хірургічний, після якого виникає низка 

післяопераційних ускладнень, що призводить до розвитку косметичних і фізичних дефектів. 

Найчастішими з них є: лімфостаз верхньої кінцівки, больовий синдром, контрактури 

плечового суглоба, ураження плечового сплетіння, зниження сили м’язів плечового пояса, 

деформація хребта, психоемоційні порушення та зниження якості життя [1, с. 3].  

У сучасних роботах достатньо повно висвітлені питання реабілітації хворих, що 

перенесли радикальну мастектомію, на стаціонарному етапі. Водночас програми реабілітації 

післялікарняного етапу містять переважно лікувальну гімнастику, масаж, дихальні вправи, 

які подано у вигляді окремих рекомендацій, та не деталізують терміни і тривалість їх 

застосування [2, 4, 5].  

Отже, на сьогодні актуальною є проблема розробки та впровадження в сучасні 

реабілітаційні програми для категорії жінок нових засобів фізичної реабілітації, зокрема 

гідрокінезотерапії.  

Мета –оцінити вплив гідрокінезотерапії на функціональний, психоемоційний стан та 

якість життя жінок після радикальної мастектомії за Мадденом.  

У дослідженні брало участь 60 жінок віком 55-65 років, яким було проведено 

радикальну мастектомію за Мадденом. Методом випадкової вибірки було сформовано 

основну групу (ОГ) та групу порівняння (ГП) - по 30 осіб у кожній, які були однорідні за 

віком (середній вік 60,27±0,79 років), типом операції та післяопераційним терміном.В 

реабілітації жінок ОГ застосовувалась гідрокінезотерапія, в ГП – лікувальна гімнастика, з 

елементами пілатесу, вправ за системою йоги. Жінки займалися відповідними програмами 

фізичної реабілітації по 1 годині три рази на тиждень упродовж трьох місяців; обсяг та 

інтенсивність виконання вправ була максимально однаковою і регламентованою відповідно 

до рухових режимів. Спільна риса занять в обох групах – проведення лікувальної гімнастики 

за методикою Т.І. Грушиної, 2006, що включала комплекси загальнорозвивальних, 

дихальних вправ і вправ з палицями. Допуск до занять надавав лікар-онколог.  

Для регламентації рухової активності жінок під час реалізації програми було 

застосовано три рухових режими – щадний, щадно-тренувальний і тренувальний– з 

визначенням окремих завдань на кожному з них. 

У рамках розроблених програм були застосовані такі засоби: 

1) Для покращення функції зовнішнього дихання застосовували динамічні дихальні вправи з 

акцентом на вдиху чи на видиху, що враховували індивідуальні особливості жінок залежно 

від типу вентиляційних порушень. 

2) Для підвищення функціональних можливостей серцево-судинної системи 

використовували загальнорозвивальні вправи, які поєднували з дихальними, вправи на 

адаптацію до води, плавання за допомогою ніг та у повній координації в повільному темпі, 

вільне купання. 
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3) Для поліпшення відтоку лімфи застосовували загальнорозвивальні та спеціальні активні 

вправи, вправи на розслаблення з підняттям верхньої кінцівки якомога вище з виконанням 

легких коливальних рухів. 

4) Для збільшення сили м'язів ми застосовували вправи з обтяженням масою власного тіла, 

вправи з нудлами, у самоопорі.  

Під впливом гідрокінезотерапії ми спостерігали достовірне поліпшення всіх 

показників ФЗД, окрім ХОД та РОвд, водночас у ГП вірогідного збільшення набув лише 

ОФВ1, що свідчить про збільшення сили дихальних м'язів і збільшення прохідності 

бронхів.Дані дослідження свідчать про позитивну динаміку відновлення рухів та зростання 

силового індексу м’язів кисті на оперованій стороні, однак найбільш виразні зміни 

спостерігалися в ОГ.  

Отже, після проведення розробленої програми гідрокінезотерапії можна 

стверджувати, що вона має високу ефективність і сприяє поліпшенню функціонального 

стану кардіореспіраторної системи, опорно-рухового апарату, психоемоційного стану та 

якості життя жінок після радикальної мастектомії. 
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КОМПЛЕКСНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ОСІБ З УШКОДЖЕННЯМИ 

ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБУ 

Пошкодження гомілковостопного суглоба належать до числа найбільш частих травм 

опорно-рухового апарату і складають 12-24 % по відношенню до всіх пошкоджень кісток, а в 

структурі переломів кісток гомілки досягають 40-60 %. Кількість травм цієї області зростає і 

в 60-70 % зустрічається в осіб працездатного віку. Незважаючи на вдосконалення методів 

консервативного та хірургічного лікування цих пошкоджень кількість незадовільних 

результатів становить від 5 до 30%, інвалідність досягає 28 % [1, с. 78].  

Дотепер лікування даного виду травми представляє певні труднощі, що призводить до 

незадовільних результатів, а іноді й повній втраті працездатності. Основною причиною цього 

є відсутність комплексної реабілітації. Важливим фактором, що визначає прогноз, є 

посттравматичний остеоартроз гомілковостопного суглобу та рефлекторна дистрофія 

гомілки, що діагностується в 15-20 % потерпілих. Необхідність поліпшення клініко-

функціональних і соціально-трудових результатів у даної категорії хворих визначає 

актуальність даної теми [3, с. 102]. 
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Відновлення функції кінцівки залежить не тільки від анатомічного результату 
лікування, але й від рано початої й адекватної реабілітації. Тривала іммобілізація, так само як 
і ранні навантаження, призводять до розвитку нейродистрофічних ускладнень і контрактур, 
що важко піддаються лікуванню. На сьогоднішній день провідна роль у відновленні 
функціонального стану хворих після переломів належить комплексному використанню 
засобів фізичної реабілітації, де акцент робиться на лікувальній фізкультурі та строках її 
призначення, застосуванні масажу та фізіотерапії на всіх етапах виконання реабілітаційної 
програми [4, c. 48; 5, с. 56]. 

Мета дослідження – вивчення ефективності комплексної реабілітації із застосуванням 
кінезотерапії, масажу та фізіотерапії у хворих із переломами гомілковостопного суглобу в 
умовах районної лікарні.  

Увідповідності з метою дослідженняпід нашим спостереженням знаходилось 20 
чоловіків з переломами в області гомілковостопного суглобу – 10 осіб основна (ОГ) і 10 осіб 
– контрольна група (КГ).Початком дослідження був період зняття іммобілізації після 
консервативного лікування перелому. У всіх хворих після зняття іммобілізації спостерігався 
набряк в області гомілковостопного суглобу, біль в області суглобу при ходьбі та інших 
рухових діях, що передбачають осьове навантаження. Одним з наслідків тривалої 
іммобілізації було обмеження рухливості в іммобілізованих суглобах, зниження сили та 
явища гіпотрофії м’язів гомілки та ступні, неспритність при виконанні типових рухів у 
суглобах нижньої кінцівки.  

Аналіз ефективності запропонованих реабілітаційних заходів здійснювався виходячи 
з динаміки показників гоніометрії суглобу, лінійних вимірів окремих сегментів нижньої 
кінцівки, виразності больового синдрому та показників функціонального стану нижньої 
кінцівки за опитувальником LEFS [2, c. 36-40]. 

У ході дослідженнячоловіки основної групи отримували комплекс реабілітаційних 
заходів, що включав вітамінотерапію, масаж, спеціальну лікувальну гімнастику, 
фізіотерапевтичні процедури. Ці засоби призначалися в межах розроблених реабілітаційних 
програм з урахуванням локалізації перелому, періоду травматичної хвороби, рухового 
режиму й загального стану хворого. Реабілітаційні заходи у чоловіків контрольної групи 
складалися з лікувальної гімнастики і самомасажу, які проводилися в домашніх умовах. 

У результаті проходження курсу реабілітаційних заходів у чоловіків обох груп 
відзначена покращення гоніометричних показників руху в ушкодженому суглобі по всіх 
напрямках як в основній, так і в контрольній групах. Аналогічні зміни отримані і при аналізі 
порівняльних результатів лінійних вимірів окружностей здорової та травмованої кінцівки, у 
зменшенні больового синдрому та підвищенні індексу функціонального стану нижньої 
кінцівки LEFS.Позитивна динаміка за всіма досліджуваними показниками була більш 
виразна у чоловіків основної групи.  

Таким чином, застосування комплексне використання лікувальної гімнастики, масажу 
та фізіотерапевтичних методик у пацієнтів із наслідками переломів гомілковостопного 
суглобу на амбулаторному етапі сприяють відновленню функції нижньої кінцівки, адаптації 
до побутових і трудових навантажень та поліпшенні якості життя в цілому. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАНЯТЬ З КОНДИЦІЙНОГО ПЛАВАННЯ  

ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ 

Незадовільний стан та подальше погіршення рівня здоров’я студентської молоді 
потребує пильного розгляду та пошуку нових шляхів реалізації питання підвищення фізичної 
та функціональної підготовленості студентів. Одним з рішень цієї проблеми є впровадження 
в процес фізичного виховання студентів занять кондиційним плаванням, які здатні 
підвищувати функціональні можливості [5, с. 22]. 

Популярність кондиційного плавання в усьому світі обумовлена характером 
фізичного навантаження, яке значно перевищує навантаження оздоровчого плавання та 
якісно й надійно підвищує функціональний стан та фізичну підготовленість організму тих, 
хто займається [3, с. 77].  

Кондиційне тренування – це система засобів фізичної культури, які використовують 
для досягнення та збереження потрібного рівню фізичного стану [6]. 

Аналіз програм з оздоровчого та кондиційного плавання доводить актуальність 
питання щодо оздоровлення різних груп населення засобами плавальної підготовки та 
продовжує розроблятися багатьма науковцями [4, с. 78].  

Водночас, із зростанням популярності кондиційного плавання у світі, майже відсутні 
розробки щодо впровадження засобів цього виду фізичних вправ в процес фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів України з конкретними рекомендаціями 
щодо змісту, тренувальних занять та самоконтролю за адаптацією організму до фізичних 
навантажень кондиційного напрямку.  

Отже, питання поглибленого дослідження та впровадження в процес фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів засобів кондиційного плавання залишається 
недостатньо вивченим та потребує пильної уваги з боку науковців та фахівців з фізичного 
виховання та спорту.  

Мета – розробити зміст програми занять з кондиційного плавання для оздоровлення 
студентів.  

Дослідження проводилося серед студентів першого курсу напряму підготовки 
«Здоров'я людини» протягом 4 місяців 2 рази на тиждень по 1 годині на базі басейну 
«Славутич», в якому приймало участь 15 студенток та 20 студентів. Студенти займалися за 
розробленою програмою кондиційного плавання з метою підвищення функціональних 
можливостей організму.  

Розроблена програма базувалась на існуючих наукових розробках оздоровчого та 
кондиційного плавання, а також враховувала загальні принципи фізичного виховання 
[6, с. 33].  

Практична реалізація розробленої програми відбувалася з урахуванням таких завдань: 
підвищення функціональних можливостей кардіореспіраторної системи, розвиток аеробної 
витривалості, координаційних здібностей, поглиблена корекція техніки плавання, 
оптимізація кількості рухових циклів (гребків), підвищення спеціальної витривалості на 
середніх та довгих дистанціях, самоконтроль функціонального стану та фізичної 
підготовленості [1, с. 77].  

Зміст експериментальної тренувальної програми складався з окремих занять, у ході 
яких вирішувались усі заплановані та перелічені вище завдання.  

Апробація програми з кондиційного плавання дозволила раціонально й ефективно 
побудувати процес фізичного виховання, спрямований на підвищення рівня функціональних 
можливостей студентів.  

Застосування кондиційного навантаження у водному середовищі здатне ефективно та 
безпечно для здоров’я підвищити рівень фізичної підготовленості студентів, а також сприяти 
оздоровленню організму в цілому.  
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДНОВЛЕННЯ ПРИ ЦЕРЕБРАЛЬНОМУ ПАРАЛІЧІ 

Сьогодні велика увага приділяється різним засобам відновлення дітей з церебральним 

паралічем: ортопедичному лікуванню; реабілітації засобами фізіотерапії: бальнеолікування, 

електролікування; фізичній реабілітації в умовах санаторно-курортного лікування, 

спеціалізованих стаціонарів та реабілітаційних центрів. 

Разом з лікарями, зі свого боку, проблему ЦП намагаються вирішити і педагоги, і 

соціальні працівники, основна мета яких надати дитині певні соціальні навички, адаптувати 

її до суспільства, працюючи у тандемі з лікарями, фізичними реабілітологами, бо 

максимальна соціалізація при ЦП можлива лише через руховий розвиток дитини. 

Абсолютно очевидно, що у важких випадках навіть при завчасно початому лікуванні 

не можна повністю ліквідувати наявний анатомічний дефект мозку, але можна частково 

усунути функціональну недостатність ЦНС, попередити формування патологічних рухів, 

контрактур і деформацій. 

На сьогодні існує безліч методик полегшення симптомів ЦП, корекції порушень, але 

медична наука не стоїть на місці, провідні неврологи та педіатри, ортопеди, психотерапевти, 

фізіотерапевти знаходяться в постійному пошуку нових методів лікування цього 

захворювання.  

Розв’язання проблеми тісно пов’язане з утворенням національної програми 

реабілітації дітей з органічними ураженнями нервової системи, яка б складалася з двох 

основних напрямів: профілактичної роботи та організації дитячої неврологічної 

реабілітаційної служби. Спеціалісти наголошують на необхідності залучення до проблеми 

широкого кола фахівців [2, с. 46] і ранній корекції, що полягає в спільній роботі 

кинезітерапевтів, логопедів, фізіотерапевтів, психологів у складі мультипрофесійних груп з 

психотерапевтами, працетерапевтами, соціальними працівниками.  

Комлексне лікування дітей з ЦП передбачає одночасний вплив на різні функціональні 

рівні мозку. Водночас необхідно тренувати рухові, психічні та мовні функції, соціальну 

адаптацію. Застосовують ортопедичні методи корекції і оперативне втручання, фізіотерапію, 

медикаментозні препарати, санаторно-курортне лікування, працетерапію. У дітей з ЦП 

нерідко поєднані різні симптоми і синдроми, які потрібно врахувати під час планування 

відновлювальних заходів. 
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Низка авторів присвятила свої роботи особливостям використання санаторно-

курортних заходів лікування при церебральному паралічі. Н.Є. Мольская [3, с. 216], Л.Ф. 

Чепурна та М.П. Дриневський [4, с. 8], досліджуючи методику санаторно-курортного 

лікування, наголошують, що воно є важливим етапом у системі реабілітаційних заходів, 

повинно бути комплексним і включати такі методи відновлення: санаторний режим дня, 

кліматотерапію, лікувальну фізкультуру і масаж, бальнеопелоїдотерапію, навчально-виховну 

роботу, заняття з логопедом, за показами – ортопедичні заходи, медикаментозне лікування, 

апаратну фізіотерапію. 

У.Ю. Мартинюк, Л.З. Чепіга, Т.П. Головченко та ін. [2, с. 24] вважають, що «в умовах 

спеціалізованого центру реабілітації індивідуальна програма комплексного лікування 

повинна передбачати форму і давність захворювання, характер структурних змін у нервовій 

системі, наявність супутніх клінічних синдромів і повинна бути скерована як на відновлення 

втрачених функцій, так і на стимуляцію компенсаторних можливостей організму». 

Також фахівці [1, с. 37] рекомендують ортопедо-хірургічне лікування ЦП, результати 

якого дають надію на успішне позбавлення пацієнтів від суглобових контрактур, хоча не 

зменшують спастику в уражених м’язах.  

Традиційно в лікуванні церебрального паралічу широко застосовуються фізичні 

чинники природи [3, с. 216; 4, с. 33]. Фізіотерапевтичні процедури надають позитивний 

терапевтичний ефект, на тлі якого дія на організм дитини з ЦП іншими методами лікування 

стає ефективнішою. І хоча вплив фізіотерапевтичних процедур на організм лімітується в 

часі, останні широко застовуються і вивчаються у сучасній медицині. 

Традиційним методом відновлення при ЦП у комплексній реабілітації залишається 

масаж, якому приділяється велика увага з боку дослідників [5, с. 78]. 

Але всі згадані методи оперативного і консервативного лікування ЦП часто 

застосовуються фахівцями під час проведення відновлювальних заходів в умовах стаціонарів 

або санаторіїв, тому подібне лікування є епізодичним, а оскільки вживані методи не можуть 

використовуватися постійно і потребують вживання засобів фізичної реабілітації для 

закріплення досягнутого ефекту.  
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ОСОБЛИВОСТІ ТРЕНУВАНЬ В ІНВАСПОРТІ 

Проблема інвалідності існує в усіх країнах світу незалежно від рівня їх економічного 

розвитку. Показники інвалідності є барометром, як рівня здоров'я, так і стану соціального 

захисту людини з дефектом здоров'я. Як свідчить світовий досвід, число осіб з відхиленнями 

у розвитку має тенденцію до збільшення. По даними Всесвітньої організації охорони 



 176 

здоров'я більш ніж 500 млн. осіб у світі є інвалідами в результаті розумових, фізичних чи 

сенсорних розладів [4, c. 26]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства особливого значення набуває проблема 

інтеграції людей з відхиленнями в розумовому та фізичному розвитку в соціумі. Адаптивна 

фізична культура і спорт інвалідів сприяють повному розкриттю фізичних можливостей, 

дозволяють випробувати почуття радості, повноти життя. Людина, що має відхилення у 

фізичному розвитку, за допомогою спорту отримує можливість самореалізуватися, 

вдосконалюватися як особистість, розширити соціальні контакти [3, c. 114].  

Спортивний рух інвалідів з різними видами уражень опорно-рухового апарату, вадами 

зору, слуху та інтелекту почав активно розвиватися в Україні в кінці 80-х років минулого 

сторіччя. Після здобуття нашою країною незалежності було створено Український центр з 

фізкультури і спорту інвалідів «Інваспорт», який об'єднав 27 регіональних організацій. 

Спортивні та реабілітаційні заходи, що проводяться під егідою «Інваспорту», спрямовані на 

підтримку таких людей і створення умов для їх гармонійної інтеграції в суспільстві. 

Основними завданнями «Інваспорту» є [1, c. 65]: 

1) популяризація та розвиток інваспорту; 

2) організація фізичної та психологічної реабілітації інвалідів; 

3) виявлення найсильніших спортсменів-інвалідів з різних видів спорту; 

4) підвищення рівня спортивних результатів та фізичної підготовленості з урахуванням 

індивідуальних особливостей спортсмену;  

5) залучення перспективних спортсменів до спеціалізованої спортивної підготовки для 

досягнення ними високих стабільних результатів; 

6) організація надання кваліфікованої психологічної допомоги. 

Вся система фізичної культури і спорту інвалідів включає наступні підсистеми: 

1) лікувально-реабілітаційну; 

2) фізкультурно-оздоровчу; 

3) масовий спорт інвалідів; 

4) спорт вищих досягнень, включаючи міжнародні змагання. 

Щоб забезпечити справедливе змагання між спортсменами, що мають різні 

відхилення і порушення, в кожній міжнародної спортивної організації інвалідів спортсмени 

розподіляються по класах відповідно до їх функціональних можливостей, а не за групами 

інвалідності. Така функціональна класифікація ґрунтується, насамперед, на здібностях 

спортсмена, які дозволяють йому змагатися в певній спортивній дисципліні, а також на 

медичних даних. Це означає, що спортсмени, які відносяться до різних нозологічних груп 

(наприклад, спортсмен з церебральним паралічем і спортсмен, що має спинномозкову 

травму) можуть опинитися в одному функціональному класі в такій дисципліні, як плавання 

вільним стилем на 100м, тому що вони мають однакові функціональні можливості. Це 

робиться з тією метою, щоб спортсмен міг змагатися з іншими спортсменами, що мають 

рівні або схожі функціональні можливості [2, c. 78]. 

Клас, в який визначається спортсмен, може з часом змінюватися в залежності від того, 

покращився або погіршився його функціональний стан. Тому спортсмен протягом своєї 

спортивної кар'єри проходить через процес визначення класу не один раз. Тренер інваспорту 

повинен підібрати індивідуально підхід до кожного спортсмена, враховуючи його 

особливості, протипоказання тощо, щоб уникнути травм під час тренувального процесу. 

Національний комітет спорту інвалідів України координує діяльність громадського 

спортивного руху інвалідів і об'єднує чотири національних федерації спорту інвалідів: з 

ураженнями зору, слуху, опорно-рухового апарату та інтелекту. Розгалужена система 

фізичної культури і спорту інвалідів дозволяє охопити всіх людей з фізичними вадами, які 

бажають займатися спортом. Параолімпійський спорт в Україні має високі результати, 

досягнення спортсменів відомі далеко за межами держави. Об'єднання діяльності 

Національного комітету спорту інвалідів України та державної системи «Інваспорт» є 

важливим фактором розвитку фізичної культури і спорту інвалідів у нашій державі. 
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ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ПРИ ЦУКРОВОМУ ДІАБЕТІ 

Цукровий діабет - одне з найбільш поширених захворювань. Він займає основне місце 

не тільки в структурі ендокринних хвороб, але і серед захворювань неінфекційної природи 

(третє місце після серцево-судинної та онкопатології) [2 c. 1-2].  

Кінець XX і початок XXI ст. ознаменувалися значним поширенням цукрового діабету. 

В Україні кількість зареєстрованих хворих на цукровий діабет становить 2137,2 на 100 тис. 

населення (близько 2% всього населення). У різних регіонах України на кожного 

зареєстрованого хворого припадає 2-2,5 хворих з недіагностованим цукровим діабетом. На 

підставі цих результатів можна припустити, що в Україні налічується близько 2 мільйонів 

хворих на діабет [3 c. 1-2]. 

Цукровий діабет - це захворювання, яке характеризується високим вмістом цукру в 

крові і появою цукру в сечі. Існує два типи діабету. Інсулінозалежний діабет (діабет першого 

типу) зазвичай розвивається у людей старше 40 років, що мають надмірну вагу. Це найбільш 

поширений тип хвороби (зустрічається у 80-85% випадків). Розвиток цукрового діабету 1 

типу пов'язаний з порушенням роботи підшлункової залози. Вона перестає виробляти гормон 

інсулін - речовина, що регулює рівень цукру в крові. При цукровому діабеті 2 типу інсулін 

виробляється, як годиться, але клітини організму перестають його сприймати. Основні 

фактори ризику виникнення цукрового діабету, є: – погана спадковість (діабет у кровних 

родичів); - ожиріння; - мала фізична активність; - збої в імунітеті; - захворювання 

підшлункової залози: рак і панкреатит; - вірусні інфекції: краснуха, вітряна віспа, гепатит і 

навіть грип; - стреси; - зловживання алкоголем і солодким. [1 c. 41-42].  

Метою статті є виявлення ефективності фізичної реабілітації при цукровому діабеті. 

Виклад основного матеріалу. У комплексі фізичної реабілітації при цукровому діабеті 

важливе місце відводиться засобам ЛФК. Під впливом дозованого фізичного навантаження у 

хворих зменшується гіперглікемія і глюкозурія, підсилюється дія інсуліну. Але разом з тим 

встановлено, що значні навантаження викликають різке підвищення вмісту цукру в крові [4 

c. 48-52]. 

При фізичному навантаженні завдяки посиленню окислювально-ферментативних 

процесів підвищується утилізація глюкози працюючими м'язами, а під впливом тренувань 

збільшується синтез глікогену в м'язах і печінці. Виникає при фізичному навантаженні 

гіпоглікемія призводить до підвищення секреції соматотропного гормону, який стабілізує 

вуглеводний обмін і стимулює розпад жиру [5 c. 168-171]. 

Фізичне тренування дозволяє долати м'язову слабкість, підвищує опірність організму 

до несприятливих факторів. Фізичні вправи роблять позитивний вплив на нервову систему, 

порушення в роботі якої мають велике значення в патогенезі цукрового діабету. 
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Якщо хворі отримують цукрознижувальні препарати, важливо пам'ятати, що на тлі 

фізичної активності можливі гіпоглікемії. Вони можуть виникати в ході навантаження, і 

через кілька годин після неї. Тому, при фізичному навантаженні необхідно мати при собі 

легко засвоювані вуглеводи (цукор, фруктовий сік) для зняття можливої гіпоглікемії. Якщо 

гіпоглікемії виникають неодноразово, лікарю потрібно переглянути дозування препаратами 

що знижують цукор: зниження дози препаратів, іноді навіть їх скасування. Повторні 

гіпоглікемії - привід для звернення до лікаря. При побудові програми реабілітації дуже 

важливим чинником який обумовлює ефективність поліпшення стану здоров’я є 

регулярність фізичних навантажень. Їх треба практикувати не рідше трьох разів на тиждень, 

користь фізичних навантажень у випадку тривалих пауз вичерпується дуже швидко. 

Але разом з тим встановлено, що значні навантаження викликають різке підвищення 

вміст цукру в крові. тривожним сигналом є неприємні відчуття при фізичних навантаженнях: 

біль і перебої в серці, головний біль, запаморочення, задишка. Тому самоконтроль перед 

початком, підчас фізичного навантаження та після нього є необхідним [4 c. 48-52]. 

Цукровий діабет другого типу є одним з найбільш поширених захворювань 

ендокринної системи. У комплексі фізичної реабілітації пацієнтів з цукровим діабетом 

важливе місце відводиться різним засобам лікувальної фізичної культури та дієті. Важливу 

роль у фізичній реабілітації мають дихальні вправи оскільки дихальна гімнастика має 

загальнозміцнювальну дію, активізує кровообіг, тренує серцево-судинну систему.  
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ЗАСТОСУВАННЯ ФІТБОЛ-ГІМНАСТИКИ У ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ З ПОРУШЕННЯМИ ПОСТАВИ В САГГІТАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ 

Порушення постави є найбільш поширеною проблемою порушення роботи опорно-

рухового апарату в дітей і підлітків [1, с. 88]. Найчастіше вони виникають в шкільному віці, 

причому з кожним роком навчання в школі число дітей з дефектами постави збільшується [3, 

с. 102].  

Порушення постави при вчасно розпочатих реабілітаційних заходах не прогресують і 

є зворотнім процесом. Тим не менш, ці порушення поступово можуть призвести до зниження 

рухливості грудної клітки, діафрагми, погіршення ресорної функції хребта, що у свою чергу 

негативно впливає на діяльність центральної нервової системи, серцево-судинної і дихальної 

систем [2, с. 523]. 

Одним з ефективних методів корекції дефектів постави в дітей і підлітків останнім 

часом є фітбол-аеробіка і фітбол-гімнастика. Спеціальна гімнастика на надувних еластичних 

м'ячах різного діаметра і конфігурації допомагає розширювати можливості впливу на 

організм дитини [4, с. 110]. 

На відміну від загальноприйнятих методик, гімнастика на таких м'ячах, дозволяє 
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створювати найбільш оптимальні умови для правильного положення м'язів, а також для 

поліпшення рівноваги і рухової координації. За умови правильно побудованої програми і 

оптимального навантаження формується новий рефлекс підтримання пози, який забезпечує 

створення більш сильного м'язового корсета [5, с. 52]. 

Мета – виявити ефективність використання фітбол-гімнастики у дітей середнього 

шкільного віку з порушеннями постави в саггітальній площині. 

В дослідженні було використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та 

узагальнення літературних джерел; педагогічне спостереження; педагогічний експеримент; 

медико–біологічні (використання тестів для визначення гнучкості та силової витривалості 

м’язів, пульсометрія, тонометрія, спірометрія, дихальні проби Штанге і Генче); методи 

математичної статистики. У дослідженні приймали участь 17 дівчат 12-13 років з 

порушеннями постави в саггітальній площині: основна група – 9 осіб і контрольна група – 8 

осіб. Дівчатам основної групи були запропоновані заняття з використанням фітбол-

гімнастики 3 рази на тиждень протягом трьох місяців по одній годині. Діти групи порівняння 

займалися традиційною лікувальною гімнастикою.  

Результати констатуючого експерименту засвідчують, що у дівчат основної та 

контрольної груп переважали такі типи порушення постави: сутулість – у 54,5% осіб КГ та 

60,00% ОГ, кругла спина – у 45,5% та 40,0% досліджуваних відповідних груп. 

На початку дослідження підібрані групи були однорідними за всіма функціональними 

показниками. Водночас у дівчаток ОГ та КГ спостерігалося зниження відносно норми 

значень життєвої ємності легень на 13,93%, часу затримки подиху на вдиху – на 14,84%, на 

видиху – на 25,28%, збільшення систолічного артеріального тиску – на 2,62% та частоти 

серцевих скорочень – на 6,25%.  

У формуванні постави і підтримці положення тулуба важливу роль відіграє статична 

силова витривалість м'язів спини, живота і бокових поверхонь тулуба. Показники гнучкості 

хребта були зниженими на 97,64% у порівнянні з нормою, сили м’язів живота – на 49,50% у 

досліджуваних обох груп. 

Наприкінці формуючого експерименту у дівчаток контрольної групи були отримані 

наступні результати. Відповідно до даних, наведених у таблиці 1, у представників 

контрольної групи спостерігалося достовірне підвищення показників затримки дихання на 

вдиху на 3,44 с, життєвої ємності легень – на 167,50 мл. Інші показники мали тенденцію до 

покращення.  

Порівняльний аналіз даних наприкінці формуючого експерименту у досліджуваних 

контрольної та основної груп показав, що достовірні відмінності спостерігалися за частотою 

серцевих скорочень, затримкою дихання на вдиху, життєвою ємністю легень. Наприкінці 

дослідження дівчата основної та контрольної груп за дефектами постави розподілилися 

таким чином: у досліджуваних контрольної групи сутулість спостерігалася в 27,3% дітей, 

кругла спина – в 27,2%, нормальна – в 45,5%; основної – в 10,0, 20,0 та 70% випадків 

відповідно. 

Таким чином, представлені матеріали свідчать про більш високу ефективність 

лікувальної гімнастики з використанням фітбола для дівчаток 12-13 років з порушеннями 

постави порівняно з традиційною методикою лікувальної гімнастики.  

Література 

1. Голдырёв В.И. Физиология ассиметрии, фронтальные нарушения осанки, сколиоз и 

сколиотическая болезнь / В.И. Голдырёв // Вестн. новых мед. технологий. – 2000. – Т.7. –  

С. 88-90. 

2. Гончарук Е.Г. Комплексна оцінка стану здоровья дітей і підлітків як гігієнична проблема: 

методологічні та прикладні аспекти / Е.Г. Гончарук, В.Г. Бардов, І.В. Сергета // Журнал 

АМН України. – 2003. – Т.9. – № 3. – С. 523-541. 

3. Теппер Е.А. Десять лет наблюдения за здоровьем школьников, обучающихся по разным 

программам / Е.А. Теппер, Л.Б. Захарова // Педіатрія. – 2006. – № 4. – С. 102-104 



 180 

4. Горцев Г. Ничего лишнего: Аэробика, фитнес, шейпинг / Г. Горцев. – Ростов н/Д: Феникс, 

2004. – 252 с. 

5. Сайкина Е.Г. Фитбол-аэробика и классификация ее упражнений / Е.Г. Сайкина // 

Физическое воспитание студентов творческих специальностей / ХГАДИ (ХХПИ). – Харьков, 

2006. – № 6. – С.52-56. 

Шимова Вікторія 

студентка 1 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к. н. фіз. вих. та спорту, доц. Баришок Т.В. 

 

ВИЗНАЧЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ  

ЗА МЕТОДИКОЮ КОНТРЕКС-1 

Важливою методичною складовою оздоровчо-рекреаційних занять є контроль, що має 

забезпечити раціональне використання засобів тренування. 

Розробка програми оздоровчого тренування, як і регламентація навантаження, 

відбувається на основі визначення фізичного стану тих, що займаються. 

Визначення фізичного стану вже давно належить до особливо актуальних проблем 

теорії і методики фізичного виховання і приковує увагу як окремих дослідників, так і 

авторських колективів. Для визначення фізичного стану у практиці фізичного виховання 

використовуються різноманітні методи, до яких належать анкетні, комплексні експрес-

системи діагностики, рухові тести на витривалість тощо [2, с. 188]. 

К. Душанін зі співавторами розробив методику комплексної експрес-системи 

діагностики фізичного стану за якими можна проводити оцінку у віці від 17 до 59 років. 

Автори запропонували три види діагностики: самоконтроль (КОНТРЕКС-1), поточний 

контроль (КОНТРЕКС-2) та первинний контроль (КОНТРЕКС-3) [1, с. 3]. 

Метою нашого дослідження була оцінка фізичного стану студентів 1-го курсу 

факультету фізичного виховання.  

Дослідження проводилось у жовтні 2014 р., у ньому приймало участь 23 студента 

віком від 17 до 20 років. 

Ми обрали методом визначення фізичного стану систему КОНТРЕКС-1,  

що враховує 8 показників (результати за якими перераховувалися у бали): 

1.Вік (кожен рік 1 бал) 

2.Маса тіла (при нормі 30 балів, кожен зайвий кг -5 балів) 

3.Артеріальний тиск (при нормі 30 балів, кожне 5 мм вище ртутного совпа -1 бал) 

4.Куріння (людина яка не курить 30 балів, кожна цигарка в день -1 бал) 

5.Алкоголь (людина яка не вживає спиртні напої 30 балів, будь-які 100гр алкогольного 

напою - 2 бали) 

6.ЧСС у стані спокою (нижче 90 - 1 бал, вище -1 бал) 

7. Відновлення пульсу (вимірювання пульсу у вихідному положенні сидячи роблячи 20 

присідань за 40 сек , через 2 хв. вимірюється пульс, якщо він відповідає показникам, то 30 

балів, якщо вище на 10-20 балів, на 15 ударів-10 балів, вище на 20-0 балів) 

8. Загальна витривалість (виконання вправ на витривалість щодня не менше 15 хв в день при 

пульсі 160-170 якщо людина виконує 5 разів в тиждень 30 балів , якщо 4 рази 25 балів, 3 рази 

по 20 балів, 2 рази 10 балів). 

Шкала оцінок за КОНТРЕКСОМ-1: низький - 30 балів і нижче, нижче середнього 30-

120 балів, середній - 120-170 балів, вище середнього - 171-200 балів, високий - 201бал і 

більше [2, с. 191]. 

Отримані результати. 13% студентів мали високий рівень фізичного стану; 78% - 

рівень фізичного стану вище середнього та 9% - середній рівень фізичного стану. Рівні 

низький та нижче середнього у досліджуваної групи студентів не спостерігалися. 

Результати свідчать про відсутність протипоказань до занять оздоровчо-

рекреаційними видами рухової активності у досліджуваного контингенту студентів. 

Студенти не мають ризику захворювань з боку серцево-судинної системи. Хоча, слід 
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зазначити, що 9% студентів з середнім рівнем фізичного стану мають приділяти особливу 

увагу вправам на витривалість у своїх заняттях. 

КОНТРЕКС-1 є доступним, легким у використанні методом самостійного визначення 

фізичного стану людини, що дозволяє провести необхідний контроль та забезпечити 

раціональне використання засобів тренування. 
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МІСЦЕ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ІНВАЛІДІВ,  

ЇЇ РОЛЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

В наш час існує проблема розвитку фізичної культури та спорту серед інвалідів. 

Відсутність коштів, спеціалізованих спортивних споруд, нерозробленість концептуального 

підходу, відсутність висококваліфікованих тренерів для інвалідів, все це не дає можливості 

людині, яка стала інвалідом, мотивувати себе до самовдосконалення. 

Здатність до пересування – ось що стає головною причиною обмеження 

життєдіяльності інваліда, у зв’язку з чим з’являється патологія кістково-м’язової системи, 

виникає дефіцит рухової активності, що в результаті призводить до гіпокінетичної хвороби. 

В її основі лежить гіпокінезія та гіподинамія [2, с. 75]. 

Гіподинамія означає абсолютне і відносне зниження обсягу й інтенсивності рухової 

активності людини, що супроводжується малими м'язовими зусиллями, несе за собою 

зниження функціональних можливостей організму, скорочення термінів профпридатності та 

впливає на тривалість життя. 

Дослідження показали, що фізкультура і спорт розглядаються як засіб фізичної, 

психологічної і соціально-середовищної реабілітації, бо фізичні вправи впливають не тільки 

на кістково-м’язову систему, але й на психічний стан інвалідів. 

Метою статі є проаналізувати роль фізичної культури у реабілітації людей з 

обмеженими можливостями у здоров’ї.  

Слід взяти до уваги те, що сама по собі фізична культура, ще не створює оздоровчого 

поля. Окрім ЛФК, ранкової та виробничої зарядки, необхідно ще включати безліч інших 

факторів змагального, ігрового характеру, що крім розвитку й удосконалення моторики, 

необхідно створити саме середовище, де буде відбуватися вплив й на психологічний стан 

інвалідів. Під час змагань виявляється можливість самореалізації, самоствердження людини-

інваліда, що створює передумови їхньої соціальної інтеграції [3, с. 60]. 

У процесі фізичного виховання здійснюється формування й удосконалювання 

моторних функцій і особливо тих, які порушені внаслідок патологічного процесу, також 

відбувається компенсація основного дефекту і корекція вторинних порушень, що виникли в 

зв'язку з основним захворюванням. Рухові вправи розвивають м'язово-суглобне почуття, 

орієнтування в просторі, тренують пам'ять на послідовність рухів, удосконалюють уміння 

виконувати рухи по вербальній інструкції, сприяють зміцненню серцево-судинної системи, 

активізують обмін речовин, стимулюють інтелектуальні здібності інвалідів, поліпшують 

загальний тонус організму.  
В основі фізичного виховання лежать корекційно-компенсаторні прийоми. Незалежно 

від категорії інвалідів, типу дефектів, вирішуються загальні оздоровчі задачі, які містять у 
собі фізичне оздоровлення, створення умов для правильного фізичного розвитку, 

http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Title=%F1%E0%EC%EE%EA%EE%ED%F2%F0%EE%EB%FC%20%F4%E8%E7%E8%F7%E5%F1%EA%EE%E3%EE%20%F1%EE%F1%F2%EE%FF%ED%E8%FF
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E4%F3%F8%E0%ED%E8%ED%20%F1
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%EF%E8%F0%EE%E3%EE%E2%E0%20%E5
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E8%E2%E0%F9%E5%ED%EA%EE%20%EB
http://lib.sportedu.ru/2SimQuery.idc?Author=%E8%E2%E0%F9%E5%ED%EA%EE%20%EB
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загартовування, корекцію особливостей соматичного стану (корекцію акта дихання, 
порушень серцево-судинної системи).  

Виховні задачі припускають вироблення визначених характерологічних рис (воля, 
наполегливість, почуття колективізму, організованості, активності, сміливості), 
забезпечують стимуляцію психічного розвитку.  

Рішення освітніх задач по формуванню рухових умінь і навичок у роботі з інвалідами 
припускає насамперед допомогу природному процесу формування вікових моторних 
функцій. Крім того, необхідне формування тих рухових умінь і навичок, що інвалід 
самостійно не може освоїти через патологічні зміни рухової сфери, що часто зустрічаються у 
всіх категорій інвалідів [1, с. 106]. 

У фізичному вихованні інвалідів вирішується ряд спеціальних корекційних задач, що 
мають самостійне значення, але тісно взаємопов`язаних. Правильно підібрані і дозовані 
вправи є могутніми аферентаціями, адресованими в різні відділи центральної нервової 
системи, які змінюють співвідношення збуджувальних і гальмових процесів у корі великих 
півкуль і можуть бути спрямовані на перебудову патологічних, умовних рефлексів, що 
виникли в процесі захворювання. 
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСНОЇ  

РЕАБІЛІТАЦІЇ В УМОВАХ РЕАБІЛІТАЦІЙНОГО ЦЕНТРУ  
Всесвітня організація охорони здоров’ядала визначення реабілітації – як активного 

процесу, метою якого є досягнення повного відновлення порушених внаслідок захворювання 
або травми функцій, або, якщо це нереально, оптимальна реалізація фізичного, психічного і 
соціального потенціалу інваліда, найбільш адекватна інтеграція його в суспільстві. 

В останні роки в реабілітацію введено поняття «якість життя, пов’язана зі здоров’ям» 
(healthrelatedqualityoflife, англ.), а саме якість життя розглядають як інтегральну 
характеристику, на яку треба орієнтуватися в оцінці ефективності реабілітації хворих та 
інвалідів [2, c.72]. 

При аналізі загальноїкількості госпіталізованих у відділеннях терапевтичного 
профілю встановлено, що комплексної реабілітації потребують 8,37 % на 10 тис від 
населення, неврологічного – 21,65 % залежно від основного профілю відділення, при цьому 
фізичної реабілітації потребують 14-15 % з числа тих,що звернулися в поліклініку, причому 
близько 80 % з них становлять особи з наслідками ушкоджень опорно-рухового апарату. 

Бєлова А. Н.фіксує увагу на ефективності комплексного підходу до корекції порушень 
інвалідів з руховою патологією в ході реабілітаційного впливу,а при ранньому початку 
застосування реабілітаційних заходів більш повно вдається компенсувати порушені функції. 
[1, c. 22]. 

Останнім часом все частіше піднімається питання про необхідність міжнародного 
планування і розробки координованої програми реабілітації фізично неповноцінних осіб. 
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В зв’язку з актуальністю даної проблеми метоюдослідження була оцінка ефективності 
комплексної реабілітації в умовах реабілітаційних центрів. 

В основу структури реабілітаційних центрів традиційно входить: 
- фізіотерапевтичне відділення: світлолікування, електролікування, водолікування, 
грязелікування, інгаляційне лікування, масаж; 
- відділення лікувальної фізкультури: спеціалізовані зали, кабінети механотерапії, басейн, 
спортивні майданчики на відкритому повітрі; 
- відділення соціально-трудової реабілітації: кімнати побутової реабілітації, трудові 
майстерні; 
- відділення соціально-психологічної реабілітації: кабінети психотерапевта, соціолога, 
юриста, логопеда [4, c. 57-58]. 

Оскільки одним з провідних принципів реабілітації є комплексність впливів, 
реабілітаційними можуть називатися лише ті установи, в яких проводиться комплекс 
медико-соціальних та професійно-педагогічних заходів.  

Роговий М. А. виділяє такі аспекти цих заходів: 
1. Медичний аспект – включає питання лікувального, лікувально-діагностичного і 
лікувально-профілактичного плану. 
2. Фізичний аспект – охоплює всі питання пов'язані із застосуванням фізичних факторів, з 
підвищенням фізичної працездатності. 
3. Психологічний аспект – прискорення процесу психологічної адаптації до нової, в 
результаті хвороби, життєвої ситуації. 
4. Професійний – у інвалідів по можливості, відновлення працездатності. 
5. Соціальний та економічний аспекти для планування медичних і соціально-економічних 
заходів [4, c.57]. 

Для реалізації всіх цих напрямків важливе значення має матеріально-технічна 
забезпеченість реабілітаційних установ та кадрове забезпечення фахівцями відповідного 
профілю. Структура і оснащеність окремих кабінетів і підрозділів визначається потужністю 
закладу і складом хворих, що проходять реабілітацію [3, c. 38-43]. 

Основними фахівцями, що входять в бригаду, є фахівці з фізичної реабілітації та 
фізіотерапії, медичний психолог, психотерапевт, соціальний працівник, при необхідності – 
логопед. Бригаду очолює реабілітолог.Реабілітація хворих та інвалідів є в даний час одним з 
пріоритетних напрямів медицини як у нашій країні, так і за кордоном. Першочерговими 
завданнями, що стоять перед реабілітологами, є вдосконалення методів відновного лікування 
та розробка критеріїв ефективності реабілітації для різних груп хворих, вдосконалення збору 
даних, що стосуються хворих та інвалідів, з подальшим створенням баз даних на місцевому, 
державному та міжнародному рівнях.  

Великої уваги потребує зміцнення законодавчої бази, що відноситься до сфери 
реабілітації, а також вдосконалення системи підготовки фахівців з фізичної реабілітації на 
любому рівні [1, c. 15-24]. 

Враховуючи те, що людина є цілісною єдністю як організму так і особистості, а 
інвалідність це втрата цієї цілісності з найбільшою вірогідністю можна говорити про фізичну 
реабілітацію як про відновлення цілісності людини та її буття через нейтралізацію та 
усунення негативних наслідків. Це слід врахувати при розробці стратегії комплексної 
реабілітаціїв умовах реабілітаційного центру. 
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СИСТЕМА СТРАХУВАННЯ В ТУРИСТСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сучасна туристична сфера набуває поступового розвитку, що активно сприяє 
соціально-економічному зростанню багатьох країн світу. Водночас із розвитком 
туристичного бізнесу особливу актуальність набувають проблеми забезпечення особистої 
безпеки туристів. Для забезпечення стабільної діяльності туристичних підприємств та 
гарантування якісного відпочинку туристам, зокрема у сферах підвищеного ризику, існують 
різні інструменти управління ризиком, одним з яких є страхування. Страхування як складова 
системи безпеки в туристичній індустрії сприяє стабілізації діяльності туристичних 
підприємств та туроператорських фірм, а також безпеці туристичних подорожей як в 
Україні, так і за її межами. 

Вивченням питання страхування туристичної галузі займаються такі зарубіжних 
вчені: Т. Бентлі, С. Пейджа, Л. Волкера, М.М. Марініна. Сучасний стан вирішення проблем 
безпеки шляхом страхування подорожуючих набув відображення також і в працях 
вітчизняних науковців, зокрема: В.Ф. Кифяка, В. Козинця, М.П. Мальської, Н.В. Антонюк, 
Н.М. Ганич. 

Метою статті є визначення проблем безпеки в туризмі, дослідження та вивчення 
страхування в туристській діяльності. 

Статистика сьогодення свідчить про значне зростання міжнародних подорожей 
українців. Однак, потенційний турист зазвичай турбується лише про пізнавальне та 
розважальне наповнення закордонного візиту. На жаль, мало хто під час планування вояжу 
замислюється про негативні несподіванки, які очікують кожного туриста [4, с.139]. 

Проблему безпеки туриста, надання всілякої допомоги в екстремальній ситуації 
(медичної, адміністративної, юридичної) покликане вирішити страхування. Наявність 
страхового поліса – обов’язкова умова при відкритті візи в посольстві будь-якої 
цивілізованої країни. На жаль, не всі потенційні туристи розуміють важливість страхування. 
Багато хто вважає, що вигідніше заощадити на страхуванні і намагаються укласти договір з 
страховою фірмою на мінімальну страхову суму. При цьому, часто українці не беруть до 
уваги те, що медичні послуги за кордоном набагато дорожче медичного обслуговування 
навіть приватних вітчизняних клінік [5, с.211].  

Закон України «Про страхування» регулює відносини у сфері страхування і 
спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових 
інтересів, зокрема туристів, а також туристичних підприємств та їх працівників [1, с.27]. 

Страхування – це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів 
громадян та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених 
договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що 
формуються шляхом сплати громадянами та юридичними особами страхових платежів 
(страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 

Страхування є основною формою забезпечення безпеки туристів у країні (місці) 
тимчасового перебування. Під безпекою туристів розуміється не тільки особиста їх безпека, 
але і збереження їх майна і не нанесення збитку навколишньому природному середовищу 
при здійсненні подорожі [6, с.196]. 

Значну частину проблем безпеки туриста за кордоном покликане вирішити 
страхування. Досвід, набутий страховими компаніями, свідчить про те, що страховий поліс є 
договором, в якому визначені способи вирішення більшості можливих екстремальних 
ситуацій. Таким чином це забезпечує достатню особисту безпеку громадянина, що виїжджає 
за кордон.  
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На сьогоднішній день, страхова галузь в сфері туризму надає більше десятка видів 

послуг страхування. Суб'єкт туристичної діяльності, який надає туристичні послуги, 

зобов'язаний забезпечити страхування туристів та осіб, які їх супроводжують. 
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АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЕКСКУРСОВОДА 

Світове співтовариство визнало туризм ефективним способом індивідуального і 
колективного поліпшення світогляду людини, важливою частиною якого є послуга суто 
інтелектуального характеру — екскурсія з її просвітницькою, духовною й освітньою 
функціями. Керівником цього процесу є кваліфікований фахівець — екскурсовод, що володіє 
професійною майстерністю. Професійна майстерність екскурсовода — це особливий вид 
мистецтва, що побудованій на активному використанні і умілому сполученні показу й 
розповіді; участі в процесі сприйняття взаємодії таких компонентів, як екскурсовод, 
екскурсант и екскурсійні об'єкти [3, c. 29]. 

Згідно з цим ми можемо затвердити, що від професійної майстерності екскурсовода 
залежить і якість екскурсії. Тому розуміння необхідних характеристик екскурсовода є 
надзвичайно необхідними на сьогоднішній день. 

Теоретичні аспекти професійних характеристик екскурсовода розглянуті в працях 
вітчизняних і закордонних авторів: В.А. Герд, Е.А. Котляров. Значення й суть екскурсійної 
діяльності в Україні розглянуті в працях: Н.П. Крачило, М.П. Мальська, Б.В. Ємельянов.  

Метою статті є: систематизація знань по дослідженню ролі екскурсовода в 
екскурсійній сфері. 

Процес становлення професії екскурсовода складний і багатогранний. До тих, хто 
обрав для себе професію екскурсовода, вона пред'являє ряд вимог. Серед них: схильність до 
участі в культурно-виховній роботі; розуміння значення екскурсії й своєї ролі в процесі 
виховання; свідомість свого боргу; наявність гарної дикції, певних знань по одній або 
декількох екскурсійних темах; непримиренність до недоліків, пережитків минулого у 
свідомості й поводженні людей; безперервне поповнення й удосконалювання своїх знань; 
почуття нового; ініціатива й творчий пошук у роботі; глибоке вивчення інтересів і запитів 
екскурсантів; диференційований підхід до обслуговування різних груп населення; 
вихованість, висока культура в роботі й поводженні, ввічливість, тактовність в обігу з 
екскурсантами; володіння методикою проведення екскурсій; любов до своєї професії [1, 
c. 120]. 

Також кожний екскурсовод повинен мати знання не тільки своєї спеціальності, але й 
знання основ педагогіки й психології. Дуже важливо також, щоб екскурсовод міг аналізувати 
свої роботи, вмів надати об'єктивну оцінку проведеної екскурсії, проявляв принциповість і 
вимогливість до себе. 
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Професія екскурсовода припускає володіння певним колом практичних умінь. Ці 

вміння дозволяють йому відібрати, сформулювати й ефективно донести свої знання до 

широкої аудиторії [2, c. 211]. Кожний працівник, що обрав професію екскурсовода, повинен: 

підібрати необхідний фактичний матеріал, вивчити його, підготувати індивідуальний текст 

екскурсії на певну тему, скласти методичну розробку, застосовувати методичні прийоми на 

практиці, використовувати наочні матеріали «портфеля екскурсовода», прослуховувати 

екскурсоводів по своїй галузі знань і надавати їм допомогу, брати участь у пропаганді 

екскурсійних можливостей краю [5, c. 306]. 

Практичні знання й уміння є основою для участі екскурсовода в методичній роботі 

дозволяють керувати методичною секцією, методичним кабінетом, звістки заняття на курсах 

підготовки й підвищення кваліфікації екскурсоводів, керівників туристських груп, 

турагентств, надавати допомогу починаючим екскурсоводам. Володіння практичними 

знаннями й уміннями є міцною основою майстерності екскурсовода [4, c. 96]. 

Таким чином, вивчаючи дану тему, ми визначили, що екскурсовод це дуже цікава, 

трудомістка, складна професія, що вимагає певних навичок та професійних якостей.  
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АНАЛІЗ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ  

ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

В умовах ринкової економіки підприємства прагнуть не піддаватися стихії ринку, а 

намагаються самі сформувати вигідні і їм, і споживачам ціни, тобто вести власну цінову 

політику. Всі виробники туристичних послуг почали розуміти, що їх прибуток опинився в 

жо- рстких умовах конкуренції за кращу ціну і кращу якість. Ця проблема є настільки 

актуальною, що їй присвячено ряд праць вітчизняних і зарубіжних учених. Одне з 

найважливіших питань, які стосуються ціни, – розроблення цінової стратегії діяльності 

фірми. 

Особливості ціноутворення висвітлені в працях таких авторів: Т.В. Козирьової,  

Р.К. Мілла, В.А. Квартальнова, М. Портера та інших. Т.В. Козирьова у своїй праці враховує 

зовнішні та внутрішні чинники ціноутворення, методи ціноутворення, цінові стратегії. 

Виявленню чинників та залежностей, що впливають на утворення ціни у сфері туризму, 

присвячені праці вітчизняних науковців В.Ф. Киф’яка, А.В. Шлійка, І.М. Школи.  

А.В. Шлійко приділяє увагу питанню ціни на туристичний продукт. 

Мета статті - визначення теоретичних аспектів та моделювання ціноутворення на 

туристичні послуги, ознайомлення з існуючими стра- тегіями й підходами до ціноутворення 

при виході фірми на ринок.  
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Ціноутворення – один з важливих елементів маркетингового комплексу. Через ціни 

реалізується кінцевий результат діяльності турфірми, визначається ефективність діяльності 

всіх її ланок.  

Ціни на турпродукт формуються під впливом різних ціноутво- рювальних чинників, 

основними з яких є:  

– вартість (собівартість) пакета турпослуг; 

 – рівень і динаміка конкурентних цін;  

– співвідношення попиту і пропозиції турпослуги на ринку 

Попит на турпослуги є головним регулятором цін, його прогно- зування має стати 

найважливішою умовою проведення ефективної цінової політики. Вищевказані 

ціноутворювальні чинники слід врахо- вувати при формуванні конкретних цін на 

турпродукти, у процесі якого необхідно передбачити таке:  

– облік собівартості проводиться на основі витратного методу;  

– облік рівня цін, що конкурують, розглядається як конкурент- ний метод;  

– облік попиту, його прогнозування буде вважатися кон’юнктурним методом 

Короткотермінова нижня межа ціни відзначає ціну, здатну пок- рити тільки змінну 

частину витрат. Вона відповідає обмеженій собі- вартості, розрахованій за системою 

«директ-костинг». Приймаючи рішення щодо ціни в разі додаткового замовлення, 

запропоновану ціну слід прирівнювати до суми змінних витрат, а не повної собівар- тості 

продукції [1, с. 147]. 

Поведінка сучасного споживача товарів і послуг суттєво зміни- лася, в процесі 

споживання значно зросла роль категорії якості. Якість послуги визначається не тільки 

технологічними вимогами до виконання відповідної операції, але і часом очікування, 

комфортніс- тю отримання послуги, зручністю інформаційного обслуговування клієнтів, 

характеристиками мережі обслуговування тощо.  

Споживач здійснює вибір не тільки на основі ціни, а й з урахуванням співвідношення 

«ціна-якість» 

Для просування турпродукту на ринок використовують три стратегії зі встановлення 

цін на основі попиту:  

– стратегія «збирання вершків». Спочатку встановлюють мак- симально високу ціну, а коли 

початковий попит падає, ціну знижують до середнього рівня. Процес повторюється до 

насичення масового попиту;  

– стратегія ціни, що переважає, або проникнення на ринок, на основі досягнення переваги 

щодо конкурентів за витратами (ціна нижча, ніж у конкурентів) і якістю (ціна вища, ніж у 

конкурентів);  

– стратегія престижних цін 

Вищевикладений матеріал свідчить про важливість ціноутворення в галузі туризму. 

Визначено, що утворення цін у туризмі дещо відрізняється від ціноутворення в інших 

галузях унаслідок впливу ряду інших чинників. Для успішного ціноутворення туристичній 

фірмі важливо вибрати підходящу стратегію ціноутворення, виходячи з поставлених цілей. 

Також слід враховувати показники попиту, який є основним регулятором ціни на туристичні 

послуги. 
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ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ ФАКТОРІВ РОЗВИТКУ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Туристично-рекреаційна сфера набуває все більшого значення для Херсонської 

області, оскільки її галузі поступово стають визначальними для розвитку економіки та 

соціальної сфери, зумовлюють інтеграцію у світову туристичну індустрію. Тому Постановою 

Кабінетів Міністрів України № 583 була затверджена «Державна програма розвитку туризму 

на 2002-2010 роки». На основі програми управління культури і туризму 

облдержадміністрації Херсонської області в 2006 році затвердило «Стратегію розвитку 

туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області» на період з 2007 по 2015 роки. 

Аналіз наукових праць свідчить, що науковці приділяють більше уваги в цілому 

Україні і найбільш привабливим територіям у рекреаційному аспекті. Проблеми розвитку 

туризму досліджували: О.О. Бейдик, М.І. Ігнатенко, В.І. Мацала та інші. Безумовно, для 

планування подальшого розвитку регіону неможливо обійтись без комплексного 

дослідження ресурсів та їхніх територіальних поєднань. Вагомий внесок в дослідження 

Херсонської області зробили О.А. Марченко, О.А. Сарапіна. Але ще залишається багато не 

уточнень і запитань [2, с.16].  

Метою статті є дослідження рекреаційної діяльності в Херсонській області як 

об'єктивної основи розвитку рекреаційного комплексу регіону і обґрунтування шляхів 

найбільш оптимального і раціонального використання рекреаційних ресурсів.  

Рекреаційне природокористування відноситься до тієї сфери людської діяльності, що 

отримала виключно широкий розвиток саме в останні десятиріччя і має тенденцію до 

подальшого розвитку та розширення. Цьому розвиткові сприяє соціально-економічний 

прогрес та обумовлені ним збільшення доходів, часу, покращення транспортних, житлових 

умов, зростання чисельності населення та процесів урбанізації.  

 У структурі територіально-рекреаційного комплексу Херсонської області виділяються 

насамперед такі напрями рекреаційної діяльності: лікувально-курортна рекреація, 

відпочинок та праця на дачних ділянках, туризм та пізнавальна рекреація [1, с.166]. 

Відзначимо, що найбільшого розвитку в Херсонській області набула лікувально-

курортна рекреаційна діяльність. Це пов'язано, насамперед, із специфікою складу та 

розміщення рекреаційних ресурсів краю. Лікувально-курортний вид рекреаційної діяльності 

найбільш суттєво характеризують показники наявності закладів курортно-лікувального типу, 

їхня потужність. 

Серед закладів відпочинку в Херсонській області переважають туристичні бази та 

дитячі санаторії (80%). Саме вони вміщають найбільшу кількість відпочиваючих. Такі 

заклади забезпечують рекреантів повноцінним харчуванням, надають обладнані пляжі, 

організовують дозвілля, екскурсії. Переважна (94%) більшість закладів відпочинку та 

оздоровлення - літнього типу, бо не мають системи опалення, більшість будинків збудовані 

не капітально, особливо це характерно для туристичних баз [4, с.85]. 

Херсонська область має приблизно 15,5% усіх Українських морських пляжів, а 

приймає тільки 5% рекреантів які відпочивають на морському узбережжі і 2,5% в інших 

місцях області. Уже це свідчить про великий нереалізований потенціал туристичної галузі 

Херсонщини. Область посідає шосте місце в Україні по забезпеченості рекреаційними 

ресурсами на душу населення, і при цьому 22 за ефективністю використання [5, с.76]. 

Необхідно зазначити, що в туристичній діяльності в Херсонській області 

відбуваються позитивні зрушення. Нарешті держава та інвестори оцінили можливі прибутки 

з туризму. У 2006 році Херсонським Діпромістом було розроблено генеральний план с 

Більшовик, де планується розширення баз відпочинку, санаторіїв, забудови культурного 

центру села, розважальних клубів; генеральний план набережної м. Скадовська передбачає 
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будівництво водних атракціонів і яхт клубу. Розроблений і затверджений проект забудови 

Арабатської стрілки. Значну увагу приділяють сфері розваг, адже саме вона приваблює 

значну кількість туристів [3, с.165]. 

Для покращення туристичної сфери в Херсонській області, з позицій наукових 

рекреаційно-географічних засад, обґрунтувати можливість забезпечення оптимального 

навантаження на рекреаційні ресурси; збільшити інформаційно-рекламну підтримку 

туристичної галузі; приділити увагу використанню лікувального потенціалу області; сприяти 

розвитку фестивального, наукового туризму у період міжсезоння, а також підтримувати 

історико-культурні та природні об'єкти області в належному стані для потреб туристичної 

галузі; визначити перспективні екскурсійні об'єкти області, розробити програму 

використання об'єктів природно-заповідного фонду для потреб туристичної галузі, 

досліджувати можливість використання лікувальних грязі, термальних та мінеральних вод. 

Херсонщина володіє привабливим інвестиційним кліматом у зонах перспективних для 

розвитку туризму. 
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СТИМУЛЮВАННЯ В'ЇЗНОГО ТУРИЗМУ  

В ПРИКОРДОННИХ РАЙОНАХ 

Розвиток в'їзного туризму на сьогоднішній день є одним із пріоритетних напрямів 

державної політики в туристичній галузі. Загальновідомо, що у багатьох країнах світу в'їзний 

туризм активно працює на скарбницю та імідж держави, є однією з найважливіших категорій 

експорту, а часто – основним джерелом валютних надходжень. Україна ж має все необхідне 

для розвитку туристичної індустрії: природні умови, історико-культурні та матеріальні 

ресурси [1, с. 25]. 

В'їзний туризм є однією з форм міжнародного туризму. Відповідно до ст. 4 Закону № 

324/95-ВР в'їзний туризм – це подорожі в межах України осіб, які постійно не проживають 

на її території. 

У цій статті розглянемо деякі нюанси щодо організації діяльності у сфері в'їзного 

туризму. 

При розробці методологічних підстав дослідження використовувалися наступні групи 

джерела: 

- роботи вітчизняних і зарубіжних соціологів, теоретиків і практиків менеджменту по суті і 

технології туризму; 

- статті фахівців в області надання готельних послуг; 

- нормативні документи і професійні стандарти. 

Мета роботи – вивчити особливості та методи стимулювання в’їзного туризму в 

Україні. 

http://tourlib.net/statti_ukr/vojnarenko.htm
http://tourlib.net/statti_ukr/vojnarenko.htm
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Розвиток міжнародного в'їзного туризму є не лише джерелом валютних надходжень в 

економічну систему країни, фактором стабілізації регіональних ринків праці, але й сприяє 

активізації відносин між країнами-учасницями туристичного процесу. Недаремно основними 

нормативними документами, що регулюють діяльність туристсько-рекреаційної сфери 

України, цей напрям визнано пріоритетним. Розвиток в'їзного туризму значним чином 

впливає на загальний стан цієї сфери. 

У той же час, загальновизнано, що міжнародний туризм як соціально-економічне 

явище може здійснювати суттєвий негативний вплив на умови проживання населення 

рецептивних районів, формувати залежну економіку і навіть призводити до зниження рівня 

розвитку інших галузей народного господарства, поширення негативних соціальних явищ, 

хвороб тощо. Тому необхідне прийняття ефективної державної концепції у сфері в'їзного 

туризму і постійний моніторинг ситуації у цій сфері [2, с. 40]. 

Прийняття рішення щодо програми стимулювання в’їзного туризму слід починати з 

оцінки того, наскільки великим є інтерес до цієї програми серед політичного, економічного 

та культурного керівництва громади і менеджменту малого бізнесу. Якщо цей інтерес не 

протримається, як мінімум, три роки, не варто починати будь які заходи.  

Серед досягнень і позитивних тенденцій в'їзного туризму в нашу країну можна 

відзначити, перш за все, остаточне законодавче оформлення туристичного бізнесу, 

формування правової бази туроперейтингу, без яких нормальний розвиток іноземного 

туризму був би неможливим. Вперше були прийняті закони, які регулюють туристичну 

діяльність, визначені і законодавчо оформлені напрямки розвитку туризму, в тому числі, 

визнана пріоритетність в'їзного туризму. Активізувалася і регіональна влада. Більшість 

областей, визнавши економічну ефективність в'їзного туризму, систематизують наявні 

туристичні дані з метою подальшого просування інформації про туристичні можливості 

своїх регіонів за кордон, здійснюють масштабні туристичні проекти із залученням коштів 

вітчизняних і закордонних інвесторів [2, с. 530]. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБКИ ТУРІВ 

Найважливішим етапом у діяльності будь-якої туристичної фірми є розробка нового 

туристичного продукту та його ринкова реалізація. У діяльності турфірми настає момент, 

коли пропонований товар втрачає попит, тому на його зміну повинен прийти новий, більш 

привабливий турпродукт. Саме від цього залежить прибутковість і тривалість бізнесу будь-

якого туристичного підприємства [1, с.142]. 

Загальному розумінню дослідження питань технології розробки турів допомогли 

теоретичні положення праць А.П. Дуровича, О.О. Любіцевої. Проте деякі питання вимагають 

більш детального вивчення. Тому вважаю за доцільне проаналізувати основні етапи 

розробки туру. 
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Метою статті є аналіз основних підходів і принципів розробки туру 

Значна увага в діяльності туристичного підприємства приділяється технологічному 

процесу створення турів, як важливій складовій організації туризму. Тур є основним і 

масовим турпродуктом фірм-туроператорів [3, с.341]. 

Тури, які розробляються туроператорами, повинні відповідати таким принципам: 

- безпека ( всіх складових і на всіх етапах проходження туру); 

- комфортність, тобто забезпечення якісного обслуговування під час подорожування; 

- ергономічність (відповідність турпродукта та його складових фізіологічним та 

психологічним потребам туриста); 

- достатність послуг; 

- категоріальна відповідність (всі складові тура повинні відповідати заявленому класу 

обслуговування); 

- конкурентоздатність [5, с.175]. 
При проектуванні туру необхідним є проведення маркетингового дослідження 

туристичного ринку, згідно з яким, тур-проект, як його результат повинен: 
- бути компромісом між потребами туристів і можливостями самого оператора; 

- бути орієнтованим на конкретний сегмент туристичного ринку; 

- мати власну позицію на ринку; визначати напрям подальшої діяльності туроператора 

(перетворення проекту туру безпосередньо в тур) [2, с.115]. 

При розробці туру слід приділити увагу основним етапам створення туру. Виділяють 

такі етапи: 

1) вибір пунктів маршруту: критерієм відбору є атрактивність об'єктів показу для 

задоволення мети подорожі, можливість забезпечити різноманітність програми перебування 

в даному населеному пункті, його транспортна доступність та забезпеченість послугами 

гостинності; 

2) ієрархізація пунктів маршруту проводиться за зазначеними критеріями з акцентуацією на 

рівні гостинності та транспортної доступності виділяють пункти дислокації з тривалим 

програмним забезпеченням та екскурсійні пункти; 

3) вибір початкового та кінцевого пунктів маршруту здійснюється за показником 

транспортної доступності, тобто зв'язності з місцем постійного проживання потенційних 

туристів, взаємозамінності видів транспорту, типу транспортних засобів. 

4) розробка схеми маршруту: схема маршруту залежить від обраної форми (форма 

обирається залежно від класифікації туристичного маршруту: лінійна, кільцева, радіальна 

або комбінована); 

5) оптимізація маршруту полягає у встановленні ряду об'єктивних та суб'єктивних обмежень. 

Об'єктивні обмеження виходять з умов сегментації ринку, а суб'єктивні визначаються 

можливостями туроператора. 

6) програмне забезпечення туру: програма є щоденним розпорядком, призначеним для 

реалізації мети подорожі. Відповідно до мети, програми поділяються за тематикою, що 

забезпечують відпочинок, лікування, ознайомлення з історією, культурою, природою краю, 

задоволення професійно чи конфесійно орієнтованих інтересів тощо; 

7) організаційно-технічні заходи з забезпечення туру: організаційно-технічні міроприємства 

є етапом визначення класу обслуговування. Вони включають добір засобів розміщення, умов 

екскурсійного обслуговування та організації дозвілля [2, с.11]. 

Технологічний процес розробки турів вимагає від туроператора глибоких знань 

технології туристської діяльності, що є дуже важливим для підвищення якості надання 

туристських послуг. Проаналізувавши етапи розробки туру, я вважаю, що вони в першу 

чергу повинні враховувати індивідуальні побажання туриста, саме від цього і залежить 

конкурентоздатність продукції. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗВИТКУ ПРИГОДНИЦЬКОГО ТУРИЗМУ  

НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ 

Постановка проблеми ґрунтується на ефективності функціонування об’єктів 

туристичної інфраструктури регіону та розвитку його рекреаційної сфери. На сьогоднішній 

день туристична сфера розвивається досить динамічно-з’являються все нові й нові види 

туризму,які урізноманітнюють життя туристів. Одним із таких є пригодницький туризм ,що є 

економічно ефективною та екологічно чистою формою користування. Пригодницький 

туризм у досліджуваному регіоні знаходиться на стадії становлення. Це значно знижує ефект 

та попит на туристичний продукт. Відповідно , аналіз сучасного стану,визначення проблем і 

перспектив розвитку пригодницького туризму є актуальним завданням у системі досліджень 

організації збалансованого розвитку регіону. 

Метою статті є проведення теоретичного аналізу розвитку даного виду туризму,а 

також його основних компонентів у межах Дніпропетровської та Запорізької областей. 

Методи дослідження:вивчення туристично-ресурсної бази регіону на основі 

літературних джерел, інтернет - видань, наукових публікацій з даної тематики. Аналіз 

останніх досліджень та публікацій засвідчує, що слід приділити даній проблематиці більше 

уваги,так як , сфера пригодницького туризму є мало досліджуваною. Найбільше уваги цьому 

питанню приділили О.Т.Лайко,(2002)О.Є.Афанасьев (2012),В.Р.Дмитренко(2009). 

Задачі дослідження: 

- дослідження регіону - як сприятливий ресурс для розвитку пригодницького туризму; 

- характеристика туристично-рекреаційного потенціалу; 

- виявлення перспектив для розвитку пригодницького туризму 

Туристичний ринок України знаходиться на стадії становлення. Ефективність його 

розвитку залежить від політичних та соціально-економічних процесів, що відбуваються в 

країні.  Україна належить до тих країн, де активний відпочинок заохочувався 

державою і тому сприймається населенням як невід’ємна частина способу життя. 

Як зазначає О.Т.Лойко «Пригодницький туризм полягає не тільки у спортивній 

діяльності з більшим чи меншим ступенем ризику, але також в різних подорожах, маршрути 

яких проходять у складних географічних, або природних умовах» [1]. Пригодницький туризм 

об’єднує всі подорожі, що пов’язані з активними способами пересування та відпочинку на 

природі,та які мають на меті отримання нових відчуттів,вражень,поліпшення фізичної форми 

та досягнення результатів які можуть задовольнити бажання туриста. 

Пригодницький туризм не потребує інфраструктури та залежить від складності 

рельєфу регіону. Ключовою відмінністю даного виду є те, що він передбачає постійне 

переміщення групи із спеціально організованими місцями для відпочинку та не прив’язує її 

до території. 

Так ,Запорізька та Дніпропетровська області - це території,які включають 

рівнини,проте говорити що данні місцевості не пристосовані до розвитку пригодницького 
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туризму не слід. У межах досліджуваних територій є заповідники ,регіональні 

парки,пам’ятки природи. Аналізуючи закономірність розподілу об’єктів по даній території 

можна виділити таку закономірність-більшість цих об’єктів знаходиться по лівий берег 

Дніпра. Причина-правобережна частина є більш промисловою[3]. 

Як ми пам’ятаємо ,що пригодницький туризм містить в собі деяку класифікацію 

видів,до таких видів можемо віднести пішохідний пригодницький туризм та водний 

пригодницький туризм.  

Пішохідний пригодницький туризм сформулювався в Південному та Центрально-

Правобережному районах. Південний туристський район охоплює такі адміністративні 

одиниці, як Томаківський, Нікопольський, Апостолівський райони області, а також міста 

обласного підпорядкування Нікополь, Марганець, Орджонікідзе. Район у сфері туризму 

орієнтується на розвиток історико-культурного, сільського(«зеленого») та водних видів 

туризму. Центрально-Правобережний туристський район охоплює такі адміністративні 

одиниці, як П’ятихатський, Криничанський, Софіївський і Солонянський райони області. 

Район у сфері туризму орієнтується на розвиток сільського («зеленого») туризму[2]. 

Що стосується Запорізької області то можемо сказати що на її території розташовано 

314 об’єктів та територій природно-заповідного фонду загальною площею 122 тис. га, з них 

23 території загальнодержавного значення та 291 місцевого значення. На Запоріжжі діє 

Ландшафтний заказник місцевого значення «Балка Різана», 2 національних природних парки 

«Великий Луг» та Приазовський національний природний парк, Острів Хортиця, Державний 

історико-археологічний заповідник «Кам’яна Могила» [3]. 

Ресурсна база для розвитку пригодницького туризму дозволяє отримати нові відчуття, 

враження, а також поліпшити свою фізичну форму . 

Визначено, що аналіз структури послуг свідчить про те, що загалом досліджуваний 

регіон є сприятливим для розвитку пригодницького туризму завдяки компактному 

розміщенню та комплексному поєднанні основних типів природних ресурсів,тож подальший 

розвиток пригодницького туризму може зіграти позитивну роль у підвищенні 

конкурентоспроможності регіону. 
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ТУРОПЕРАТОРСЬКА ТА ТУРАГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

На сучасному ринку туристичних послуг функціонує велика кількість 

суб’єктів,основними з яких є туроператор та турагент. 

Метою дослідження є виявлення спільних та відмінних рис між діяльністю 

туроператора і турагента для відображення особливостей їх діяльності. 

Дослідженнями в галузі туризму займаються такі науковці:З.А. Балченко,  

Г.Н. Бургонова, Н.Л. Жукова та ін. 

Відповідно до ЗУ «Про туристичну діяльність» суб’єктами, що здійснюють та 

забезпечують туристичну діяльність, є: 

– туристичні оператори; 
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– туристичні агенти; 

– інші суб’єкти підприємницької діяльності, що надають послуги з тимчасового розміщення 

(проживання), харчування, а також інші види туристичних послуг; 

– гіди-перекладачі, екскурсоводи, спортивні інструктори, провідники та інші фахівці 

туристичного супроводу; 

– фізичні особи, які не є суб’єктами підприємницької діяльності та надають послуги з 

тимчасового розміщення, харчування тощо [2, с 211]. 

М.Б. Биржаков зазначає, що учасниками туризму є: 

– споживачі – туристи, що споживають туристичний продукт у вигляді поодиноких або 

комплексних послуг, робіт і товарів; 

– організатори туризму – індустрія відправки та індустрія прийому, в тому числі 

посередники – туроператори і турагенти; 

– держава, яка очікує податкових надходжень до бюджету від будь-яких видів діяльності, в 

тому числі і від туристичної діяльності [1, С. 39-40]. 

Згідно ЗУ «Про туризм» до туристичного оператора відносяться юридичні 

особи, для яких виключною діяльністю є організація та забезпечення створення 

туристичного продукту, реалізація та надання туристичних послуг, а також посередницька 

діяльність із надання характерних і супутніх послуг і які отримали в установленому порядку 

ліцензію на туроператорську діяльність [3, 155]. 

До туристичного агента належать юридичні особи, а також фізичні особи – суб’єкти 

підприємницької діяльності, які здійснюють посередницьку діяльність з реалізації 

туристичного продукту туроператорів і туристичних послуг інших суб’єктів туристичної 

діяльності,а також посередницьку діяльність щодо реалізації характерних і супутніх послуг 

та які в установленому порядку отримали ліцензію на туристичну діяльність. 

Туристичні підприємства не надають туристичних послуг, а лише здійснюють 

посередницькі функції між споживачами і безпосередньо виробниками послуг (готельні 

підприємства, транспортні організації, екскурсійні бюро тощо) [5, 135]. 

У законодавчих актах деяких країн світу туристичних операторів та агентів так і 

називаються, відповідно до їхнього призначення і характеру функцій організаторами 

туризму [4, с. 344]. 

ЗУ «Про туризм» здійснено розподіл туристичних фірм на туроператорів та 

турагентів, яким надано різні можливості та наділено різними обов’язками. 

Діяльність туроператора та турагента відрізняється,оскільки туристичний оператор 

займається комплектуванням турпродуктів, а туристичний агент лише придбає готовий 

туристичний продукт у туроператора та не має права самостійно їх виготовляти. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ ТУРИЗМ 

У зв’язку із значним забрудненням навколишнього природного середовища людиною, 
зокрема її діяльністю, в тому числі й туристичною, нині потужних обертів набирає розвиток 
в Україні такий вид туризму як екологічний. Сучасні негативні тенденції згубного впливу 
людського фактору на природу, нераціональне використання природних ресурсів в 
кінцевому результаті призведе до її руйнування. Саме тому оптимальним і ефективним 
механізмом стримування таких негативних процесів є екологічний туризм як напрямок 
сталого розвитку певного регіону [2, с.4-8]. 

Аналізуючи праці сучасних вітчизняних та зарубіжних вчених. 
Метою статті є дослідження поняття екологічного туризму, його моделей, проблем та 

виявлення основних тенденцій його розвитку на території України. 
Екологічний туризм - порівняно нове поняття в туристичній діяльності. Основна 

причина виникнення екологічного туризму знаходиться у невідрегульованості відносин у 
системі «суспільство-природа», або в туристичній інтерпретації -«туризм-екологія». Саме 
орієнтацією на екологічну складову можна пояснити підвищену увагу в останні роки до 
відвідування місць з незміненим або мало зміненим природним середовищем [5, с.1-3]. 

Люди через зміни умов життя у великих містах-мегаполісах усе далі відходять від 
природи. Незмінними супутниками проживання в таких містах є ізольованість людини, 
почуття самітності, надмірні навантаження па нервову систему, що породжують постійне 
психологічне напруження і призводять до стресів. Мешканці великих міст усе частіше 
потерпають на нервові розлади та усякого роду захворювання нервової системи. У них 
з'являється природне і цілком зрозуміле бажання виїхати на природу, щоб у спілкуванні з 
нею звільнити свою нервову систему від навантажень, що накопичилися в умовах міського 
проживання [1, с.142]. 

Що ж стримує розвиток екотуризму в Україні при наявності потужної екотуристськой 
бази: 

До організаційних причин можна віднести: 
1) обмеженість туристичних маршрутів у місцях екологічного туризму і їхньої слабкої 
облаштованості; 
2) відсутність спеціалізованих турорганізацій у сфері екотуризму; 
3) скромний набір рекреаційних послуг для туристів; 
4) відсутність реклами екотуризму; 
5) обмеженість кваліфікованих спеціалістів в області екотуризму, спроможних взяти на себе 
розробку, організацію і проведення екологічних турів; 
6) відсутність необхідної законодавчої бази екотуризму.  

На подолання приблизно таких проблем напрямлені вітчизняні та зарубіжні програми 
розвитку екотуризму [4, с.59]. 

На території України є достатньо сприятливі умови та ресурси для розвитку 
екологічного туризму. Але низький рівень розвитку туристичної інфраструктури призвів до 
того, що екологічний туризм відстає від загальносвітових тенденцій. За оцінками багатьох 
учених існує великий потенціал розвитку екологічного туризму в заповідних територіях. 
Проте варто пам’ятати, що екологічний туризм це не тільки відпочинок в 
заповідних територіях, але й збереження «дикої природи» в гірській території України.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧОГО  

ТУРИЗМУ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

У всі часи люди прагнули бути здоровими, і тому природно прагнули і прагнуть в ті 
регіони, які приносять максимальне задоволення не лише у вигляді оздоровлення або 
лікування, але і наповнені природними, архітектурними, культурно-історичними об'єктами 
для перегляду. 

Саме таким регіоном в Україні є Одеська область, яка по рекреаційному потенціалу і 
привабливості займає практично перше місце. Питаннями рекреації, лікування і відновлення 
на території Одеської області займалися і займається велика кількість вчених. Але з точки 
зору туристичної привабливості, з точки лікувально-оздоровчого туризму ця територія і її 
потенціал вивчено не досконально і вимагає більш поглиблених досліджень. 

Метою нашої статті є: вивчення лікувально-оздоровчої туристичної діяльності в 
Одеської області. 

Оде́ська область знаходиться на півдні України [1]. Адміністративним центром — є 
місто-герой Одеса. До складу області входить острів Зміїний.  

Одеська область межує з двома державами (Молдовою, невизнаним Придністров'яМ; 
Румунією) і трьома областями (Вінницькою, Кіровоградською, Миколаївською) [3, с. 101]. 

По багатству курортних ресурсів Одеська область посідала одне з провідних місць в 
Російській імперії і СРСР, нині — в Україні. Сприятливі кліматичні умови приморської зони, 
обширні пляжі і тепле море дозволили створити тут хороші кліматичні курорти. Цілющі 
властивості морського повітря на побережжі обумовлені насиченістю його солями хлору, 
брому, йоду, а також брізової циркуляцією (вдень морський бриз дме з моря на нагріте 
побережжя, вночі береговий бриз — з охолодженого побережжя на морі). Все це сприяє 
проведенню аероіонотерапії, геліотерапії, таласотерапії і морських купань. Майже на всіх 
одеських курортах широко застосовують ванни, душ, зрошування, обтирання і ін. процедури 
з морської води, а також штучні газові ванни (вуглекислі, азотні і ін.), радонові і ін. ванни, 
що готуються на морській воді [4, с. 83]. 
•Одеська група курортів (приморські кліматичні і бальнеогрязеві курорти; більше 60-ти 
санаторіїв і 20-ти будинків (баз) відпочинку): •Аркадія • Великий Фонтан •Кароліно-
Бугаз-крайки (Крайки, Кароліно-Бугаз; порт-пункт (пристань) і ж.-д. ст. Бугаз) — 
Дністровський лиман •Куяльніцкий (Куяльник) •Лузановка •Лебедевка (Бурнас) — озеро-
лиман Бурнас, і курортні місцевості •Катранка,•Рассейка,•Лермонтовський (між міським 
парком Ланжерон і Відрадою) •Малодолінськоє •Санжейка, •Приморське(Будаки) — 
Будакський лиман,атакож бліз расположенниє курортні місцевості • Курортне •Николаєвка 
•Холодна Балка (бивш. ним. жовтневій революції) — Хаджібейський лиман •Хаджібейський 
(Хаджібей) •Чорноморка (бивш. Люстдорф) •курортна місцевість Шабо — Дністровський 
лиман •Південний (Сичавка). (підвідомчі Одеському радому з управління курортами 
профспілок, Україна) •Сергєєвка—Будакський (Шаболатський) лиман [5,ст.55].  

На Одеських курортах здійснюється лікування хворих з хронічними захворюваннями 
органів руху і опори, нервової системи, гінекологічними хворобами, захворюваннями органів 
дихання (нетуберкульозного характеру) і ін. 
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Отже, вище викладене дає змогу дійти висновку, що означений регіон є надзвичайно 
перспективним що до подальшого розвитку лікувально-оздоровчого туризму, оскільки 
залучає не лише своїми рекреаційними можливостями, але і величезним культурно-
історичним туристичним потенціалом. 
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РЕКЛАМА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 
Неможливо уявити сучасний світ без реклами. Вона оточує нас скрізь: вдома, коли ми 

слухаємо радіо або дивимося телевізор, на вулиці у вигляді вивісок та стендів, в газетах, 
журналах і навіть книгах, які ми читаємо. 

Реклама існує завдяки засобам масової інформації, як правило, реклама – їх невід'ємна 
частина (основне джерело доходу). Тому вона стала атрибутом життя сучасного суспільства, 
роблячи вплив на становлення особистості, на стиль життя, на формування стереотипів та 
інтересів. У цьому контексті туристська реклама відіграє особливу роль, розширюючи 
кругозір і підвищуючи рівень освіти. Сучасна культура є головним чином візуальною [1, 
с. 24]. 

Реклама є частиною сучасної образотворчої культури, вона рідко обходиться без 
образотворчих засобів. Специфіка туристських послуг передбачає необхідність використання 
зорових, наочних засобів, більш повно відображають об'єкти туристичного інтересу. Тому 
туристська реклама, як жодна інша, часто використовує кіно- і фотоматеріали, барвисту 
ізопродукцію. Особливості туристської реклами роблять її максимально орієнтованою на 
зображення [ 2, с. 7]. 

При створенні реклами використовуються не тільки безпосередньо рекламні 
матеріали (фотографії, малюнки, відео-зображення, створені з метою рекламної компанії і 
присвячені рекламним об'єктам), а й твори образотворчого мистецтва: живопис, малюнки, 
графіка, художня фотографія, епізоди художнього кіно. Це приклади яскравого прояву 
цитатності сучасної культури. Слід додати, що при подібному цитуванні початковий сенс, 
початковий художній образ твору мистецтва трансформується, адаптується під потреби 
реклами. 

Дані статистики говорять про те, що закордонні фірми витрачають на рекламу в 
середньому від п'яти до шести відсотків від отриманих доходів своєї діяльності. В Україні 
такі дані на сьогоднішній день невідомі. 

Метою статті є: проаналізувати вплив реклами на індустрію туризму; визначити 
основні прийоми, які використовує реклама в туристичній сфері. 

Туристична реклама – активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної 
фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і 
споживачем туристичного продукту. 

Рекламуючи ті чи інші послуги, туристична фірма публічно подає дані про свої 
можливості за допомогою художніх, технічних і психологічних прийомів з метою посилення 
попиту і збільшення їх реалізації. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
http://www.svobodnaya.odessa.ua/
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Реклама відіграє найважливішу роль в реалізації маркетингової стратегії туристського 

підприємства. Вона надає соціально-культурне та психологічний вплив на суспільство. 

Цивілізована реклама - це не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування 

актуальних, спрямованих на саморозвиток потреб людини. Реклама дає споживачам нові 

знання, підсилює задоволеність від покупки. Асоціації, символи престижу, які вона вкладає в 

туристичний продукт, роблять благодійний вплив на психіку людини. Додання туристського 

продукту за допомогою реклами додаткової цінності є гарантією того, що клієнт не буде 

шкодувати про витрачені кошти, а навпаки, отримує додаткове задоволення від придбання 

туристських послуг. 

За допомогою реклами туристські підприємства освоюють нові ринки збуту. Будучи 

засобом конкурентної боротьби, реклама загострює її, що сприяє підвищенню якості 

туристського обслуговування. 

Реклама забезпечує можливість збільшення обсягів продажів. Масштабний збут 

туристських послуг означає для туристського підприємства зростання доходів, гідну оплату 

праці персоналу. Особливе значення реклама набуває в умовах розвитку інформаційного 

суспільства. Вона стає унікальним інструментом маркетингу, що встановлює, що підтримує і 

розвиває комунікації між туристським підприємством і споживачами, посередниками, 

виробниками туристських послуг, контактними аудиторіями, державними організаціями [3, 

С. 35–37. ] 

Яким би добрим не був товар, обсяг його продажу залежить від чіткості його образу, 

планування і стимулювання збуту, зокрема реклами, яка є цілеспрямованим інформаційним 

впливом на споживача через різні види засобів інформації. Завдання реклами – поширення 

інформації про діяльність підприємства, вплив на процес ухвалення рішення про покупку 

товару, яке висвітлює рекламними засобами, а також поширення відомостей про сервіс що 

задовольняє вимоги покупця. 
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АНІМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ТВОРЧОГО  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ 

Природа заклала в людину велику кількість потенціальних сил та енергії, виявлення 

та розвиток яких є дуже важливим як для особистості, так і для усього соціума. Шлях до цих 

запасів лежить через інтенсивну насиченість усіх сторін розуму та душі кожної людини. 

Зараз людство задається питанням: «Як же можна прискорити індивідуальний розвиток 

особистості, розвити її здібності у різних видах творчості?». Сьогодення повне цікавими 

ідеями стосовно цього питання, саме тому, анімація розглядається як спосіб розвитку 

особистостей, спосіб виявлення талантів та їх вдосконалення.  
Проблема розвитку творчого потенціалу розглядалася у вітчизняних та зарубіжних 

дослідженнях. Це сприяло накопиченню певного позитивного досвіду у розробці основних 
теоретичних положень цієї проблеми. Так, філософський аспект творчості розглядали у своїх 
працях В.Біблер, Ю.Бородай, М. Данилов, К.Кедров, П.Копщин, О.Коршунов та ін. 
Психологічні основи цієї проблеми викладені в працях Д.Богоявленської, Л.Виготського, 
В.Давидова, Д.Ельконіна, О.Леонтьєва, А.Лука, Я.Пономарьова, С.Рубінштейна та ін. 
Педагогічний аспект проблеми формування і розвитку творчої активності розглядається в 
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працях В.Андрєєва, Д.Вількєєва, М.Данилова, Н.Кичук, М.Махмутова, І.Огороднікова, 
Н.Половнікової, І.Родак, С.Сисоєвої, М.Скаткіна, Т.Шамової, Г.Щукіної та ін. 

Метою статті є розгляд позитивного впливу анімаційної діяльності на людину, показ 
необхідності розвитку анімації в туризмі, в соціології та педагогіці.  

Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не 
тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців. Якщо 
говорити про творчість дитини, слід наголосити, що учні найчастіше не створюють щось 
зовсім нове, але створення, відкриття суб’єктивно нового для дитини вже є проявом 
творчості. Творчість є одним із засобів підвищення емоційного тонусу особистості, 
закріплення комплексу емоційно-вольової регуляції, а головне — актуалізації позитивної 
гами переживань, яка супроводжує ефективну працю, переживання радості від зробленого, 
досягнутого, почуття впевненості у своїх силах, у своєму творчому потенціалі й творчих 
здібностях[2,с. 89].  

Розвиток творчості в учнів є важливим не лише тому, що завданням сучасної освіти є 
формування творчої особистості, а й тому, що людина, яка вміє творчо мислити, в 
нестандартних ситуаціях завжди знайде вихід, такій людині буде легше адаптуватися в 
житті.  

Швидкі темпи розвитку суспільства, характерні для останніх років, необхідність 
пошуку шляхів виходу нашої економіки із занепаду, впровадження нових технологій – усе це 
потребує докорінних змін у системі управління виробництвом, використання виробничих 
ресурсів із врахуванням творчих можливостей особистості. Лише творча особистість, 
спроможна створювати, управляти, пропонувати нові теорії, нові технології, нові напрямки 
розвитку, знаходити шляхи виходу зі складних нестандартних ситуацій. Тому забезпечення 
кожній людині можливості використання свого творчого потенціалу є одним із пріоритетних 
завдань сьогодення. 

Анімація – це найбільш доступний для дітей вид діяльності, спосіб переробки 
отриманих з навколишнього середовища вражень. Через анімацію яскраво проявляються 
особливості мислення і уяви дитини, здатність до фантазування, також його емоційна 
активність, потреба в спілкуванні, це своєрідна соціальна практика дитини. Вона має 
великий вплив на розвиток різноманітних здібностей дитини в тому числі і креативних. 
Через анімацію можна розвивати різноманітні таланти: образотворчі, мовленнєві, музичні[1, 
с.8]. На даному етапі, для українських школярів майже не проводяться анімаційні програми в 
рамках школи. У європейських країнах анімація є невід’ємною складовою загального 
навчального процесу і посідає чільне місце у реформуванні та розвитку освіти загалом. 
Анімація активізує творчий потенціал, сприяє розвитку гармонійної особистості, виховує 
естетичний смак, формує етичні засади – це все, без чого сьогодні не може обійтися жодне 
громадянське суспільство. Адже творчість має унікальну здатність – постійно перебувати у 
пошуку, експериментувати, несподівано проявлятися у різних формах, розвивати здібності, 
закладені природою, впливати на довколишнє середовище, змінювати світ і оточення, 
пізнавати внутрішні глибини людської душі[3, с. 207]. Анімаційні програми дозволяють 
відпочити від буденного життя, стимулюють особистість до нової діяльності. Анімацію 
також можна розглядати як профілактику нервових зривів. Анімаційна терапія – лікування 
емоційного стану людини за допомогою культури та мистецтва[1, с. 9]. 

Глобальне зростання і розвиток туризму у всьому світі робить великий вплив на зміст 
і організацію професійної туристської освіти. По оцінках фахівців, у даний час, включення 
анімаційних програм культурно-пізнавального, спортивно-туристського, розважального 
характеру в зміст туристських маршрутів і поїздок, в роботу готелів, підвищує їх престиж і 
затребуваність на ринку туристських послуг. Розважаючись, людина або група людей 
задовольняє свої духовні потреби, оцінює власну особу, аналізує свою роль в масштабах 
різних підсистем.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПІДПРИЄМНИЦТВА У СФЕРІ  

ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ 

Мета дослідження – визначити методи реалізації туристичних послуг на зовнішньому 

і внутрішньому ринку та їх вплив на економічну і політичну сферу; дослідити рівень України 

на міжнародному ринку туристичних послуг. 

Сучасний етап розвитку світового господарства характеризується домінуванням 

сфери послуг як у структурі національного виробництва більшості країн світу, так і у системі 

міжнародних економічних відносин. Це свідчить про формування економіки нового типу, 

про перехід до наступного ступеня розвитку світового співтовариства – постіндустріального 

типу суспільства, що відзначається провідними позиціями сфери послуг та інформаційних 

технологій у системі створення валового національного продукту, зовнішньої торгівлі 

окремої країни та відповідно міжнародної торгівлі в цілому [2]. 

До світового ринку туристичних послуг все активніше залучається і Україна, яка стала 

самостійним суб’єктом міжнародних економічних відносин. Розвиток рекреаційно-

туристичного комплексу України є пріоритетним напрямком національної економіки і 

культури, важливим фактором підвищення міжнародного престижу країни. Нині 

рекреаційно-туристичний комплекс реалізує свої можливості на третину через такі причини 

як невирішеність питань з приватизації землі та захисту приватного капіталу; недостатня 

державна підтримка суб'єктів державного підприємництва; відсутність системи регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності у сфері послуг [3]. 

Теоретичні концепції методологічних та інституційних аспектів розвитку 

територіально-рекреаційних систем в умовах інтернаціоналізації здійснено в роботах 

вітчизняних науковців: Ю.В. Алєксєєвої, І.Б. Андренко, І.В. Валентюк, Н.М. Внукової,  

П.В. Гудзя, О.І. Гонти, І.Є. Журби, Р.О. Заблоцької, О.К. Міхуринської, В.Ф. Савченка,  

Є.М. Сича, Д.М. Стеченка, О.Г. Топчієва та ін.  

В системі господарювання в сфері туризму застосовується багато видів цін, які 

різняться певними класифікаційними ознаками. Застосовують централізовано-фіксовані й 

регульовані, договірні та вільні ціни. Ціноутворення в індустрії туризму – це комплексний 

захід, зумовлений різноманітністю продукту, високим рівнем конкуренції і складністю 

визначення точної оцінки майбутнього попиту. Ціноутворення в сфері послуг і в туризмі, 

зокрема, має низку особливостей: 

- дискримінаційне ціноутворення;  

- психологічне ціноутворення 

- сезонна диференціація цін і тарифів; 

- міжнародні вимоги. 

Ціна на туристський продукт залежить не тільки від попиту, але і від реклами даного 

продукту, тому що між ними існує тісний взаємозв'язок. Як правило, зниження ціни веде до 

росту попиту на туристський продукт і робить рекламний вплив на покупця туристського 

продукту [1]. 

Визначено, що міжнародний туризм є одним з перспективних напрямів розвитку 

світогосподарських відносин, а в умовах трансформації економіки України підвищення 

ефективності функціонування цієї галузі набуває особливої актуальності, беручи до уваги її 
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вплив на прибутковість та розвиток різних сфер суспільного виробництва, розв’язання 

широкого спектра соціально-економічних проблем країни. 
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ЛІЦЕНЗУВАННЯ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Проблематика завдань щодо регулювання туристичної діяльності та впровадження 

заходів з метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку 

туристичних послуг зростає в зв’язку з включенням України в сферу соціально-економічних, 

правових та культурних відносин з країнами Європи та світу, в межах яких вже 

функціонують нормативно врегульовані туристичні системи. На сучасному етапі розвитку 

індустрії туризму мають місце об’єктивні фактори, що обмежують процеси забезпечення 

захисту прав і законних інтересів туристів. Законодавчо не врегульована діяльність суб’єктів 

господарювання в сфері туризму знижує можливості підвищення рівня туристичного 

обслуговування. Тож ліцензування виступає як необхідна умова функціонування 

туристичного підприємства, що задіяне у міжнародному та внутрішньому туризмі. 

Дослідженням питань, пов’язаних із ліцензуванням у сфері туризму, займались 

провідні українські та зарубіжні вчені: В.Ф. Кифяк, Рудяк Ю., Кузнєцов В., Кліменко А. 

Міжнародний досвід ліцензування, як форми державного регулювання туристичної галузі, у 

своїх працях висвітлили М.П. Мальська, Н.В. Антонюк, Н.М. Ганич. 

Метою статті є теоретичне осмислення специфіки регулювання туристичної 

діяльності, аналіз процесу надання ліцензії на туроператорську та турагентську діяльність. 

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності, а також фізичні 

особи здійснюють діяльність, яка пов'язана з наданням туристичних послуг, лише за 

наявності ліцензії.  

З метою створення рівних можливостей суб'єктам туристичної діяльності на ринку 

туристичних послуг та забезпечення захисту прав і законних інтересів держави та 

споживачів цих послуг, підвищення рівня туристичного обслуговування здійснюється 

ліцензування туристичної діяльності [5, с.137].  

Ліцензування - заходи, пов'язані з наданням ліцензій та переоформленням документів, 

які підтверджують наявність ліцензій, призупиненням і відновленням дії ліцензій, 

анулюванням ліцензій і контролем видачі ліцензії; це заходи, що контролюють дотримання 

ліцензіатами при здійсненні ліцензованих видів діяльності відповідних ліцензійних вимог і 

умов. 

Надання туристичних послуг без наявності ліцензії є суттєвим правопорушенням і 

тягне за собою як адміністративну, так і кримінальну відповідальність [1, с.17].  

Ліцензії видаються Державним комітетом України по туризму, який встановлює 

порядок видачі ліцензії, правила та умови здійснення туристичної діяльності та контроль за 

їх дотриманням [6, с.5]. 

Здійснення ліцензування туристичних підприємств в Україні забезпечують такі 

органи державної влади, як: Кабінет Міністрів України; спеціально уповноважений орган із 

питань ліцензування; органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України, 

спеціально уповноважені виконавчі органи, що проводять ліцензування певних видів 

господарської діяльності. 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm
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Ліцензуванню на здійснення туристичної діяльності підлягають туристичні агентства, 

бюро подорожей, бюро екскурсій, екскурсійні бюро, бюро по прийому туристів, туристичні 

оператори, готелі, мотелі, кемпінги, туристичні комплекси і бази, інші юридичні особи 

незалежно від форм власності та фізичні особи, які здійснюють туристичну діяльність, 

передбачену їх статутами або положеннями [2, с.25]. 

В наш час отримання ліцензії в туристичній індустрії є важливим аспектом існування 

туристичного підприємства. За останні роки ліцензування досить інтенсивно розвивається, і 

з кожним роком збільшується кількість видачі ліцензій на туроператорську та турагентську 

діяльність, а рівень анульованих знаходиться на низькому рівні. Зафіксовано зростання 

кількості людей, які бажають займатися туризмом з метою підвищення рівня розвитку нашої 

держави, надання високоякісних послуг. 

На сьогоднішній день здійснюється також ліцензування для туристичних фірм, які 

спеціалізуються на внутрішньому туризмі для того, щоб підвищити якість турпродукту на 

внутрішньому ринку. Сучасний період становлення ринкових відносин в Україні 

характеризується адаптацією законодавства до вимог і умов європейського співтовариства. 

Це зумовлює необхідність забезпечення дієвого контролю за наданням якісних туристичних 

послуг.  
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ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ТУРИЗМІ 

У сучасних умовах глобалізації і взаємовпливу культур у геометричній прогресії 

зростає кількість соціальних зв'язків, а суспільство орієнтоване на споживання, в якому 

складова туристичного бізнесу щороку зростає. Складні економічні процеси розвитку 

туристичної сфери будуються на основі інновацій різних видів, форм та напрямів реалізації. 

Нова модель економічного зростання ґрунтується на інноваційному типі розвитку, 

передбачає зміну самих понять науково-технічного прогресу і економічного розвитку.  

Інноваційна діяльність – комплекс наукових, технологічних, організаційних, 

фінансових, комерційних заходів, які призводять до інновацій. Діяльність є інноваційною, 

якщо в неї приносяться нові знання, технології, прийоми, підходи для отримання результату, 

який широко затребуваний в суспільстві. Інноваційну діяльність підприємства можна 

визначити як спільну роботу всіх працівників, спрямовану на створення і впровадження 

нововведення. Інноваційна діяльність носить системний характер, систему утворюють 

суспільство і суб'єкти інноваційної діяльності. 

Основні напрями інноваційної діяльності в сфері туризму і гостинності: 

 - Випуск нових видів туристського продукту, ресторанного продукту, готельних послуг і 

т.д.; 

http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80


 203 

 - Використання нової техніки і технології у виробництві традиційних продуктів; 

 - Використання нових туристських ресурсів, що раніше не використовувалися. Унікальний 

приклад – подорожі туристів на космічних кораблях; 

 - Зміни в організації виробництва і споживання традиційного туристського, ресторанного 

продукту, готельних послуг і т.д.; новий маркетинг, новий менеджмент; 

 - Виявлення і використання нових ринків збуту продукції (готельні та ресторанні ланцюги). 

Основу інноваційної діяльності в усіх секторах економіки становить реалізація 

досягнень науково-технічного прогресу. Сказане повною мірою відноситься і до сфери 

соціально-культурного сервісу і туризму. 

Науково-технічна революція не тільки стала матеріальною основою формування 

масового туризму. Вона справила величезний вплив на інноваційну діяльність у соціально-

культурний сервіс і туризм через високі технології, до числа яких відносяться нові матеріали, 

мікропроцесорна техніка, засоби інформації та зв'язку, біотехнології. 

Поява полімерних, композитних та інших нових матеріалів привело до появи нових 

видів одягу та взуття, нового спортивного та іншого спорядження, нової тари та упаковки і 

т.д. Нові матеріали стали матеріальною основою екстремального туризму, сприяли розвитку 

водного, гірського та ряду інших видів туризму.  

Поява сучасних засобів інформації і зв'язку справило глибокий вплив на суспільне 

виробництво і побут людей. Сучасну туристську діяльність і роботу туристських фірм не 

можна уявити без Internet. Сучасна аудіо-відео-техніка суттєво змінила технологію 

менеджменту. Управління переводиться в режим реального часу і т.д. 

Таким чином, інноваційна діяльність у сфері туризму спрямована на створення нового 

або зміна існуючого продукту, на вдосконалення транспортних, готельних та інших послуг, 

освоєння нових ринків, впровадження передових інформаційних та телекомунікаційних 

технологій і сучасних форм організаційно-управлінської діяльності. 

Сфера туризму сьогодні одна з найбільш перспективних і прибуткових. У світі на 

його частку доводиться близько 10% світового валового доходу, 8% загального обсягу 

світового експорту і 30-35% світової торгівлі послугами.  

Туризм постійно розвивається, незважаючи на різні перешкоди політичного, 

економічного і соціального характеру. Туристський бізнес у багатьох випадках є ініціатором 

і експериментатором в освоєнні та впровадженні сучасних передових технологій, безупинно 

змінює форми і способи пропозиції та надання послуг, відкриває і освоює нові можливості.  

Працівники сфери туризму мають справу з різноманіттям форм і методів організації 

відпочинку, подорожей, культурного дозвілля. Розвиток туристського бізнесу можливий 

тільки на основі впровадження нових ідей, вдосконалення процесів виробництва товарів і 

послуг, розширення їх асортименту. 

У туризмі щодня впроваджуються інновації найрізноманітнішого характеру під 

впливом, як науково-технічного прогресу, так і інтелектуального розвитку людства. 

Інновації у сфері туризму іноді виникають зовсім несподівано і навіть 

непередбачувано під впливом подій у суспільстві. Тому вивчення інноваційних процесів, 

причин появи нововведень, розробка методів їх впровадження представляє значний і 

практичний науковий інтерес. 
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ  

ДЛЯ ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Збільшення тривалості життя в країні деякою мірою відображає позитивні зміни 

якісних характеристик сучасного соціуму. Але при цьому старіння населення – це дуже 

гостра соціальна проблема, яка впливає на планування і здійснення соціальної політики 

держави. Вона ставить перед суспільством гострі питання економічного, соціально-

культурного, психолого-педагогічного, морального плану. Тому в цих умовах дозвілля 

розглядається як один з важливих засобів реалізації сутнісних сил людини, як самоцінна 

суспільна сфера, спрямована на відновлення і розвиток фізичних, психоемоційних, 

інтелектуальних сил людини, на самореалізацію її потенціалу, на задоволення різноманітних 

потреб[ 2, c. 123]. 

В останні роки організації дозвілля для людей похилого віку приділяється все більше 

уваги. Проблемою розвитку геронтологічного туризму зацікавлені як зарубіжні так і 

вітчизняні дослідники. Серед них можна виділити: К. Комо, К Віктор., Ж. Дюмазедьє, П. 

Павленка, Є. Холостовой, Т.Ткаченко, Ф. Шандор., П. Кляп та інші. 

Метою статті є дослідження особливостей організації дозвілля для людей похилого 

віку й визначення шляхів їх покращення у майбутньому. 

Життя людини не є повноцінним, якщо не реалізується її право на відпочинок, на 

кращі форми проведення вільного часу. Дозвілля і відпочинок грає особливо важливу роль у 

житті людей похилого віку, особливо коли їхня помітна участь у трудовій діяльності . У 

сучасних економічних умовах люди похилого віку займають в суспільстві маргінальне 

соціокультурне положення. Обмеження набору соціальних ролей і культурних форм 

активності звужує рамки їхнього способу життя.Тому особливе значення надається 

організації відпочинку та дозвілля після відходу на пенсію, або в зв'язку з хворобою, коли 

людина повинна адаптуватися до нових умов життя поза сферою трудової діяльності [1, 

c. 15].  

Літні люди – це група людей похилого віку, в якій, відповідно до класифікації 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) ООН, виділяють чотири підгрупи: власне 

літні (55-64 року); старі (60-74 роки); дуже старі (75 - 84 роки); довгожителі (старше 85 

років) [2, c. 105]. 

Повноцінна життєдіяльність багатьох людей старшого віку неможлива без надання їм 

різних видів допомоги і послуг, що відповідають їхнім соціальним потребам. Організація 

відпочинку та дозвілля є одним з важливих елементів реабілітації. Останнім часом 

розробляються нові технології соціокультурної реабілітації, що сприяють соціальній 

адаптації слабо захищених груп населення. Проблема інтегрування людей похилого віку в 

соціокультурне життя суспільства передбачає розробку і реалізацію спеціальних державних 

програм у сфері культурної й оздоровчої політики [3, c. 56]. 

Ефективність дозвіллєвої діяльності як цілісної системи соціально-культурної 

активності літніх людей багато в чому залежить від відповідних факторів:  

– фінансової і матеріальної бази: розмірів власної пенсії, бюджетного фінансування (у тому 

числі на соціально-культурні заходи), спонсорських і благодійних вкладень (у тому числі 

гуманітарної допомоги), часткової комерційної діяльності окремих установ; 

– моделі організації вільного часу: переваги традиційного блоку дозвіллєвих заходів і 

технологій; 

– кадрового ресурсу: наявності фахівців, які забезпечують реалізацію соціально-культурних 

технологій з людьми похилого віку; 

– морально-психологічного ресурсу: соціальної активності літніх людей, їхнього інтересу до 

дозвіллєвих форм і засобів, рівня культурних запитів і потреб; 
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– інформаційно-методичного ресурсу: банку методичної літератури, спеціалізованих 

журналів; 

– соціально-демографічного ресурсу: потенціалу історико-культурної самобутності регіону, 

територіального положення, професіоналізму працівників сфери соціального 

обслуговування, соціально-психологічної і культурної атмосфери [4, c. 94]. 

Дозвілля має бути орієнтоване, насамперед, на активізацію особистої активності 

літньої людини, формування її життєвого тонусу. Людина народжується, живе й помирає за 

законами тієї культури, у якій проходить її життя [3, c.42].  

Організація дозвілля з особами похилого віку будується з урахуванням 

систематичного вивчення інтересів і потреб людини похилого віку, організації дозвіллєвих 

послуг відповідно до їх запитів, безпосередньої роботи з ініціативними групами та 

представниками громади, яку обслуговує дозвіллєва установа, координації та співпраці 

дозвіллєвої діяльності соціально-культурного закладу з іншими суб’єктами суспільного 

життя, налагодження зв’язків із засобами масової інформації [ 5, c. 69]. 

Література 

1. Ерошенков И.Н. Культурно-досуговая деятельность в современных условиях: учебник /  

И. Н Ерошенков. — М.: НГИК, 1994. — 32 с. 

2. Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму: навч. посіб. / М. П. Кляп, Ф. Ф. Шандор. — К. : 

Знання, 2011. — 334 с. 

3. Петрова З.А. Методология и методика социологических исследований культурно-

досуговой деятельности: учеб. пособ. / З.А Петрова — М: МГИК, 1990. — 108 с. 

4. Чижиков В. М. Методическое обеспечение культурно-досуговой деятельности: учеб. 

пособ. / В. М. Чижиков — М.: МГИК, 1991. — 142 с. 

5. Якушев Л. П. Дозвілля: навч. посіб. / Л. П. Якушев. — М., 2005. — 103 с. 

 

Дядечко Анастасія 

студентка 5 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: д. пед. н., проф. Маковецька Н.В. 

 

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЗАПОРІЖЖЯ,  

ЯК ОСНОВА РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

В кінці минулого століття однією з провідних галузей світової економіки став туризм. 

Важливою рисою туризму розвинутих держав, насамперед країн Західної Європи, 

варто назвати те, що їх туристично-рекреаційна сфера спирається на принцип екологізму, 

суть якого полягає у відпочинку на природі без нанесення їй шкоди. Так, саме у 90-х рр. XX 

ст. цей принцип став вихідним при підготовці до функціонування в туристичній сфері 

історико-культурної спадщини. Саме в цей час активно почала розглядатись проблема 

взаємозалежності туризму та культурної спадщини, виявом чого стало проведення 1999 р. в 

Норвегії під Егідою Світового банку конференції «Сприяння розвитку туризму та культурна 

спадщина» у Кракові (Польша). В багатьох країнах розроблено програми розвитку 

культурного туризму як на національному, так і на місцевому рівнях [3]. 

Відомий факт, що історико-культурна спадщина є ключовим елементом розвитку 

історичної свідомості, впливовим чинником формування єдиної української національної 

ідентичності та утвердження об’єднавчих цінностей у суспільстві. 

Ефективне збереження, відновлення та відповідне використання культурної та 

історичної спадщини потребує науково обґрунтованої державної стратегії та чіткої 

діяльності всіх органів влади щодо її втілення, тісної їх взаємодії з інституціями 

громадянського суспільства (недержавними організаціями, засобами масової інформації, 

благодійними фондами тощо). Це підтверджено успішним досвідом активної й послідовної 

гуманітарної політики найрозвинутіших країн сучасної демократії [3]. 

Теоретико-методологічні аспекти розвитку туризму протягом останніх років активно 

досліджують українські та зарубіжні фахівці. Серед активних учасників у справі вирішення 
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проблем культурного туризму чимало вітчизняних учених філософів, культурологів, таких 

як В. Пазенок, В. Федорченко, С. Горський, М. Цюрупа. У своїх працях вони розглядають 

туризм як явище культури і чинник духовного розвитку особистості, виявляють світоглядні 

аспекти туризму [4]. 

Особливий інтерес являють праці англійського філософа Дж. Урі, швейцарських та 

французьких авторів Г. Марселя, А. Оло, Ф. Депре, Ж. Фереоля, Ж. П. Норека й інших, які 

стверджують визначальну роль культури в розвитку міжособистісних і міжнародних 

комунікацій, етнічних і національних культур [6]. Теоретичні та практичні аспекти 

регіонального розвитку туризму досліджують такі відомі вітчизняні вчені як : О.О. Бейдик, 

В.Г.Гуляєв, А.П. Дурович, Д.М. Стеченко, Л.М. Яцун, В.К. Федорченко, В.І Цибух,  

Л.М. Черчик та ін. [5]. 

Метою статті є з’ясування можливостей застосування культурно-історичної спадщини 

у процесі розвитку туризму в м. Запоріжжі. 

Історико-культурна спадщина України належить до найцінніших надбань нашого 

народу. Вона виступає у ролі одного з базових елементів формування громадянського 

суспільства. Її охорона та збереження набувають стратегічного значення, є одним з важливих 

напрямків державної політики і в туристичній галузі. 

Історико-культурна спадщина є основою формування змісту пізнавального туризму. 

В цілому на громадян всього світу культурно-пізнавальний туризм – це приваблива 

сфера прямого спілкування, взаємоповаги через культурну активність людей за допомогою 

подорожей. 

Тому важливе місце серед асортименту туристичних послуг посідає культурно-

пізнавальний туризм, який з кожним роком стає все більш актуальним не лише у світі, а й в 

Україні, зокрема. Наша держава славиться багаточисленними історичними пам’ятками 

культури, зокрема, замками, фортецями, музеями; український колорит живописної природи 

приваблює іноземних туристів, і тим самим країна отримує прибутки зберігаючи свої 

природні та культурно-історичні цінності. 

Культурно-пізнавальний туризм посідає особливе місце, оскільки найбільшою мірою 

сприяє розвитку внутрішнього світу людини, розширенню кругозору, дає можливість 

знайомства з представниками різних культур, з національною спадщиною різних народів. 

Саме культурно-пізнавальний туризм в найбільшою мірою сприяє прояву індивідуальності 

людини і робить вплив практично на всі сфери людської діяльності. 

Щоб ефективно вирішувати проблеми недостатнього рівня розвитку культурно-

пізнавального туризму, необхідно створити та виокремити як стратегічну ціль розробки 

маркетингових планів розвитку територій (районів та міст обласного підпорядкування), 

розвиток історико-культурних, що мають унікальне значення як для місцевого населення, так 

і для області, а в деяких випадках і для всієї країни, навіть міжнародної спільноти. 

Необхідно навчити працівників культури бізнесових підходів, розробити різноманітну 

систему якісного надання послуг. Необхідний розвиток інфраструктури та створення 

іміджевих брендів. 

Все це зумовлює своєрідну специфіку організації програм культурно-пізнавального 

туризму в Україні. 

На державному обліку перебуває 8031 історико-культурних пам’яток, в т.ч. 1677- 

історії, 6276- археології, 78- монументального мистецтва. 

В Запоріжжі не в повній мірі використовується історико-культурна спадщина для 

формування позитивного іміджу області. 

На сьогоднішній день не розроблено методологічних аспектів аналізу функціонування 

пам’яток історії та культури в якості екскурсійного туристичного об’єкту. Внаслідок цього, 

складові історико-культурної спадщини залучаються до туристичної галузі безсистемно, а їх 

пізнавальна функція зводиться до мінімуму [2]. 
Головною проблемою використання пам’яток історії та культури – низький рівень 

розвитку культурно-пізнавального туризму, спричинений, відсутністю нормативно-
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правового забезпечення питань використання культурної спадщини в туризм, обмеженою 
транспортною доступністю більшості об’єктів, занедбаним станом об’єктів культурної 
спадщини, непідготовленістю музейних експозицій та прилеглих територій до туристичних 
відвідувань, у тому числі іноземними туристами. 

До 60% об’єктів культурної спадщини перебуває у незадовільному стані та потребує 
проведення робіт з реставрації або реконструкції, облаштування для туристичних 
відвідувань. 

Найважливішим завданням розвитку культурного та пізнавального туризму є 
підвищення рівня та якості життя населення. Саме цей показник лежить в основі оцінки 
ефективності суспільного розвитку і залежить він від забезпеченості населення необхідними 
благами й послугами. 

Основним повинен стати принцип стійкого розвитку, що має на увазі підтримку 
місцевої культури, збереження культурних і природних об’єктів і поліпшення життєвого 
рівня місцевого населення. Тризм, реалізований за принципами стійкого розвитку, є 
важливим засобом забезпечення зайнятості населення й економічного розвитку регіону, а 
також збереження і залучення в соціально-економічний розвиток об’єктів культури [1]. 

Історико-культурний туризм позитивно впливає на гармонійний розвиток духовного 
потенціалу молодого покоління, а також призводить до гармонізації відносин між різними 
країнами та народами, змушує уряди, громадські організації і комерційні структури активно 
брати участь у справі збереження і оздоровлення оточуючого середовища та культурного 
надбання. Культурний туризм допомагає дізнатися більше про інші культури.  

Своїм корінням культурний туризм впирається у всебічний розвиток особистості, її 
творчого потенціалу та певного розширення горизонту знань. 

Важливо підкреслити необхідність розвитку культурного туризму із урахуванням 
потреб охорони об’єктів спадщини. В тому випадку, коли туризм базується на унікальності 
об’єкта і його не повторній автентичності, а прибуток від обслуговування туристів 
лишається місцевим жителям, туризм здатний підтримувати культурну спадщину. 

Культурно-пізнавальний туризм є один з основних засобів пізнання власної країни, 
формуванню гордості за її культурні надбання. 

У довгострокових програмах і стратегіях не надається належної уваги розвитку 
культурного туризму як чинника сталого регіонального розвитку-через відродження 
пам’яток історії та культури, традиційної народної культур, народних промислів, ремесел 
тощо. 

Культурна спадщина пропагується не системно і не ефективно, як в Україні так і за 
кордоном, що ускладнює її використання для розвитку культурного туризму. 

Використання національної культурної спадщини зумовлюють необхідність 
застосування досвіду підтримки культурного туризму в європейських країнах. 

Тому для розвитку культурного туризму необхідно підвищити рівень і якість життя 
місцевого населення та необхідне фінансування тих пам'яток культури, які потребують 
модернізації або реконструкції. Адже, коли люди будуть достатньо забезпечені, матеріально, 
та коли історичне надбання буде в належному стані, тоді саме ці показники підвищать 
розвиток та допоможуть зацікавити іноземних туристів. 

Отже, збереження, раціональне використання найвизначніших пам'яток історико-
культурної спадщини, залучення їх до туристичної інфраструктури, розробка археологічних 
та історичних туристичних маршрутів, оновлення та доповнення експозицій, створення 
розвинутої історико-туристичної інфраструктури для поліпшення інформаційної та 
експозиційної значущості історичних об’єктів, збереження й охорона пам'яток – все це 
допоможе для того, щоб наша країна була одна з найбільш культурніших країн в світі. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці маршрутів з використанням 
історичних пам'яток козацької доби. 
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ДИТЯЧИЙ ТУРИЗМ У СИСТЕМІ ОЗДОРОВЛЕННЯ 

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Оскільки в наш час діти дуже схильні до частих захворювань з боку імунної системи, 

задача батьків та дошкільних вихователів сприяти зміцненню здоров’я дитини, як фізичного 

так і емоційного, бо діти – наше майбутнє, і від того, який внесок ми внесемо в їх розвиток 

залежить їх майбутнє життя. 

Замість дитячого туризму в науковій літературі та в навчально-виховних програмах 

ідеться про застосування в роботі з дошкільниками піших переходів, екскурсій, цільових 

прогулянок. Аналіз діяльності практиків ДНЗ свідчить про те, що в роботі з дошкільниками 

вони використовують такі види роботи до певних об’єктів (на будівництво, до різних 

пам’ятників, пам’яток архітектури, до місць бойової слави, до річки тощо), на важливість 

застосування яких указували Е.С. Вільчковський, Т.І. Грицишина. Хоча про важливість 

використання дитячого туризму в дошкільному навчальному закладі з метою оздоровлення, 

розумового та фізичного розвитку дітей дошкільного віку і наголошують Л.В. Лохвицька, 

Т.К. Андрющенко, Т.П. Завьялова, Т.І. Грицишина, В.В. Поліщук та ін., усе ж таки проблема 

залишається актуальною та недостатньо вивченою. 

Метою статті є визначити єффективність застосування дитячого туризму в зміцненні 

здоров’я дітей дошкільного віку.  

Важливим показником здоров’я дитячого населення в цілому є фізичний розвиток 

дітей та підлітків. У цей період завершується формування організму. 

Незаперечною є істина, що суспільство, яке прагне жити в гармонії з довкіллям, має 

не лише декларувати, а й формувати систему істинних цінностей у кожного громадянина. 

Тому одним із чинників благополуччя індивідуальності, родини та суспільства в цілому має 

стати здоров'я, як фундаментальна цінність буття. Загальновідомо, що основи здоров'я 

закладаються в період раннього та дошкільного дитинства, тож збереження, формування та 

зміцнення здоров'я кожного малюка є пріоритетним завданням суспільства, родини та 

дошкільного навчального закладу. Серед різноманітних факторів, які впливають на стан 

здоров'я та працездатність дитячого організму, важливе мicцe посідає рухова активність, 

тобто потреба в pyci, задоволення якої є необхідною умовою всебічного розвитку дитини. 

Сприятливим для організму визначаємо тільки таку рухову активність, яка перебуває в 

межах оптимальних величин. Адже, гіподинамія та гіперкінезія однаково негативно 

позначаються на розвитку організму дошкільника. Тому створення передумов для 

забезпечення дітей дошкільного віку раціональним рівнем рухової активності вимагає 

ретельної уваги з боку фахівців. Введення дитячого туризму у навчально-виховний процес 

сучасного дошкільного закладу надасть можливість вирішити питання, від яких залежить 

гармонійний розвиток дошкільника. Адже за даними останніх медико-педагогічних 

досліджень рухова активність дошкільнят в режимі дитячого садка становить 20-50% 

періоду неспання. І саме це не дозволяє забезпечити потребу дитини в русі [1, 3]. 

Виокремимо фізкультурні заняття з елементами туристично-краєзнавчої діяльності однією з 

форм роботи з фізичного виховання в ДНЗ, а саме: пішохідні переходи, прогулянки-походи, 
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прогулянки-пошуки, заняття-тренування, ігрові заняття, колові тренування, сюжетно-рольові 

заняття та ігри. До фізкультурно-оздоровчої роботи засоби туризму плануються в ранкові та 

вечірні прогулянки двічі на тиждень і представлені екскурсіями; цільовими; топографічними 

прогулянками; рухливими іграми з використанням пошукових ситуацій; ігровими 

комплексами у приміщенні, на ділянці дитячого садку з використанням природних і 

соціальних об'єктів. Активний відпочинок дітей також урізноманітнюється за допомогою 

засобів туризму і організовується у формі походів вихідного дня за участю батьків і 

туристських свят, які проводяться у формі ігрових комплексів і прогулянок-походів. 

Дитячий туризм – не лише надійний засіб фізичного розвитку й оздоровлення 

дошкільнят, а й у поєднанні з краєзнавством – чудова можливість для закріплення знань про 

історію та природні особливості місцевості, проведення природоохоронної роботи.  

Отже, якщо враховувати скільки дитина знаходиться в приміщенню, то можно 

зробити висновки, що вона схильна до частих захворювань. Туристична діяльність є рішення 

оптимізації рухової активності дошкільнят в режимі дня дошкільної установи, адже така 

робота в сучасному ДНЗ, пішохідні переходи, прогулянки та екскурсії, прогулянки-походи та 

інше є одним із оптимальних засобів фізичного та різнобічного виховання дітей. Забезпечити 

оптимальну рухову активність, покращити їх рухову підготовку та настрій, а найголовніше –

зміцнити здоров’я. Подальшої роботи вимагає уточнення й розробка планів-конспектів та 

змісту проведення туристичних походів з дітьми середнього та старшого дошкільного віку. 
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СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ КОЛЕКТИВОМ В ТУРИЗМІ 

Багато керівників, рухаючись на шляху до максимального отримання прибутку, 

вирішення матеріальних і фінансових проблем, оновлення технічної бази, забувають про 

працівників, створюючи їм неможливі для праці умови. Це є надто ризиковим, оскільки 

може призвести до втрат. Насамперед, це втрати висококваліфікованих працівників. Якщо 

керівник дійсно зацікавлений у тому, щоб зберегти даного працівника, він може прийняти 

рішення про підвищення його заробітної плати відповідно до рівня, на який він заслуговує. 

Можливими також є такі заходи як кар’єрний ріст [3, с.132].   

Основною метою управління діяльністю колективів є поєднання ефективного 

навчання працівників, підвищення їх кваліфікаційного рівня та трудової мотивації для 

розвитку здібностей і ефективного вирішення завдань, які визначаються вимогами ринку [2, 

с.235].   

Технологія управління діяльністю колективів є досить широким поняттям, яке 

включає: кадрове планування, підбір, підготовку й розстановку кадрів, розробку системи 

заробітної плати та пільг, профорієнтацію та адаптацію, оцінку діяльності всіх груп пра-
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цівників, підготовку резерву та управління розвитком колективу. Якість управління 

діяльністю колективів залежить насамперед від ретельного підбору адміністративного 

апарату [4, с.436].   

Управлінська робота відноситься до такої сфери людської діяльності, що потребує від 

працівника специфічних особистих якостей, які засвідчують професійну придатність щодо 

такої роботи. Під професійною придатністю розуміється відповідність кандидата на 

заміщення керівної посади з точки зору вимог, встановлених для даної посади.[1, с.139] 

Професійний відбір керівних кадрів являє собою сукупність заходів по встановленню 

придатності кандидата до виконання відповідних управлінських обов'язків. Успішна 

діяльність керівника залежить від його психологічної установки (мотиви вступу на посаду, 

темперамент, здібності, талант організатора, комунікабельність) та від того, як він виявляє 

себе як особистість, як виконує управлінські функції. Тому, не випадково, проблема 

здібностей людини до певного виду управлінської діяльності займає особливе місце в 

спеціальних психологічних дослідженнях [5, с.16]. 

Кожна колективна праця може бути різних кваліфікацій щодо своєї організованості – 

від неналагодженої і малопродуктивної – до чіткої, точної й високопродуктивної. Створення 

дружнього колективу неможливе без глибокої поваги і навіть товариських відносин між його 

учасниками і керівником.  
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСКУРСІЙ ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ 

РУХОВИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ 

Дана тема особливо актуальна в нинішній час, коли люди з обмеженими 

можливостями починають набувати навик освоєння сучасного світу, світу повного нових 

технологій і не завжди пристосованого для таких людей. Особливо важливо не просто на 

словах підтримати таких людей, а й дати їм таку можливість для освоєння світу, яка 

допомогла б їм якомога рідше відчувати свою неповноцінність і долучитися до прекрасного, 

досліджувати нові місця, дізнаватися цікаву інформацію, розширювати свій кругозір. 

Екскурсія як вид туристичної діяльності підходить для цих цілей, адже вона несе під собою і 

інформаційне навантаження, і освоєння нових територій для мандрівника, але в теж час не є 

настільки активним видом діяльності, що цілком підходить для людей похилого віку та 

інвалідів. 

Над дослідженням особливостей організації екскурсій для людей з обмеженими 

можливостями працювали такі науковці, як Іванова І.Б., Лагункіна В.І., Сакун Л.В.,  

Хлостова Є.І., Демент`єва Н.Ф. 

Туризм для осіб з обмеженими фізичними можливостями набуває все більшого 

поширення у світі. Відомо, що кількість туристів такої категорії становить 10% всіх 

мандрівників [2, с. 7]. 
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Метою статті є: дослідження сутності екскурсійної діяльності для осіб з обмеженими 

життєвими можливостями.  

Туризм для осіб з обмеженими життєвими можливостями є порівняно новим і 

динамічно розвиваються напрямком туризму. Соціальна значущість туризму для особливих 

категорій населення обумовлена, зокрема, тим, що відносне і абсолютне число осіб з різними 

видами обмеження життєвих можливостей безперервно зростає [3]. 

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів» [1], прийнятий ще у 

1991 році, а в наступні роки доповнений і вдосконалений, гарантує їм рівні з усіма іншими 

громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 

суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість інвалідам вести повноцінний 

спосіб життя згідно з індивідуальними здібностями і інтересами.  

Необхідність проблем інвалідів акцентована саме тепер, коли українці з інвалідністю 

до сих пір не можуть існувати незалежно від допомоги інших, вони ізольовані від 

суспільства, потерпають від різних видів дискримінацій, не інформовані щодо своїх прав і 

привілеїв відповідно до Законів України. У них надзвичайно обмежений доступ до об’єктів 

соціальної інфраструктури, а також через «тотальні обмеження громадської архітектури, 

більшість з них не можуть відвідувати громадські місця, установи культури, крамниці, 

аптеки, користуватись транспортом, працювати, вести активне та повноцінне життя, часто у 

них не має можливості навіть вийти з дому чи просто перетнути вулицю» [6, с. 88-89]. Рівні 

можливості для інвалідів залишаються мрією, а суспільна ізоляція – реальністю. 

Для обслуговування туристів з обмеженими можливостями пересування визначені ряд 

вимог щодо туристично-інформаційного наповнення на туристичних об’єктах: 

— висота і кут нахилу при розміщенні інформаційних матеріалів і стендів повинні 

забезпечувати зручність сприйняття для цієї категорії споживачів, у тому числі і для 

туристів, що переміщаються в інвалідних візках; 

— висота розташування стандартних інформаційних стендів повинна бути 75-85 см від землі 

(підлоги), тоді як вертикальні стенди і дошки оголошень повинні бути розташовані на висоті 

60-70 см, залежно від розміру стенду; 

— стенди повинні бути встановлені на рівних майданчиках з твердим покриттям, щоб 

забезпечити під’їзд інвалідного візка; 

— стенди повинні розташовуватися таким чином, що б при під’їзді до них коляска звільняла 

дорогу, не ускладнюючи проїзд. З цією метою стенди слід розміщувати не біля самої дороги, 

стежки, а в спеціально влаштованих «кишенях» площею 5-6 кв.м, що мають тверде покриття; 

— на майданчиках-«кишенях» мають бути передбачені лавиці для супроводжуючих осіб та 

навіс достатньої довжини і ширини, щоб під ним можна було вкрити коляску інваліда в 

негоду; 

— для сприйняття інформації про туристський продукт формат написів на стендах, розмір і 

стиль шрифтів слід передбачати такими, щоб вся інформація читалася без напруги з сидячого 

положення і з відстані 2-2,5 м; 

— при необхідності підйому туристів по сходах потрібно передбачати влаштування пандусів 

або наявність спеціальних засобів вертикальної комунікації для інвалідів (ліфтів, 

ескалаторів, підйомників) [5]. 

Національний заповідник «Хортиця» також зіткнувся з проблемою доступності 

установи культури для інвалідів. Запоріжжя входить у список місць відвідування групами 

туристів з круїзних теплоходів, що курсують Дніпром від Києва до Одеси і навпаки. Крім 

екскурсії містом і розважальної частини (виступ артистів кінного театру), туристам 

пропонується відвідати Музей історії запорозького козацтва, що розташований і працює на 

території Національного заповідника «Хортиця». Серед туристів іноді трапляються люди з 

обмеженими можливостями: на візочках, милицях, з палицею-стільчиком тощо. У 

Національному заповіднику «Хортиця» турбуються про кожного відвідувача, бо «туризм для 

людей похилого віку та інвалідів володіє великим гуманістичним потенціалом», – запевняє 

нас Л.В. Сакун [4, с. 40-41]. Сприятливі природнокліматичні умови, багатство флори і фауни, 
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наявність лікувальних закладів, санаторіїв-профілакторіїв, його історико-культурна 

спадщина, безперечно, повинні бути доступними і для людей з обмеженими можливостями. 

Для цього, з метою покращення умов обслуговування інвалідів, доріжка до Музею історії 

запорозького козацтва була облаштована пандусами у першому півріччі, а влітку 2008 р. 

покрита асфальтом (до цього покрита великими плитками). З квітня 2008 року у 

прейскуранті на екскурсійне обслуговування передбачені пільги для цієї категорії 

відвідувачів.  

Туризм для осіб з обмеженими фізичними можливостями набуває все більшого 

поширення у світі. Люди з особливими фізичними потребами починають справедливо 

вимагати від суспільства відкритості, вільного доступу до всіх загальних ресурсів – в тому 

числі до відпочинкових зон, туристичних маршрутів, цікавих об'єктів архітектури та 

природи, парків, пляжів. Складність розвитку цього виду туризму полягає в неповноті 

нормативної бази, відсутності системи методичного супроводу, системи підготовки 

інструкторів-фахівців з роботи з цією категорією туристів. Але можна зробити висновок, що 

туризм є ефективним комплексним засобом соціальної реабілітації осіб з обмеженими 

фізичними можливостями, що дає підставу для популяризації туризму в системі соціального 

захисту населення як комплексного засобу реабілітації. Тому э дуже важливим дотримання 

вимог щодо туристично-інформаційного наповнення на туристичних об’єктах та створювати 

умови для вільного пересування та обслуговування туристів. 
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ТЕХНОЛОГІЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ТУРІВ 

Туризм в уявленні більшості людей пов'язаний з відпочинком, новими враженнями, 

задоволенням. Він міцно увійшов у життя людини з його природним прагненням відкрити і 

пізнати незвідані краї, пам'ятники природи, історії та культури, звичаї та традиції різних 

народів. Разом з тим туризм є однією з найбільших високоприбуткових і найбільш 

динамічних галузей економіки. Тому аналіз сучасного стану туристичного ринку, перспектив 

його розвитку і внеску туризму у світову і національну економіку надзвичайно важливий.  

Дослідженням питань, пов’язаних із технологією реалізації турів займались провідні 

українські та зарубіжні вчені Любіцева О.О., Емельянов Б.В., Сокол Т.Г., Шматько Л.П., 

Жолобова Л.В., Дурович А.П., Кабушкін Н.И., Сергєєва Т.М., Бриггс С., Котлер Ф.,  

Боуєн Дж. та багато ін. [2, с. 43]. 

Метою статті є підставою розгляд і був вивчення теоретичних підвалин життя і 

принципів організації туристичних подорожей. Актуальність цього дослідження 
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обумовлюється першорядним значенням вищевказаної теми, т.к. без забезпечення якісною і 

грамотної підготовки турів неможливо саме існування туристського бізнесу. 

Розробкою нового продукту індустрії туризму успішно займаються ті туристські 

компанії, встановлені формальні процедури і розробити, точніше - це великі корпорації, 

мають системні програми розробки туристського продукту [5, с. 218]. 

Розробка нового продукту відбувається у кілька етапів. Спочатку компанії 

формулюють стратегію розробки туристського продукту, яка, своєю чергою, включає 

інновацію продукту, тобто. встановлення виду необхідного продукту, модифікацію вже 

існуючих продуктів, і навіть розподіл ресурсів до створення продукту [4, с. 125]. 

Після визначення стратегії починається етап генерації ідей. Потім ідеї 

перетворюються на концепції, які відбуваються обговорення потенційних клієнтів - і 

затверджуються [1, с. 199]. 

 Наступний етап розробки продукту туристськими фірмами – це бізнес аналіз, коли 

прогнозуються початкові і повторні продажі, плануються ціни, і гадана прибуток. Далі 

створюється сам продукт, що відбувається попереднє випробування на міцність.  

Між генерацією ідей етапом втілять у життя і розміщення туристського продукту над 

ринком часто проходить кілька років. І це означає, що у економічних, політичних вимог і 

інших можуть перетворити ринок і тим самим привабливість розробленого продукту. 

Важливою частиною планування нового продукту, та й взагалі створення стратегії 

маркетингу в індустрії туризму є створення торговельну марку - юридично захищеного імені 

чи символіки, яку використовують визначення запропонованих підприємством послуг. Свої 

торгових марок в індустрії туризму активно створюють і готельні ланцюга, і авіакомпанії, і 

туроператори. Часто одні й самі великих компаній завдяки різним торговим маркам 

обслуговують різні сегменти ринку [3, с. 418]. 

Формування туристичного продукту (розробка туру) - організація комплексу послуг з 

розміщення, перевезення, харчування туриста, екскурсійні послуги, послуги гідів-

перекладачів та інші, що надаються в залежності від цілей подорожі, призначені для 

реалізації туристу.  

Реалізація туристичного продукту здійснюється на підставі договору. Договір 

укладається у письмовій формі і повинен відповідати законодавству, в тому числі 

законодавству у сфері захисту прав споживачів.  

Повна вартість туру розраховується на основі базової ціни, до якої додаються доплати 

за послуги, вибрані додатково, і віднімаються можливі знижки.  

Таким чином, на вартість путівки впливає чинник кількості запропонованих послуг. 

Туристу можуть бути надані або визначенні види послуг з вибору, або повний комплекс 

послуг. Повний комплекс послуг може бути наданий при продажу так звані інклюзив-турів 

або пекідж-турів. 
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ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ ЕКСКУРСІЇ  

ТА ЇХ ПОСЛІДОВНІСТЬ 

Створення нової екскурсії по будь-якій темі – складний процес, що вимагає активної 

участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність 

знаходяться у прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, 

ступеня практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш 

ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію. В процесі підготовки нової екскурсії 

можна виділити ряд основних етапів, які розташовуються в певному порядку [1, с. 218]. 

Підготовка нової екскурсії доручається творчій групі. До складу включиться 3-7 

чоловік, а в окремих випадках і більше, залежно від складності теми у більшості своїй це 

працюючі в установі екскурсоводи. Часто в якості консультантів запрошуються фахівці 

різних галузей – науковці музеїв, викладачі вузів і середніх шкіл і т. д. Звичайно кожному з 

учасників творчої групи доручається розробка одного або декількох питань підтеми. В цілях 

контролю за роботою вибирається керівник творчої групи. [2, с. 46]. 

Метою статті є виявити наскільки важливою є підготовка екскурсії. Екскурсія - це 

результат двох найважливіших процесів: її підготовки й проведення. Вони пов'язані між 

собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість проведення екскурсії при 

непродуманій підготовці. [3, с.15]. 

В процесі підготовки нової екскурсії можна виділити ряд основних етапів, які 

розташовуються в певному порядку. Розглянемо їх в тій послідовності, яка склалася в 

практиці роботи екскурсійної установи.Вперше поняття "етапи підготовки екскурсії" було 

введено в ужиток у 1976 р. Тоді ж було названо п'ятнадцять етапів: 

1. Визначення мети і завдань екскурсії. 

2. Вибір теми. 

3. Відбір літератури і складання бібліографії. 

4. Визначення джерел екскурсійного матеріалу. Знайомство з експозиціями і фондами музеїв 

по темі. 

5. Відбір і вивчення екскурсійних об'єктів. 

6. Складання маршруту екскурсії. 

7. Об'їзд або обхід маршруту. 

8. Підготовка контрольного тексту екскурсії. 

9. Комплектування «портфеля екскурсовода». 

10. Визначення методичних прийомів проведення екскурсії. 

11. Визначення техніки ведення екскурсії. 

12. Складання методичної розробки. 

13. Складання індивідуальних текстів. 

14. Прийом (здача) екскурсії. 

15. Затвердження екскурсії [4, с.193]. 

Підготовка нової екскурсії проходить три основні ступені: Попередня робота - підбор 

матеріалів для майбутньої екскурсії, їх вивчення. Безпосередня розробка самої екскурсії 

включає в себе: складання екскурсійного маршруту; обробку фактичного матеріалу; роботу 

над змістом екскурсії, її основною частиною, складається з декількох основних питань; 

написання контрольного тексту; роботу над методикою проведення екскурсії; вибір 

найбільш ефективних методичних прийомів показу і розповіді під час проведення екскурсії; 

підготовку методичної розробки нової екскурсії; написання екскурсоводами індивідуальних 

текстів. Заключна ступінь - прийом (захист) екскурсії на маршруті. Твердження нової 

екскурсії керівником екскурсійної установи, допуск екскурсоводів, що захистили свою тему, 

до роботи на маршруті [5, с.178]. 
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ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ ТУРИЗМУ 

Головною метою розвитку туризму є забезпечення його збалансованості між 

екологічною, економічною та соціальною складовими. 

Окремі аспекти перспективних напрямків туризму висвітлені у працях відомих учених 

у галузях права, історії, туризмознавства, соціології, економіки й географії, зокрема:  

Ю. Алексєєва, В. Євдокименко, А. Корлоль, М. Лендєла, В. Мікловди, М. Пітюлича та інших 

дослідникі [ 2. с. 100]. 

Метою статті є детальне дослідження галузі туризму на сучасному етапі та визначити 

перспективні види туризму.  

Пригодницький туризм. Оскільки на нашій планеті практично все вже відкрито і 

досліджено, а для романтики залишилося дуже мало місць, простежується тенденція до 

подорожей в гори на все більшу висоту, в глибини морів і на «край землі». 

Якщо говорити про морські глибини, то з 1985 року розпочато експлуатацію 46 

підводних човнів. Тільки в 1996 році ними скористалося 2 мільйони людей, принісши 

операторам дохід у $ 147 мільйонів, не так давно розпочато виробництво субмарин з 

прозорим корпусом, який дозволяє отримати прекрасний огляд підводних глибин. Така 

човен в серпні 1998 року почала прокладати свій курс у Північній Атлантиці до місця аварії 

знаменитого «Титаніка» [ 5. с. 233]. 

А якщо говорити про «краї землі», то тут на першому місці стоїть Антарктида. Торік 

льодовий континент відвідало 10 тисяч туристів, заплативши за це пригода від 9 до 16 тисяч 

доларів. Австралія зараз вирішує питання про перетворення трьох своїх дослідницьких баз в 

Антарктиді в туристські центри. Великобританія, Нова Зеландія і Росія вже відкрили свої 

бази для відвідувань мандрівниками, що прибувають сюди на пароплавах. 

Круїзи. Круїзний сектор туризму розвивається феноменальними темпами. У 1997 році 

близько 7 мільйонів чоловік подорожувало на круїзних судах, а до 2000 року це число зросте 

до 9 мільйонів. Зараз будуються 42 круїзних судна, причому вони стають все більшими, їх 

водотоннажність становить 250 тисяч тонн, кількість палуб - 8, а розміститися на них 

зможуть до 6200 пасажирів. 

Екотуризм. Цей тип подорожей має на меті збереження навколишнього середовища. 

Організовуються і короткі ознайомчі тури з певної тематики, і тури для великих груп, 

відпочиваючих на курортах, з відвідуванням національних заповідників. Дохід від таких 

поїздок зазвичай спрямовується на фінансування проектів по збереженню природи для 

майбутніх поколінь. 

Культурно-пізнавальний туризм . Найбільші потоки цього виду туризму з усього світу 

спостерігаються в Європу, Азію і на Близький Схід. Організовуються освітні тури для 

невеликих груп і одноденні екскурсії з відвідуванням культурних пам'яток відпочиваючими. 

У зв'язку з цим великого значення набуває проведення ефективних заходів щодо збереження 

пам'яток культури та управлінню потоками туристів до них [6. с. 240 ]. 
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Тематичний туризм. Даний вид передбачає наявність підвищеного інтересу до якогось 

явища (наприклад, до кліматичних особливостей, флори і фауни якоїсь місцевості), який 

превалює над звичайними мотивами відпочинку. Популярність тематичних парків як місць 

для відпочинку зростає з кожним роком. На даний момент по всьому світу будуються кілька 

таких парків. 

СОТ також прогнозує, що в XXI столітті очікується справжній бум подорожей, однак 

час, який люди будуть виділяти на свій відпочинок, буде скорочуватися, особливо на 

основних ринках-постачальниках туристів. Згідно з дослідженням ВТО «Impact on Tourism» 

мандрівники XXI будуть «багаті грошима, але бідні часом». У результаті вони будуть 

шукати туристський продукт, що включає в себе максимум задоволень в мінімальний 

відрізок часу. Процвітатимуть тематичні парки і круїзні подорожі, оскільки люди зможуть 

відвідати декілька місць за короткий термін. 

Стануть популярними короткі відпустки і поїздки на вихідні, а основна відпустка року 

в багатьох людей буде скорочуватися. Є чимало людей, яким потрібна відпустку з повним 

відключенням від щоденних турбот і тривог, цим пояснюється зростання популярності 

курортів, що працюють по системі «allinclusive» (все включено). 

Висновки. З роками смаки людей змінюються, тому через кожні десятиліття 

пристижні напрямки туризму можуть змінюватися.  
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АНІМАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ ЯК ЗАСІБ СОЦІАЛЬНОГО  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ  

Особистість за будь-яких часів формувалася згідно з певним соціальним ідеалом своєї 

епохи. Однак існування в сучасному соціальному просторі зумовлене жорсткими законами 

глобалізації, інформатизації, економічних та політичних криз, екологічних негараздів, 

техногенних катастроф. Існує небезпека поглинання особистості всеосяжними соціальними 

процесами. Для цього соціальна педагогіка, одним із завдань якої є створення умов для 

соціального розвитку індивіда, досліджує різні сфери соціального буття, з метою 

використання позитивного ресурсу для вдосконалення процесу набуття людиною соціальних 

цінностей. Наукові пошуки звертаються до анімації у сфері дозвілля як засобу формування 

«людини культури», яка має певний ціннісний соціальний імунітет, що дозволить 

розвиватися в будь - яких соціальних умовах. 

Анімацію в соціальному, соціокультурному, педагогічному, соціально-педагогічному 

аспектах досліджують А. Андрєєва, Л. Волик, Т. Лесіна, Е. Мамбеков, М. Петрова,   Л. 

Сайкіна, Л. Тарасов, І. Шульга й інші фахівці. Питання, що пов’язані з вихованням 

особистості в сучасних умовах, впливом глобалізації на соціальний розвиток сучасного 

індивіда, можливостями та ризиками існування особистості в інформаційному соціумі, 

вивчають Т. Алексєєнко, Г. Лактіонова, В. Луков, А. Мудрик, А. Рижанова, С. Харченко та 

ін. Однак невирішеною залишається проблема теоретичного вивчення та практичного 

застосування анімації у сфері дозвілля як засобу соціального розвитку особистості в 



 217 

сучасному просторі. Метою статті є виявлення сутності соціально-педагогічної анімації як 

нового напряму активізації позитивного соціального розвитку особистості. 

Відомо, що інформаційний соціум визначають як «цивілізацію, основою розвитку й 

існування якої є особлива нематеріальна субстанція, умовно іменована «інформацією», що 

має властивість взаємодії як з духовним, так і з матеріальним світом людини» [1]. Слід 

зважати на те, що сфера дозвілля як повноправна соціальна складова будь-якого соціуму 

також трасформується в сучасних умовах, вона належить до гуманітарної, людинотворчої 

частини, отже, впливає на розвиток особистості, набуття нею певних соціальних цінностей та 

якостей як представника сучасності. Таким чином, поряд із заходами щодо поліпшення 

ситуації особливого значення набуває виховний потенціал сфери дозвілля, як процес 

створення умов для непримусового розвитку особистості, зокрема й соціального. 

Можливості дозвілля щодо соціального розвитку особистості невичерпні з огляду на його 

різноманіття, добровільність обрання видів діяльності. З метою гармонізації соціального 

розвитку особистості, можна виділити анімаційний напрям соціально-педагогічної діяльності 

у сфері дозвілля. Соціально-педагогічна анімація — процес пробудження, одухотворення та 

активізації суто людських сутнісних духовних сил особистості, результатом якого є 

спрямованість на продуктивне соціальне життя, соціальну творчість, гармонізацію 

соціальних відносин. Такий ракурс дослідження уможливлює обґрунтування запровадження 

анімації у сфері дозвілля, як виховний та самовиховний механізм перетворення соціальними 

суб’єктами соціального середовища. Соціально-педагогічна анімація у сфері дозвілля — 

процес активізації вибору людиною дозвіллєвих уподобань з метою розвитку соціальних 

якостей особистості, натхнення її на соціально активні дії через засоби анімації. Завданнями 

соціально-педагогічної анімації у сфері дозвілля зокрема є: створення соціально-

педагогічних умов для наближення дозвіллєвої сфери нашої країни до європейської, 

адаптація зарубіжних теорій та практики анімації для застосування в українських соціальних 

реаліях, формування гармонійного дозвіллєвого простору в умовах регіону та країни; 

розвиток громадянської активності в соціальному середовищі; налагодження ефективної 

комунікації на різних рівнях соціального простору; посилення міжгрупових та 

міжнаціональних гармонійних відносин; урізноманітнення сімейного дозвілля, поліпшення 

міжпоколінних стосунків; соціально-педагогічна підтримка людей з особливими потребами; 

підвищення адаптаційного потенціалу соціальних суб’єктів у нових умовах середовища; 

ефективна соціальна інтеграція в середовище різних категорій населення (мігрантів, 

безробітних, тих, що були позбавлені волі); профілактика соціальних відхилень; підвищення 

соціально-педагогічного потенціалу освітніх, громадських, культурних, дозвіллєвих, 

туристичних закладів та організацій [2]. Удосконалення сфери дозвілля з метою 

запровадження соціально-педагогічної анімації передбачає створення відкритої соціально-

педагогічної системи, яку трактуємо як сукупність взаємопов’язаних компонентів 

дозвіллєвого простору, регулювання взаємодії між якими уможливлює, по-перше, 

удосконалення сфери дозвілля соціально-педагогічними засобами, по-друге, актуалізує 

застосування анімаційної діяльності різних соціальних груп з метою підвищення 

ефективності соціального виховання особистості, по-третє, запроваджує педагогізацію 

соціуму. Створення та активізація соціально-педагогічної системи у сфері дозвілля з метою 

реалізації анімаційної діяльності можливе через дотримання таких умов: активізація 

виховного потенціалу складових дозвіллєвої сфери, інтеграція зусиль різних соціальних 

інститутів щодо вдосконалення дозвіллєвого простору й урізноманітнення рекреаційних та 

культурних уподобань соціальних суб’єктів, ефективна організація і регулювання сфери 

дозвілля залежно від її специфіки, підготовка фахівця, здатного планувати, організовувати та 

регулювати соціально-виховну анімаційну діяльність у сфері дозвілля, використання нових 

методів і форм роботи, які відповідають потребам соціальних суб’єктів та вимогам 

сучасності. Це буде ефективно завдяки розробці та реалізації концепції соціально-

педагогічної організації анімаційної діяльності в сучасному дозвіллєвому просторі [3].  

Мета соціально-педагогічної анімації — створення умов для позитивного соціального 
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розвитку особистості, тобто засвоєння позитивних соціальних цінностей, формування 

соціальних якостей та просоціальної поведінки. Серед основних завдань — сприяння 

гуманізації та гармонізації розвитку особистості, інтенсифікація процесу самоактивності 

соціальних суб’єктів. Перспективними напрямами дослідження можна вважати створення 

концептуальної основи соціально-педагогічної системи анімаційної діяльності у сфері 

дозвілля, розгляд змісту, методів і форм соціально-педагогічної анімації людей різного віку, 

соціального статусу, конфесіональної та етнічної належності з метою інтенсифікації 

позитивного соціального розвитку особистості в сучасному соціальному просторі.  
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РОЗВИТОК ВНУТРІШНЬОГО УКРАЇНСЬКОГО ТУРИЗМУ 

Основною проблемою розвитку туризму в Україні є неефективне та нераціональне 

використання природних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії 

туризму та чіткого його регулювання. Недостатньо розвинена інфраструктура, а також 

система транспортного обслуговування туристів та населення стають на заваді швидкому 

піднесенню та поширенню туристичної слави країни, часто ставлять охочих відпочити перед 

вибором. Тому розвиток туристичної інфраструктури та транспортних шляхів сполучення є 

одним із першочергових завдань. 

На сучасному етапі український туризм втрачає конкурентні переваги через низьку 

якість складових національного туристичного продукту, яка зумовлена, незадовільним 

станом туристичної інфраструктури, не облаштованістю та поганим станом об’єктів 

культурної спадщини, незадоволенню вимогам, щодо якості обслуговування у більшості 

секторів туристичної галузі, відсутністю комплексної політики державного управління. 

Ефективне використання наявного ресурсного потенціалу, забезпечується через 

запровадження комплексного управління туристичними ресурсами, туристичне районування, 

встановлення системи пріоритетів, як за видами туризму так і територіальних, 

максимального рівня розвитку туризму в межах визначених територій, гранично 

припустимих навантажень на об’єкти туристичних відвідувань та оцінки впливу туристичної 

діяльності на навколишнє середовище. 

Мета статті – охарактеризувати актуальні проблеми туристичної індустрії, висвітлити 

сучасні тенденції та стратегічні напрями розвитку туристичного бізнесу в Україні на 

регіональному рівні.  

Географічне положення нашої країни, її кліматичні умови, особливості історичного 

розвитку, коштовні спадщини всесвітньо відомих культур, насиченість рідкими природними 

ресурсами і хороша база санаторно-рекреаційних закладів забезпечують високий потенціал 

для розвитку туристичної галузі України. Проте, на жаль, цей потенціал доки не 

використовується на все 100%. 

Зі здобуттям Україною незалежності починається новий період розвитку туризму. У 

перші роки після проголошення самостійності нашої держави туристична галузь значно 

занепала. Складна, нестабільна політична ситуація відлякувала іноземних туристів – їх 

кількість у ці роки скоротилася на 80 %. Так, 1992 року Україну відвідало лише 120 тис. 

туристів.  
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За кілька років становище індустрії туризму почало змінюватися. 1995 року Верховна 

Рада прийняла закон «Про туризм». У цьому документі подано визначення поняття туризм, 

під яким розуміють виїзд із постійного місця проживання на термін від 24 годин до 1 року, 

причому на території перебування в цей час виключається будь-яка оплачувана діяльність. 

Цей закон також визначав основні засади розвитку туризму в Україні, його пріоритетні 

напрямки та джерела фінансування.  

Нині Україна має значний потенціал для розвитку туристичної індустрії. Так, на 

території нашої держави функціонують більше 3000 закладів оздоровлення та відпочинку, 

майже півтори тисячі готелів, кемпінгів тощо. Діяльність понад 3000 підприємств пов’язана з 

обслуговуванням туристів та туристичною діяльністю загалом. Постійно зростає кількість 

компаній, що пропонують туристичні путівки в місця відпочинку як в Україні, так і за 

кордоном. Щоправда, значна їх частина є посередниками, пропонуючи послуги іноземних 

туристичних компаній і додаючи до них лише частку своїх. 

Україна являє собою унікальний комплекс історичних, культурних та природних 

пам'яток і має значні рекреаційні можливості, що сформувались завдяки географічному 

положенню та історичному розвитку нашої держави. Важливою особливістю туристичного 

потенціалу нашої країни також є те, що Україна поєднує в собі красу степової та лісної 

природних зон, а також гірські пейзажі.  

Таким чином, Україна має всі передумови для швидкого й успішного розвитку 

туризму, як іноземного, так і внутрішнього. Проте на заваді цьому стоять певні проблеми, що 

тривалий час лишаються невирішеними та, відповідно, гальмують розвиток цієї сфери 

економіки, спонукаючи туристів частіше обирати іноземні місця відпочинку замість тих, що 

розміщені на території Батьківщини. 
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ОГЛЯД ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОЇ СПАДЩИНИ  

МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

Останнім часом набирає популярності такий напрям в туристичному бізнесі, як 

міжнародні архітектурні подорожі. Люди спеціально їдуть в різні країни світу, щоб 

подивитися об'єкти незвичайної архітектури, побачити знамениті пам'ятники культури та 

історії. Далеко не кожен любить «смажитися на сонці» де-небудь на екзотичному пляжі всі 

відпускні дні. Багато хто хоче якось урізноманітнити свій відпочинок екскурсіями. Все це 

змінило концепцію сучасного міжнародного туризму.  

Метою статті є розглянути історико-архітектурну спадщину на прикладі міста 

Запоріжжя. 
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Містобудівна спадщина України багата і різноманітна, що зумовлено розташуванням 

держави на стикові кількох відмінних цивілізаційних платформ та перехресті великих 

історичних шляхів. Для загального характеру культурного ландшафту України знаковими є 

культурні пласти античності, Київської Русі, Середньовіччя і ранньомодерного часу. Поява 

найдавніших міст на наших теренах пов’язана з античною грецькою колонізацією Північного 

Причорномор’я у VІ-V ст. до н. е. Найвизначнішими стала епоха Київської Русі, для якої 

характерна домінанта сакральної архітектури і гармонія з природним рельєфом; найбільшого 

розквіту містобудівна діяльність в Україні сягнула ХIV-ХVII ст. Для цієї епохи характерною 

є планувальна структура міст з ринковим майданом і ратушею, яка стала відображенням 

цехового устрою, що спирався на принципи Магдебурзького права. На українських теренах 

було реалізовано і кілька концепцій ренесансного ‘’ідеального міста’’, зокрема це Жовква і 

Станіслав (нині Івано-Франківськ). На південному сході України (Слобожанщині) у середині 

XVII ст. виникли нові укріплені міста, здебільшого збудовані на засадах регулярного 

розпланування. 

Нині в Україні під охороною держави перебувають понад 140 тисяч нерухомих 

пам’яток історії та культури, а саме: 

- понад 64 000 пам’яток археології; 

- понад 54 000 пам’яток історії; 

- близько 7 000 пам’яток монументального мистецтва; 

- близько 15 000 пам’яток містобудування і архітектури. 

Як правило, найбільший суспільний інтерес становлять пам’ятки містобудування і 

архітектури, а також створені на їх основі історико-культурні заповідники. 

Але спершу - про систему державних історико-культурних заповідників, яка 

сформувалась натепер в Україні. Створювати її почали ще в 20-х роках, коли партійно-

урядовими постановами організовано десять перших державних заповідників (Ольвія, 

могила Т. Шевченка у Каневі, Всеукраїнське музейне містечко (Києво-Печерська лавра), 

Кам’янець-Подільська фортеця, монастир босих кармелітів у Бердичеві, замок Острозьких у 

Старокостянтинові, Кирилівський монастир у Києві, Спасо-Преображенський собор, 

Троїцько-Іллінський та Єлецький монастирі в Чернігові, Спасо-Преображенський монастир у 

Новгороді-Сіверському, дендропарк «Софіївка» в Умані). Більшовицький погром української 

культури й масове нищення пам’яток у 1930-х роках поклали край діяльності більшості 

заповідників. 

У 50-60-х роках ухвалено постанови про організацію історико-культурних 

заповідників «Кам’яна Могила», «Хутір Надія», «Хортиця».  

А в 70-х роках стався поворот до комплексної охорони пам’яток разом із довкіллям. 

Почалося створення заповідників, що охоплювали історичні середмістя Львова (1975 р.), 

Чернігова, Новгорода-Сіверського (1978 р.), Переяслава-Хмельницького (1979 р.), Острога 

(1981 р.), Луцька (1985 р.), Путивля (1986 р.), Києва (1987 р.). 

Різноманітність видів комплексної історико-культурної спадщини відбилася в 

організації таких різновидів історико-культурних заповідників, як історико-архітектурні, 

історико-археологічні, історико-меморіальні, історико-етнографічні, садово-паркові, музеї-

заповідники. 

Запорізька область належить до південного регіону України й обіймає історичні 

терени Війська Запорозького низового і частково – дике поле, в якому до кінця XVIII ст. 

кочували татарські орди. Архітектурно-містобудівна спадщина належить, переважно, до 

кінця XVIII – першої половини XX століть і представлена спорудами цивільної архітектури. 

До Списку історичних міст і селищ включено: Бердянськ, Гуляйполе, Запоріжжя, 

Мелітополь, Токмак. На території області діють три заповідника. 
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У 2007 році було затвержденно зведеного переліку раніше затверджених пам’яток 

архітектури та містобудування і щойно виявлених об’єктів культурної спадщини архітектури 

та містобудування м. Запоріжжя.  

Зведений перелік пам’яток. 

Жовтневий район: 

1. Будинок школи, яку було побудовано до 300-річчя династії Романових. Друге змішане 

училище - вул.Анголенка,6 - 1913 р. 

2. Прибутковий будинок Певзнера, в якому розташовувалась гімназія Павленко - 

вул.Анголенка,8/Арте-ма,6 - 1908-1912 р.р. - архітектор Г.Н.Кацин. 

3. Будинок жіночого парафіяль-ного училища ім.М.В. Гоголя - вул.Артема,29/11 - поч. 

ХХ ст. 

4. Будинок Земської управи - вул.Дзержинського,6/39 - друга пол. ХІХ ст.; 1918-1919 р.р. 

Орджонікідзевський район: 

1. Житловий будинок, що формує ансамбль пл. Маяковського - пр.Леніна,149 - 1954 р. 

2. Житловий будинок з БК заводу «Український графіт» - пр.Леніна,159 - поч. 1950-х р.р. 

3. Будинок Запорізького індустріального технікуму - пр.Леніна,194 - 1952 р. - архітектор 

М.Д. Латишева. 

Ленінський район: 

1. Житловий комплекс заводу «Запоріжсталь» - вул. Сорок років Рад. України, пров.Дружній 

- 1936-1938 р.р. 

2. Забудова менонітської колонії Хортиця-Розенталь - Верхня Хортиця, вул.За-чиняєва, 

Істоміна, Кам’янсько-Дніпровська, Комінтерну, Шушенська - кін. ХІХ ст. 

3. Будинок заводу годинників та механізмів Кригера - вул.Істоміна,106 - кін. ХІХ ст. 

Комунарський район: 

1. Менонітська колонія Шенвізе - вул. Комсомольська, пр. Леніна – 1797 р. 

2. Садиба мера Сіменса (з 3-х будинків) - вул.Комсомольська,5 - 1911 р. 

3. Особняк Дика - вул.Комсомольська,24 - кін. ХІХ –поч. ХХ ст. 

Шевченківський район: 

1. Міська водогінна башта - вул. Іванова - 1913-1914 р.р. 

2. Комплекс Маріїнської школи хутора глухонімих: школа, гуртожиток, адміністративні 

будівлі, стайні, сторожка - вул.Уральська,3 - 1903 р. 

3. Будинок культури ім.Т.Г.Шевченка - вул.Червона,23 - 1949 р. 

Заводський район: 

1. Будинок заводоуправління заводу «Запоріжсталь» - Південне шосе,72 - 1927-1948 р.р. 

2. Будинок заводоуправління заводу «Дніпроспецсталь» - Південне шосе,75 - 1930-і р.р. 

Сьогодні туристам пропонуються тисячі варіантів екскурсій з можливістю оглянути 

архітектурні шедеври, побачити їх приголомшливу красу своїми очима. Культуру та історію 

різних країн можна легко вивчити по архітектурних об'єктах та пам'ятниках, які залишили 

свій слід у віках. 

На державному обліку міста Запоріжжя перебуває 34 пам’яток архітектури, з них 4 – 

національного значення та 30 – місцевого значення. Крім того, розташовано понад 600 

об’єктів культурної спадщини архітектури та містобудування. Отже, перспективи подальших 

досліджень вбачаємо у розробці нових екскурсійних турів містом. 
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Кирилюк Анна 

студентка 2 курсу фак-ту фізичного виховання 
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МЕТОДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ДІЯЛЬНОСТІ ТУРИСТСЬКИХ ФІРМ 

Проблема підвищення ефективності діяльності полягає в тому, щоб на кожну 

одиницю витрат домогтися максимально можливого збільшення обсягу наданих послуг або 

прибутку. 

Мета статті – висвітлити шляхи збільшення ефективності діяльності туристських 

фірм.  

Теоретичною основою проведеного дослідження були праці провідних вітчизняних та 

зарубіжних учених – Виханськoго О.С., Наумова О.І. , Кифяка В.Ф., Ткаченко Т.І. 

Туризм нині є провідним напрямком розвитку вітчизняної культури та економіки. 

Спрямування державної політики на стимулювання туристичної сфери надає туристичним 

підприємствам, незалежно від форми власності, сприятливі можливості щодо підвищення 

ефективності господарювання, розширення ринкової пропозиції з урахуванням потреб 

внутрішнього та іноземного туризму. Тому практичне використання суб'єктами туризму 

сучасних методів менеджменту набуває особливої актуальності.  

Збільшення ефективності діяльності туристського підприємства здійснюється на 

взаємодії трьох визначальних чинників: персоналу (робочої сили), засобів праці та предметів 

праці. Використовуючи наявні засоби виробництва, колектив підприємства створює 

туристичний продукт та надає послуги. Це означає, що, з одного боку, мають місце витрати 

живої праці, а з іншого, деякі результати діяльності. Ефективність діяльності – це 

комплексне відбиття кінцевих результатів використання засобів виробництва і робочої сили 

за певний проміжок часу. 

Ефективність = Результати / Витрати. 

Розрахунок ефективності проводиться шляхом порівняння витрат з економічним 

ефектом, як грошовим виразом результату. [4, 8.1] 

За видами витрат і ресурсів можна виділити: зростання продуктивності праці та 

зниження зарплатомісткості послуг, зниження фондомісткості та матеріаломісткості, 

раціональне використання природних ресурсів. 

Активне використання цих джерел підвищення ефективності діяльності зумовлює 

здійснення комплексу заходів, які за змістом визначають основні напрямки розвитку та 

вдосконалення комерційної діяльності.[1,348] 

Головними напрямами є: прискорення науково-технічного та організаційного 

прогресу, вдосконалення структури виробництва, підвищення якості та 

конкурентоспроможності туристичного продукту і послуг, різносторонній розвиток та 

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності.[1,352] 
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Крученюк Наталія  

студентка 3 курсу фак-ту фізичного виховання  

Наук.кер.: ст.. викладач Мозговий О.І. 

 

АНАЛІЗ ШЛЯХІВ ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ 

ЕКСКУРСОВОДА 

 

Підвищення професійної майстерності є важливою складовою кар’єри екскурсовода. 

Останнім часом формується багато нових способів та методів підвищення професіональної 

майстерності. Отже основною думкою даної роботи є систематизація інформації щодо 

шляхів підвищення професійної майстерності екскурсовода та основних положень 

екскурсійної теорії й методики. 

При написанні даної статті було досліджено низку літературних джерел і наукових 

публікацій українських, російських, а також положення екскурсійної теорії й методики.  

Мета – розкрити поняття «професійна майстерність», необхідні навички для цієї 

професії та визначити основні шляхи підвищення професійної майстерності екскурсовода . 

Завдання:  

- ознайомлення з особливостями професії екскурсовода; 

- ознайомлення з екскурсоводом як особистістю, уміннями й навичками екскурсовода; 

- аналіз основних шляхів підвищення професійної майстерності екскурсовода; 

Процес становлення професії екскурсовода складний і багатогранний. Кожний 

екскурсовод повинен мати знання не тільки своєї спеціальності, але й знанням основ 

педагогіки й психології. Дуже важливо також, щоб екскурсовод міг аналізувати свої роботи, 

умів дати об'єктивну оцінку проведеної екскурсії, проявляв принциповість і вимогливість до 

себе. 

Володіння практичними знаннями й уміннями є міцною основою майстерності 

екскурсовода. 

Професійна майстерність екскурсовода – це особливий вид мистецтва, який 

побудовано на: активному використанні і вмілому поєднанні показу і розповіді;участі в 

процесі сприйняття взаємодії таких компонентів, як екскурсовод, екскурсант і екскурсійні 

об'єкти; використанні методичних прийомів проведення екскурсії;володінні специфічними 

вміннями і навичками, які притаманні даній професії [1,с.128]. 

Важливою ділянкою роботи будь якої екскурсійної установи є постійне 

удосконалення професійної майстерності екскурсоводів. Цей процес можна здійснювати 

різними шляхами, якими є за Б.В. Ємельяновим: 

1) поліпшення організації методичної роботи всіх її ланок: методиста, менеджерів 

методичного відділу, методичної секції екскурсоводів, методичного кабінету та методичної 

ради; 

2) підготовка якісної методичної документації, своєчасне внесення необхідних доповнень і 

змін до контрольного тексту екскурсії, коригування екскурсійного маршруту; 

3) розробка технології методичних прийомів розповіді і показу з урахуванням особливостей 

екскурсійних тем; 

4) відпрацювання техніки ведення екскурсії та організаційних питань; 

5) встановлення і збереження контактів між екскурсоводом і екскурсантами на протягом 

екскурсії, що визначається володінням основами психології, педагогіки і логіки [2,с.223]. 

Уміння екскурсовод здобуває різними шляхами: при повторенні досвіду інших 

екскурсоводів, виконанні навчальних вправ, прослуховуванні екскурсій.  

 Підготовка та підвищення кваліфікації екскурсійних кадрів здійснюється 

відповідними навчальними закладами, що мають туристично-екскурсійний профіль. 

З метою удосконалення професійної майстерності, отримання фахівцем знань, 

потрібних для практичної діяльності, раз у п'ять років екскурсоводи повинні підвищувати 

свою кваліфікацію на курсах підвищення кваліфікації з професії «екскурсовод»терміном 
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навчання два місяці. По закінченні слухачі курсів отримують свідоцтво про підвищення 

кваліфікації з професії «екскурсовод» [3,с.313]. 

Проведене дослідження вказує на той факт що рівень кваліфікації екскурсовода 

знаходиться у прямій залежності як від його профільної (основної дипломної) освіти, так і 

від наступних етапів навчання (підвищення кваліфікації). Якість роботи екскурсовода 

знаходиться у прямій залежності від неперервного навчання, що переростає в поняття 

«навчання через життя» 

Важливим аспектом є те що значну допомогу екскурсоводам,особливо 

початківцям,може надати спеціальна методична література, а також підвищення кваліфікації 

на спеціальних курсах. 

Також при аналізі було виявлено що у підвищенні професійної майстерності велику 

роль грає самостійна робота, у процесі якої екскурсовод відпрацьовує прийоми використання 

жестів або показу експонатів «портфеля екскурсовода». 
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МЕТОДИ ЦІНОУТВОРЕННЯ В ТУРИЗМІ 

 

Цінова дискримінація за географічною ознакою може бути ефективною на 

внутрішньому ринку, якщо тур фірма зайнята освоєнням регіональних сегментів. Наголос 

робиться на неоднакову цінову еластичність попиту в різних груп споживачів. 

Дискримінаційне ціноутворення доцільне при виході тур фірм на національні ринки, що 

формуються, коли внутрішньо економічна ситуація (інфляція, високі ціни і тарифи при 

низькому рівні сервісу) стимулює зростання виїзного туризму. 

«Витрати - 0 - плюс». Цей метод ціноутворення полягає в додаванні до витрат деякого 

процента з метою отримання прибутку після покриття витрат на створення продукту та його 

представлення на ринку. Цей метод відносно легкий, але має недоліки, особливо у сфері 

готельного бізнесу через високі постійні витрати: він не враховує попиту, а також цін, які 

пропонують на ринку конкуренти. 

«Норма рентабельності». Цей метод пов'язаний з фінансовим аналізом і визначає, 

наскільки продуктивно позиціонує себе на ринку туристична фірма. На відміну від 

попереднього методу, який базувався на витратах бізнесу, він керується рівнем прибутку, що 

генерується капіталом, який інвестували, хоча і не враховує деяких чинників, що впливають 

на ціноутворення, наприклад, обсяг продажу. 

«Зворотне ціноутворення» — метод, що ґрунтується на ринковій ціні товару і 

запланованого прибутку. За допомогою цього методу компанії прагнуть досягти прибутку за 

рахунок зниження витратних компонентів продукту, одночасно регулюючи якість і 

різноманітність послуг, що надаються. 

«Дискримінаційне ціноутворення». Цей метод називається також гнучким 

ціноутворенням, враховує ринковий попит, пропонує зміну цін залежно від часу, місця, виду 

продукції або обсягу продажу. Туристичні фірми практикують сегментацію ринку і 

пропонують різні ціни для різних сегментів залежно від готовності й можливості платити 

таку ціну. 
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Мета статті – дізнатися про методи ціноутворення у туризмі  

Маніпулювання цінами здійснюють тур фірми, що отримують серйозну конкуренцію 

на зовнішньому ринку (як виїзний, так і в’їзний туризм). Встановлення нижчих цін на 

послуги в'їзного туризму створює демпінгову ситуацію. Економічно виправданої вважається 

різниця цін, при якій сукупний обсяг реалізації фірми забезпечує рентабельність, не нижчу 

від нормальної. 

Цінова дискримінація за категоріями споживачів практикується також для різних 

ринкових сегментів залежно від готовності і можливості платити цю ціну. Наприклад, 

студентам, інвалідам, молодятам даються знижки в готелях, при придбанні квитків на 

транспорт. Дискримінація цін з урахуванням фактора часу використовується, коли готелі і 

транспортні компанії знижують ціни перед піковим сезоном, щоб залучити споживачів і тим 

самим відшкодувати витрати, пов'язані з підтримкою рівня обслуговування і збереженням 

кваліфікованого персоналу. 

Ціни дискримінуються за місцем, наприклад, коли вартість однакових номерів у 

готелі різний залежно, наприклад, від виду з вікна. Так, цілком природно, що номер у готелі з 

видом на море коштує набагато дорожче, ніж номер з вікнами, що виходять у внутрішній 

дворик готелю. 

Дискримінація ціни можлива за обсягом, коли дається знижка при наданні готельних 

номерів туроператорам за умови, що вони повинні підтримувати обіцяний рівень 

обслуговування туристів. У зворотному випадку знижки скасовуються. Цей метод істотно 

орієнтований на ринок послуг виїзного і внутрішнього туризму і вимагає постійної уваги до 

динаміки попиту та пропозиції. 

Усі методи ціноутворення можна поділити на три групи: 

· методи ціноутворення, орієнтовані на витрати; 

· методи ціноутворення, орієнтовані на попит; 

· методи ціноутворення, орієнтовані на конкурентне середовище 
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РОЗВИТОК ЕКСКУРСІЇ В УКРАЇНІ 

 

Національно-культурне відродження в Україні, зокрема на західноукраїнських землях, 

що спостерігалося впродовж XIX ст. і супроводжувалось зростанням інтересу освіченої 

частини населення до мови свого народу, його історії та культурної спадщини сприяло появі 

туризму як форми та способу пізнання свого краю. На той час набули значного поширення 

мандрівки, подорожі та екскурсії. [4, с.195] Невід’ємною частиною практичного здійснення 

національного і культурного відродження України є краєзнавчо-екскурсійна справа, головна 

мета якої – глибоке пізнання історії, багатовікових традицій українського народу. На 

сьогодні екскурсійна діяльність є надзвичайно складною і проблемною сферою туристської 

галузі України [4, c.199]. 

Спираючись на численні архівні документи та матеріали, публікації вітчизняних і 

зарубіжних дослідників, треба висвітлити багатьох вчених, зокрема Є.Архіпець, І.Зоріна, 

В.Федорченка. [3, с.166]. Вони відтворюють історію екскурсійної діяльності в Україні з ХІХ 

ст. до нашого часу. Вони ґрунтовно характеризують передумови зародження екскурсійного 

руху на українських землях, його тісний зв’язок із розвитком краєзнавства, спричиненого 

піднесенням національно-культурного відродження [2, с.464]. 

Метою статті є: значення, оцінка та аналіз етапів розвитку екскурсійної діяльності в 

Україні.  

Історія екскурсійної справи в Україні налічує понад 200 років. Вона є органічною 

частиною історії вітчизняної культури в цілому. Процес становлення екскурсійної справи 

можна поділити на 9 етапів [1]. 

Перший етап припадає на другу половину XVIII - першу половину XIX ст. Це був 

період, коли в західноукраїнських землях було зроблено в розвитку освіти, що 

супроводжувалось зростанням інтересу людей до навколишнього життя, історії рідного 

краю. У цей час починають проводитися перші екскурсі, екскурсійні прогулянки [5, с.156]. 

Другий етап (середина – кінець XIX ст.) відбувався в умовах пожвавлення суспільно-

політичного руху, звернення інтелектуальних кіл до інтересів народу, його життя. Тому в цей 

період екскурсіям надавалось значно більшого значення, особливо, науковим та освітнім [5, 

с.162]. 

Третій етап (90-і рр. XIX ст. - 1918 р.) ознаменувався зародженням організаційних 

засад у розвитку екскурсійного руху. Екскурсійна справа була тісно пов'язана з розвитком 

культосвітнього суспільно-політичного руху цього непростого періоду вітчизняної історії, 

ускладненого революційними подіями, національними змаганнями [5, с.178]. 

Четвертий етап (1919-1927 рр.) деякі дослідники історії туризму називають «золотим 

десятиріччям» розвитку екскурсознавства і краєзнавства, тому що в цей час розгортався 

масовий науково-екскурсійний рух, що сприяв розвитку вітчизняних традицій екскурсійного 

обслуговування [5, с.197]. 

П'ятий етап (1928-1941 рр.). Цей період пов'язаний з утворенням перших радянських 

туристичних організацій. Набувають розвитку екскурсії-масовки. Удосконалюються питання 

методики організації екскурсійної справи [5, с.209]. 
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Починається шостий етап (1946-1968 рр.), для якого характерні відбудова 

екскурсійних установ, зростання їхньої матеріально-технічної бази, розширення мережі 

екскурсійних об'єктів (будівництво нових міст, реконструкція історичних міст, відбудова 

міст після Другої світової війни, пам'ятників революційної, бойової слави тощо) [5, с.223]. 

Сьомий етап (1969-1986 рр.) – це період посилення екскурсійної роботи, що було 

викликано умовами суспільно-політичного життя України. Розроблялись екскурсії, 

спрямовані на атеїстичне виховання населення, проводилися науково-практичні конференції 

з цієї тематики [5, с.245]. 

Восьмий етап (1987-1990-і рр.). Цей період визначається як перехідний. Екскурсійні 

установи переходять на самофінансування та госпрозрахунок. У нових умовах 

господарювання визначаються нові тенденції в організаторській і економічній роботі [5, 

с.257]. 

Наприкінці 90-х рр. XX – на початку XXI ст. (сучасний етап) в Україні відбуваються 

певні зрушення і в сфері екскурсійної діяльності. Починає активізувати екскурсійну 

діяльність єдина туристична структура, яка спромоглася певним чином зберегти деякі 

традиції екскурсійно-методичної школи в системі профспілкового туризму [5, с.268]. 

Нами з’ясовано, що процес становлення і розвитку вітчизняної екскурсійної 

діяльності був зумовлений піднесенням національно-культурного відродження українського 

народу, розвитком освіти і наукових знань. Отже, в перспективі екскурсійна справа в країні 

має йти за такими напрямами, як розробка авторських тематичних екскурсійних 

турів,створення нових форм екскурсійного обслуговування, урізноманітнення екскурсійних 

послуг з урахуванням інтересів і запитів населення. 
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ПРОЦЕС ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КРАЇНАХ ЄВРОПИ 

 

При реформуванні вищої школи винятково важливого значення набуває професійна 

підготовка майбутніх вчителів у вищих навчальних закладах, де забезпечується не тільки 

спрямування навчально-виховного процесу на озброєння майбутніх фахівців спеціальними 

знаннями, уміннями і навичками, а й розвиток професійно значущих якостей особистості 

майбутнього фахівця. Особливого значення набуває професійна підготовка фахівців з 

фізичного виховання та спорту, розвиток інтелектуального потенціалу, можливостей, 

інтересів, нахилів, мотивів і ціннісних настанов студентів. Сьогодні перед системою 

міжнародної вищої освіти постає проблема переходу від традиційної педагогічної парадигми 

до навчання інноваційного типу на основі розвитку основ проектування різноманітних 

педагогічних технологій і, насамперед, технологій розвитку і зміцнення здоров’я нації. 
Окремі аспекти фізичного виховання як педагогічного процесу і процесу професійної 
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підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту досліджувалися в працях 
українських і російських науковців: Г.М. Арзютов, О.М. Вацеба, Е.С. Вільчковський,  
М.С. Герцик, О.Ц. Демінський, В.І. Завацький, Ю.П. Кобяков, Б.Ф. Курдюков, О.С. Куц, 
В.М.Платонов, Л.П.Сущенко, О.В.Тимошенко, О.Л.Шабаліна, Б.М.Шиян, Ю.М.Шкребтій.  
Метою статті є аналіз сучасного стану професійної підготовки майбутніх учителів фізичної 
культури у вищих навчальних закладах Європи.  

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту у Великій Британії 
здійснюється на факультетах фізичної культури при університетах та інститутах. У Бельгії 
підготовка фахівців відповідного профілю здійснюється в досить розгалуженій мережі 
вищих навчальних закладів. Дослідниця Л.П. Сущенко вважає, що характерною особливістю 
організації навчального процесу є модульна організація у вигляді освітніх циклів різної 
тривалості, що дозволяє студентам залежно від їх матеріальних можливостей, інтересів і 
здібностей досягти того чи іншого рівня освіти і професійної підготовки [3]. У Фінляндії 
існують 11 національних і 3 регіональних центрів підготовки фахівців. Інститути здійснюють 
базову й додаткову професійну освіту, підготовку тренерів для клубів і спортивних 
товариств, центрів підготовки спортсменів, розробляють оздоровчо-рекреативні програми 
для шкіл, проводять курси для інструкторів фітнесу, спеціальних груп. 

Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту у Франції 
здійснюється у державних і приватних навчальних закладах. Університетська підготовка 
фахівців фізичного виховання та спорту, що спрямовується на поєднання фундаментальної 
теоретичної освіти й професійної практики, спеціалізованої на різних етапах навчання, 
здійснюється за умов пріоритету спеціальних гуманітарних дисциплін над дисциплінами 
природничо-науковими; багатоступенева підготовка фахівців фізичного виховання та спорту 
різних профілів зумовлює необхідність базового і спеціалізованого етапів, організація та 
зміст навчання на яких принципово відрізняються; базова підготовка спрямовується на 
оволодіння студентами всього комплексу дисциплін, що пов’язаних з майбутньою 
професійною діяльністю, у тому числі дисциплін організаційно-управлінських і 
економічних; спеціалізована підготовка не торкається вивчення допоміжних та інших 
дисциплін. 

Професійна підготовка магістрів у діяльності вищих навчальних закладів зарубіжних 
країн відрізняється варіативністю змісту й напрямів навчальних програм. Так, у Великій 
Британії в університеті м. Лідса існують дві програми магістерської підготовки: «Спорт і 
вчення про тренування» і «Фізична активність, тренування та здоров’я». В Італії Міланський 
інститут фізичної культури проводить підготовку магістрів за трьома такими програмами: 
«Теорія фізичної культури», «Адаптивна фізична культура», «Фізична культура для людей 
похилого віку», а інститут фізичної культури Флоренції – за програмою «Менеджмент 
фізичної культури» [3]. 

Професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної культури має враховувати нові 
умови, які з’являються завдяки сучасним міжнародним, національним вимогам до підготовки 
фахівців. Так, майбутній вчитель фізичної культури розглядається як особистість, яка 
вмотивовано здобуває кваліфікацію відповідно до певного освітньо-кваліфікаційного рівня в 
процесі спеціально організованої навчально-виховної діяльності в умовах впровадження 
сучасних педагогічних технологій у вищих навчальних закладах для забезпечення в 
подальшій професійній діяльності здорового способу життя учнів. А професійна підготовка 
майбутніх вчителів фізичної культури розглядається як процес, який відображає науково-
методичні, обґрунтовані заходи вищих навчальних закладів, спрямовані на формування 
впродовж всього періоду навчання готовності студентів до професійної діяльності з 
організації фізичного виховання з урахуванням сучасних вимог[1; 2]. 

В педагогічній науці й практиці професійна підготовка майбутніх вчителів фізичної 
культури спрямована на підготовку студентів вищих навчальних закладів до виконання 
конкретних видів професійної діяльності в галузі «Фізична культура та спорт», оволодіння 
ними сукупністю знань про людину і фізичну культуру, розвиток емоційно-ціннісних 
відношень, моральних норм, умінь передавати цінності фізичної культури учням. 
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ІНДУСТРІЯ РОЗВАГ В ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ 

Індустрія розваг стала невід’ємною складовою туристичного бізнесу, розвиток 

туризму прямо пропорційно залежить від розвитку цієї індустрії [1, с.347]. 

Питанням необхідності розваг в туристичному бізнесі займалися Мальська М.П., 

Матюхін В.О., Кобзєва О.В. Їх праці містять фаховий і детальний аналіз окремих видів 

розваг у туризмі.  

Метою статті є: дослідження впливу сфери розваг на розвиток туристичного бізнесу.  

Розваги – це не тільки забави і задоволення, але і світова індустрія з мільярдним 

оборотом, зростає з року в рік. Розваги відносяться до числа головних мотивів туризму; без 

них не обходиться жодна поїздка. Люди відправляються в дорогу за новими незабутніми 

враженнями, позитивними емоція і гострими відчуттями. Для задоволення цих та інших 

потреб людини створюються засоби розваги, проводиться розважальні заходи [4, с.89]. 

В індустрію дозвілля як складову туристичної індустрії, входять підприємства 

розважального, культурно-просвітницького, спортивного та оздоровчого типу, основною 

метою яких є створення умов для повноцінного проведення відпочинку, задоволення 

духовних потреб людини, відновлення її психічних та фізичних сил [2, с.34]. 

Найчастіше розваги обмежуються екскурсійною програмою – відвідуванням музеїв, 

оглядом історичних пам'ятників і природних визначних пам'яток, оглядовими екскурсіями по 

місту і місцевості. Вони можуть включати також інші пізнавальні або розважальні заходи 

(наприклад, відвідування магазинів або гральних закладів). 

На курортах і в хороших готелях для розваги туристів наймається спеціальний 

персонал аніматорів [5, с.226]. 

Особливе місце у світовій індустрії розваг займають тематичні парки. Останнім часом 

вони склали серйозну конкуренцію традиційним дистанціям з великою кількістю історико-

культурних пам'яток. Ідея тематичних парків зародилася в Європі і була реалізована у 

вигляді парків задоволення, які існували у багатьох європейських столицях в кінці XIX ст.: 

Сади Тіволі в Копенгагені, Парк Пратера у Відні та ін. Сучасна модель тематичних парків 

також вперше з'явилася в Європі, хоча зазвичай її творцем вважається Волт Дісней, 

американський кінорежисер-мультиплікатор, художник і продюсер. За уточненими даними, в 

1952 р., за три роки до відкриття "Діснейленду", корпорація "Де Ефтелінг" побудувала парк 

за мотивами європейських казок на південному заході Нідерландів. Однак на старому 

континенті тематичні парки розвивалися повільно, у скромних масштабах. Справжній 

розквіт вони пережили в США, а потім отримали поширення у всьому світі [3, с.157]. 
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Необхідність стимулювання розвитку індустрії дозвілля доводиться наступною 

тріадою переваг:  

1) рівень її розвитку безпосередньо впливає на туристичний вибір певного регіону;  

2) вона сприяє відновленню психофізіологічних сил місцевого населення, задіяного в 

господарській діяльності;  

3) збільшує надходження до місцевого бюджету [2, с.34]. 

Туристські потоки з метою відпочинку і розваг є найбільш масовими і визначають 

географічну структуру міжнародного туризму в цілому. Нашу організацію дозвілля, 

відпочинку неможливо уявити без розваг. Оскільки постійно зростають потреби населення в 

оздоровленні, відпочинку та позитивних враженнях, необхідно активізувати зусилля по 

оптимізації розвитку індустрії дозвілля, адже в наш час вона є найприбутковішою сферою 

туризму.  
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ОСНОВНІ ПРИЙОМИ ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ, ЇХ ЗНАЧЕННЯ  

ТА ВИПРАВДАНІСТЬ НА ПРАКТИЦІ 

Методичні прийоми підрозділяються на кілька груп залежно від їх призначення: 

методичні прийоми, завдання яких - допомогти екскурсоводу встановити міцні контакти між 

екскурсоводом і екскурсантами; прийоми, завдання яких домогтися стійкої уваги аудиторії 

до спостережуваного об'єкту; прийоми, що закріплюють увагу до розповіді, що збуджують у 

екскурсантів інтерес до певних питань; прийоми, що забезпечують зорове сприйняття 

екскурсійного матеріалу. 

За думкою Ю. Александрова, «практика екскурсійної методики включає застосування 

науково-обгрунтованих прийомів і способів підготовки та проведення екскурсій, 

формування та функціонування системи методичної роботи та її основних ланцюгів 

(методрада, методична секція екскурсоводів, методичний відділ, методкабінет), а також 

системи підготовки та підвищення кваліфікації кадрів екскурсоводів». [1,c.21-23]  

Б. В. Ємельянов розглядав екскурсійну методику в таких аспектах, як основу професійної 

майстерності екскурсоводів; як механізм, що удосконалює «подання» матеріалу та 

сприйняття об’єкта екскурсантам, як процес упорядкування діяльності екскурсовода. 

Відомий екскурсіоніст вважав, що екскурсійна методика спирається на філософію. З 

філософської науки методика бере вчення про діалектику, теорію пізнання і логіку. 

«Екскурсійна методика, – писав він, – виходить з того, що екскурсія являє собою діалектичну 

єдність змісту, засобів, форм та специфічного методу впливу на аудиторію - екскурсійного 

метода». [2,c.108] 

Метою статті є визначення сутності основних етапів розробки екскурсійної програми, 

вивчити поняття та сутність екскурсії, вивчити підготовку проведення екскурсії, та 

дослідити методику та техніку її проведення. 
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Методичний прийом – це частина, елемент екскурсійного методу, необхідний для 

ефективного його застосування в конкретній екскурсії. Правильне використання методичних 

прийомів складає одну з основ професійної майстерності екскурсовода.  

Методичні прийоми підрозділяються на декілька груп залежно від їх призначення: 

методичні прийоми, завдання яких - допомогти екскурсоводові встановити міцні контакти 

між екскурсоводом і екскурсантами; прийоми, завдання яких добитися стійкої уваги 

аудиторії до спостережуваного об'єкту; прийоми, що закріплюють увагу до розповіді, 

збудливі у екскурсантів інтерес до певних питань; прийоми, що забезпечують зорове 

сприйняття екскурсійного матеріалу. У класифікації прийомів проведення екскурсії 

виділяються дві групи: Прийоми показу, куди входять прийоми, організуючі спостереження 

(вивчення, дослідження) об'єктів і що дозволяють виділити об'єкт з навколишнього 

середовища, з цілого; прийоми, завдання яких, спираючись на уяву екскурсантів, зробити 

зримими зміни в зовнішньому вигляді об'єкту; прийоми, які дають можливість побачити 

об'єкти в потрібному вигляді. Прийоми розповіді - це прийоми, побудовані на поясненні 

об'єкту, описі його внутрішнього вигляді, а також прийоми репортажу, які дають можливість 

зрозуміти зміни, що відбуваються в спостережуваному об'єкті, і так далі.  

Визначено, що, методика проведення екскурсії - це вміння показати об'єкт, вміння 

розповісти про нього і пов'язані з ним події. Методика проведення екскурсій включає в себе 

сукупність методичних прийомів, завдання яких - забезпечити найбільшу дієвість 

екскурсійного методу повідомлення знань аудиторії. Існує класифікація методичних 

прийомів проведення екскурсій, де виділяються групи, пов'язані з основними елементами 

екскурсії - показом і розповіддю. 
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АНАЛІЗ ЕТАПІВ ПІДГОТОВКИ ОГЛЯДОВОЇ ЕКСКУРСІЇ 

 

У статті розглянуто процес формування екскурсійної послуги, яка є складовою 

частиною турпродукту. Діяльність туристичних підприємств в умовах конкурентного 

середовища та інтеграції на ринки змушує звернути особливу увагу на якість надання послуг. 

Визначення економічної сутності екскурсійної послуги та процесу її формування дозволяють 

визначити підходи і критерії оцінки якості. У цьому зв'язку тема даної статті є актуальною. 

У науковій літературі досить повно розглянуті питання методики підготовки 

екскурсійного пакету та проведення екскурсій. Дослідженнями теорії і практики 

екскурсійної справи займалися Н.П. Анциферов, В.А. Герд, Б.Е. Райков, А.В. Роднін, Ю.В. 

Соколовський, і Б.В. Ємельянов, які внесли великий вклад у розвиток теорії. В даний час 

питання екскурсоведенія розглядаються в роботах Н.А. Сєдової, І.Ф. Карта-Шевська, В. 

Бабаріцкой, А. Короткової, О. Малиновської, С.Н. Голубничої, але питання оцінки якості 

екскурсійних послуг розглянуті недостатньо повно, зокрема не визначені критерії оцінки, не 

розроблені процедура оцінювання і механізм управління якістю екскурсійних послуг. 
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Метою статті є: результат досліджень по розробці критеріїв розробки та оцінки якості 

екскурсійних послуг. Дослідження проводяться з метою обґрунтування окремих етапів у 

процесі формування оглядових екскурсії для визначення об'єктів оцінки на кожному з них. 

Створення нової екскурсії по будь-якій темі – складний процес, що вимагає активної 

участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність 

знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, 

ступеня практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш 

ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію [3, c.26]. 

Екскурсія – це результат двох найважливіших процесів: її підготовки та проведення. 

Вони пов'язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість 

проведення екскурсії при непродуманої підготовці. 

У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основних напрямки: 

- Розробка нової теми екскурсії (нової взагалі або нової тільки для даної екскурсійної 

установи); 

- Підготовка початківця або вже працюючого екскурсовода до проведення нової для нього, 

але вже раніше розробленої і проведеної в даній установі екскурсії. 

В оглядових екскурсіях події викладаються крупним планом. Це дає загальне 

уявлення про місто, краї, області, республіці, державі в цілому. Хронологічні рамки такої 

екскурсії - час існування міста з першої згадки про нього до сьогоднішнього дня та 

перспективи розвитку [1, c.167]. 

Оглядові екскурсії мають свої особливості. На відміну від тематичних, в них 

формулювання теми представляє певну складність. Незалежно від місця, їх готують і 

проводять, вони практично схожі між собою насамперед за своєю структурою. У кожній з 

них висвітлюється кілька підтем (історія міста, коротка характеристика промисловості, 

науки, культури, народної освіти та ін.). У той же час у оглядових екскурсій є свої відмінні 

риси. Вони диктуються тими особливостями в історичному розвитку, які властиві певному 

місту, області, краю. Наприклад, військово-історичну підтему включають в оглядові 

екскурсії ті міста, на території областей яких відбувалися військові битви. Літературні 

підтеми включаються в оглядові екскурсії міст, пов'язаних з життям і діяльністю 

письменників, поетів і т. д. 

Екскурсія як послуга являє собою складний процес з формування тексту нової 

екскурсії, її організації та проведення для конкретної групи екскурсантів [2, c.150]. 

Оглядові екскурсії характеризуються багатотемністю і дозволяють за короткий час 

отримати загальне і цілісне уявлення про об'єкт. Оглядова екскурсія будується на показі 

різних об'єктів міста: пам'яток історії та культури, будівель і споруд, місць знаменних подій, 

природних об'єктів, промислових і сільськогосподарських підприємств і т. П. Розповідь про 

місті ведеться від часу його виникнення до теперішнього моменту. 
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РИЗИКИ ТА СТРАХУВАННЯ В ЕКСКУРСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ:  

АСПЕКТИ СТРАХУВАННЯ ТУРИСТІВ 

Екскурсійна діяльність не обходиться без страхування туристів. Законом України 

«Про страхування» передбачено обов’язкове страхування відповідальності суб’єктів 

туристичної діяльності за збиток, нанесений життю, здоров’ю або майну туриста. Головні 

фактори небезпеки: травмо небезпека, вплив навколишнього середовища, у тому числі 

виробничі джерела — шум, вібрація, пил, пожежонебезпека, хімічні, радіоактивні, біологічні, 

психофізичні, природні, особиста безпека в умовах криміногенної обстановки, а також 

специфічні фактори ризику, властиві даному особливому виду туризму. Різні несприятливі 

фактори мають будь-яку імовірність їхнього настання й інтенсивність впливу і важкість 

наслідків. [1]  

Дослідженню ризиків екскурсійної діяльності та їх страхуванню присвятили свої 

праці такі науковці як Крутик А. Б., Машина Н.І., Охріменко О.О., Шматько Л.П. та інші. 

Метою статті є докладне вивчення страхування в екскурсійній діяльності, ризики 

діяльності, аспекти страхування туристів.  

Відправляючись в туристичну чи екскурсійну поїздку, на відпочинок або 

оздоровлення, на маршрут вихідного дня або у всесвітню подорож, турист натрапляє на цілу 

низку проблем, які при збігу обставин можуть призвести до негативних наслідків для його 

здоров'я та майна.[3] Особливості страхування в екскурсійній діяльності стосуються 

безпосередньо страхування екскурсантів. Застосовуються наступні види страхування: 

медичне; від нещасного випадку; майнове; на випадок затримки транспорту; витрат, 

пов'язаних із неможливістю здійснити поїздку; аси станс( послуги, що надаються туристам, 

що виїхали за кордон, відповідно до умов договору страхування. Дані послуги надаються 

при настанні страхового випадку в натуральній формі або у вигляді грошових коштів через 

медичну, фінансову, технічну допомогу); страхування відповідальності власника 

автотранспортних засобів та інші. Тому слід застрахувати своїх екскурсантів.[2] Страхування 

- це відносини по захисту майнових інтересів фізичних і юридичних осіб при настанні 

певних подій. Одним із основних видів страхування в туризмі є медичне страхування, яке в 

основному покриває всі витрати на медичні послуги, стаціонарного лікування, перевезення 

машиною швидкої допомоги, придбання ліків, догляд за хворим. Страхуванню повинні 

підлягати як екскурсанти, так і особи, що їх супроводжують. Компенсація втрат, з 

причинених життю або здоров’ю екскурсанта або його майну проводиться в порядку 

передбаченому діючим законодавством України.[4, с.130] 

Страхування є однією з найважливіших в екскурсійній діяльності. В Україні 

розроблені і діють державні стандарти туристсько-екскурсійного обслуговування, що 

передбачають порядок проектування екскурсійних послуг, включаючи розгляд усіляких 

ризиків, що можуть викликати несприятливі наслідки і завдати шкоди здоров'ю туристу і 

його майну. Небезпеку можуть представляти усі фактори тому перед тим як вийти на 

екскурсію треба мати при собі страховку та бути обережним. Враховуючі сучасні тенденції 

міжнародної екскурсійної діяльності, а також зростання рівня ризиків, важливим завданням є 

застосування ефективних методів управління ризиками. Страхові компанії пропонують для 

екскурсійної галузі понад десять видів послуг страхування, при цьому спостерігається 

зростання популярності страхування специфічних туристичних ризиків.[5, с.200] 
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ДЕЯКІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ТУРИЗМУ 

Соціально-економічні зміни, процеси глобалізації та інтеграції, що відбуваються 

насьогодні в Україні, визначили нові пріоритети у професійній підготовці майбутніх 

фахівців галузі туризму. Сформованість професійної компетентності надає можливість 

фахівцям з туризму реалізувати свій творчій, особистісний та професійний потенціал у 

майбутній професійній діяльності. Враховуючи це, сучасна підготовка фахівця нового типу 

вимагає створення та оптимізації умов, необхідних для ефективного формування певного 

рівня професійних й особистісних компетенцій студентів у процесі вивчення дисциплін 

професійної підготовки. 

Серед фахівців які аналізували сутність, зміст та інші характеристики поняття 

«компетентність», можна відзначити роботи В.О. Байденко, А.К. Макарової, 

А.В. Хуторського та інших [2]. 

Особливо цікавою для нашого дослідження є робота В.О. Байденко, у якій дається 

узагальнення закордонного та вітчизняного практичного досвіду та теоретичного 

осмислення компетентісного підходу в освіті. Автор вважає що поняття компетентності є 

більш адекватним, так як процес інтелектуалізації та інформатизації у сучасному 

виробництві не охоплюється традиційним поняттям професійної кваліфікації [1]. 

У своїх роботах В.О. Сластенин також розглядав професійну компетентність, як 

соціально-професійну категорію. На думку автора «професійна компетентність» включає у 

себе єдність теоретичної та практичної готовності здійснення професійної діяльності та 

характеризує професіоналізм фахівця, який виражається в умінні професійно мислити та 

практично діяти у різних сферах [3]. 

Метою статті є визначення основних компонентів формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців з туризму. 

Важливою вимогою до випускника вища є забезпеченість його професійної 

компетентності. У традиційному розумінні це визначається накопиченням загально 

професійних та спеціальних знань, а також практичних навичок та умінь фахівця будь якого 

профілю. 

Визначення рівня професійної компетентності може здійснюватися за допомогою 

експертних оцінок та сомо оцінювання, тестуванням, анкетуванням, інтерпретацією 

результатів етапів формування професійної компетентності [4]. 

На нашу думку, для формування професійної компетентності майбутніх фахівців, 

раціонально використовувати інтегративні освітні програми, в процесі фахової підготовки 

згідно з професійними компетенціями. 

Розглянемо основні компоненти формування професійної компетентності, такі як: 

мотиваційний, когнітивний, комунікативний, рефлексивний. 

Мотиваційний компонент включає мотиви, цілі, потреби в професійних знаннях, 

самовихованні, ціннісні установки актуалізації в професійній діяльності, стимулює творче 

проявлення фахівця. 

Когнітивний компонент є сукупністю науково теоретичних знань про професійну 

діяльність та її характеристики. Рівень розвитку когнітивного компоненту професійної 
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компетентності визначається об’ємом, глибиною та системністю знань в області 

професійного спілкування. 

Комунікативний компонент проявляється в умінні встановлювати міжособистісні 

зв’язки, узгоджувати свої дії з діями колег, визначати оптимальний стиль спілкування. 

Рефлексивний компонент проявляється в умінні контролювати результати своєї 

діяльності, сформованістю таких якостей як креативність, ініціативність, цілеспрямованість 

на співпрацю, здібність імпровізувати та ін. 

Ці компоненти можна вважати основними також і для формування компетентності 

майбутніх фахівців з туризму [4]. 

Можна констатувати, що професійна компетентність майбутніх фахівців з туризму є 

сукупністю професійних знань, особистісних якостей та індивідуальних здібностей. 

Основними компонентами формування професійної компетентності ми визначили: 

мотиваційний, когнітивний, комунікативний, рефлексивний. 
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ТЕХНОЛОГІЧНА СХЕМА ФОРМУВАННЯ ТУРІВ 

Розвиток туризму за принципами сталості може бути забезпечений завдяки дії 

організаційно-економічних механізмів регулювання ринку в цілому та кожного його 

елементу. Основними елементами ринку, як відомо, є попит, пропозиція, ціноутворення та 

конкуренція. Пропозиція в туризмі, в якості якого виступає продукт, в сучасній літературі і 

практиці характеризується неоднозначно і представлена різнорідними об’єктами. 

Туризм, як і більшість галузей нематеріальної сфери економіки, має власну виробничу 

базу і виробничий цикл, де в результаті поєднання засобів виробництва з робочою силою 

виробляються певний продукт, певні споживчі вартості, які, як правило, мають 

нематеріальне походження і придбавають форму послуги. У той же час виникає проблема 

віднесення окремих видів економічної діяльності в туризмі до виробничої чи комерційної 

сфери підприємництва. [1; c 217] 

Свідчить, що до теперішнього часу в законодавчих та нормативних документах, 

спеціальній літературі з питань розвитку туризму відсутнє єдине розуміння змісту названих 

вище термінів. Часто усі поняття ототожнюються, що пов’язано з неоднозначністю 

трактування понять «туризм» та «товар» у широкому і вузькому їх розумінні. Так, 

наприклад, на думку відомого вченого з США Котлера Ф. «продукт – це сукупність всього 

того, що можливо запропонувати на ринку увазі споживача для придбання, використання чи 

споживання, що здатне задовольнити потребу або бажання. Він включає в себе фізичні 

об'єкти, послуги, місця, організації та ідеї. [3; c 325] 

Мета. Вивчити технологічні схеми при розробці туристського продукту і формування 

турів.  
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Відповідно до поставленої мети в даній роботі вирішені такі взаємопов'язані завдання 

теоретичного характеру:  

- Ознайомлення з особливостями туристичного продукту;  

- Вивчити правила розробки туристичного продукту;  

- Дослідити основні аспекти формування турів туроператором.  

Об'єктом дослідження є туристський продукт.  

Процес розроботки туристського продукту і формування турів.  

Туристський продукт - це будь-яка послуга, яка задовольняє потреби туристів під час 

подорожі і підлягає оплаті з їх сторони. Успіх будь-якої фірми на ринку залежить в першу 

чергу від привабливості вироблюваного продукту. Він утворює основну частину 

маркетингового комплексу, на якій зав'язані всі інші елементи: ціна, просування на ринку і 

розповсюдження.[2; c 115] 

Процес розроботки туристичного продукту і формування турів, надання основних і 

додаткових послуг складають технологію туристичного обслуговування, тобто виробництво 

конкретного туристського продукту, призначеного для задоволення потреби в туристської 

послуги.  

Розробка туристичного продукту і формування турів здійснюється туроператором. 

Під туроператором слід розуміти особу, від свого імені, здійснює підприємницьку діяльність 

по формуванню, просуванню і реалізації туристичного продукту, а також з надання інших 

послуг, не пов'язаних з перевезенням і розміщенням. [3; c 221] 

Метою більшості тур. фірм є ведення прибуткового і тривалого бізнесу. Для 

досягнення даної мети компаніям необхідно виробляти той товар або послугу, який 

задовольняв би потреби потенційних покупців і тим самим забезпечував би збільшення 

бізнесу. Планування тур. продукту - це важливий компонент у розвитку прибуткового і 

тривалого бізнесу.  

Таким чином, можна зробити висновок, що туристичний продукт - це:  

1.Право на тур, призначене для реалізації туристу;  

2. економічна категорія. 
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МІЖНАРОДНЕ ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ У ТУРИЗМІ  

Проблематика полягає у тому,що індустрія туризму, як і будь-яка інша сфера 

господарської діяльності — є складною системою. Постійне розширення міжнародного 

туристичного обміну зумовило потребу його міжнародно-правової регламентації і створення 

спеціалізованих міжнародних туристичних організацій. Туристичні обміни пов'язані з 

перетинанням державних кордонів, а перебування туристів на території іноземної держави і 

переміщення по ній, з уваги на єдиний підхід, повинно регулювати міжнародне право [4, 

с.247]. 

Питанням міжнародного правового регулювання у туризмі займалися такі провідні 

вчені як, М.П. Мальська,Т.А.Коляда,С.Я.Фурса та інші. 

Метою статті є ознайомлення з механізмами правового регулювання міжнародної 

туристичної діяльності. 

Важливе значення для ефективного правового регулювання туризму має міжнародний 
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правовий досвід. При цьому міжнародне правове регулювання пов'язане не тільки з 

міжнародним туризмом; воно робить істотний вплив на національне законодавство в даній 

області [5,с.117]. 

У творенні туристичного законодавства провідну роль відіграють парламентські 

структури, туристична адміністрація може виступити з законодавчою ініціативою. 

Туристична діяльність регламентується як прямо, так і опосередковано. У першому випадку 

йдеться про створення спеціального туристичного законодавства, у другому — туристичне 

законодавство включається в блок законодавчих актів, які стосуються як туризму, так і 

інших галузей економіки. Можна виділити дві основні групи міжнародних правових актів у 

сфері туризму: акти, що зачіпають інтереси країн СНД; акти, що зачіпають інтереси інших 

іноземних держав [2,с.349]. 

Головні завдання, які стоять перед країнами у сфері туристичного законодавства, — 

визначення сфери діяльності, яка підлягає регламентації, і відпрацьовування юридичних 

механізмів впливу на неї. 

Виходячи зі світової практики, туристичне законодавство регламентує такі аспекти 

діяльності: 

— роботу об'єктів туристичної індустрії, передусім засобів розміщення; 

— професійну діяльність у туризмі (туристичні професії), умови, за яких стає можливим 

професійне заняття туристичною діяльністю; 

— права та обов'язки учасників туристичної діяльності, заходи щодо захисту прав споживача 

в туризмі; 

— допомогу туризму з боку держави [1,с.83]. 
Всесвітньо туристська організація (СОТ) є спеціалізованою організацією в системі 

ООН, створеної в 1975 р., і грає вирішальну роль в пропаганді і розвитку відповідального, 

стійкого та загальнодоступного туризму, покликаного сприяти економічному розвитку, 

міжнародного взаєморозуміння, миру, добробуту, а також взаємної поваги, безумовного 

дотримання громадянських прав і основних свобод. Виконуючи цю місію, СОТ приділяє 

особливу увагу інтересам країн у сфері туризму. 

Всесвітня туристська організація має наступну структуру:  

- Генеральна асамблея - вищий орган;  

- Виконавчий рада - керівний орган;  

- регіональні комісії;  

- комітети;  

- секретаріат.  

За час діяльності міжнародних організацій було прийнято низку важливих документів 

з питань туризму; основні з них:  

- Манільська декларація по світовому туризму;  

- Гаазька декларація по туризму;  

- Глобальний етичний кодекс туризму;  

- Хартія туризму і її розділ «Кодексу туризму»;  

- Осакская декларація по туризму;  

- Осакская декларація тисячоліття [3,с.10]. 

Таким чином, на підставі вище викладеного можна зробити висновок, що туристична 

діяльність ніде в світі не надана сама собі. Будь-яка держава законодавчим шляхом прагне 

регулювати діяльність туристського бізнесу, створювати на основі взаємних консультацій 

передове туристське законодавство.  
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  

ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМУ В МІСТІ ЗАПОРІЖЖІ 

Історико-культурний туризм є таким видом пізнавальної діяльності у галузі туризму, 

що знайомить суб'єкта туризму з культурно-історичними пам'ятками, цінностями, 

традиціями, а також сукупністю характерних елементів матеріального та духовного життя 

націй, народів, етносів, які проживають на певній території, в історико - хронологічних 

рамках. 

Мета статті полягає в аналізі сучасного стану історико-культурного туризму м. 

Запоріжжі та визначенні перспектив його розвитку. 

Сучасний розвиток історико-культурного туризму в м. Запоріжжі є складовою 

процесу відродження і збереження культурно-історичної спадщини України. Проблеми та 

перспективи розвитку цього виду туризму значно впливають на загальний стан національної 

культури нашої країни. 

В процесі дослідження нами з'ясовано, що завдяки розташуванню Запоріжжя має 

надзвичайно високий рекреаційно-туристичний потенціал, що надає місту значних 

можливостей для розвитку туризму в цілому. 

Своєрідністю краю є унікальне поєднання пам'яток історії, археології, 

монументального мистецтва та архітектури. Найбільш туристично привабливі об'єкти 

історико-культурного надбання є: Національний заповідник "о. Хортиця", Музей історії 

запорізького козацтва, Історико-археологічний заповідник "Кам'яна Могила". 

Проте, слід зазначити, що, на жаль, у Запоріжжі розвиток історико-культурного 

туризма здійснюється дуже повільно. Цьому процесу заважають багато факторів. Серед них 

важливою є нормативно-правова база. 

На основі вивченої літератури нами визначено, що розвиток історико-культурного 

туризму у м. Запоріжжі ускладнено низкою проблем, серед них: 

1. Відсутність організаційно-економічної стратегії розвитку, що впливає на слабкий імідж 

міста як туристичного центру; 

2. Невідповідність переважної більшості історико-культурних пам'яток, які поступово 

приходять в занепад, Міжнародним стандартам і вимагають значних інвестицій; 

3. Повільні темпи зростання обсягів інвестицій у розвиток матеріальної бази для розвитку 

історико-культурного туризму; 

4. Незначне використання величезного потенціалу історико-культурного туризму; 

5. Недостатня кількість фахівців туристського напряму та низький рівень їх кваліфікації; 

6. Необхідність охорони особливо цінних пам'яток, природних територій та ресурсів, а 

також традиційного ландшафту, пов'язаного з оточенням історичних міст і сільських 

поселень, збереження природного середовища на археологічних землях та історичних 

територіях. 

На нашу думку, зазначені вище проблеми можуть бути вирішені шляхом: 

- створення сучасної дорожньої інфраструктури на основних туристичних маршрутах; 

- реалізації інвестиційних проектів; 

- впровадження сучасних методів рекламно-презентаційної діяльності; 
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- підвищення ефективності використання рекреаційних ресурсів та об'єктів історико-

культурної спадщини; 

- реконструкції та модернізації санаторно-курортних, відпочинкових і туристичних 

закладів; 

- підготовки та випуску якісної рекламної продукції та сувенірів. 

Проте слід зазначити, що, на жаль на сьогодні у законодавстві України не 

враховується завдання, пов'язані з ефективним використанням історичного та культурного 

потенціалу країни для покращення якості національного туристичного продукту. 

В межах проблеми, яка висвітлюється в статті, може бути запропонований 

екскурсійний маршрут «Козацтво». 

Метою екскурсії є ознайомлення туристів з основними історичними пам'ятками та 

духовною культурою міста, відтворення в їхній уяві образ запорізького козацтва. 

Об'єкти показу: Дніпрогес, о. Хортиця, історико-культурний комплекс «Запорізька 

Січ», кінний театр, музей історії запорізького козацтва. 

Завдяки такій екскурсії, на нашу думку, місто буде розглянуто не тільки як осередок 

славної козацької минувшини краю, а й як центр духовної культури. 

Отже, на основі теоретичного аналізу та власного досвіду з'ясовано, що на території 

м. Запоріжжя розташована велика кількість історико-культурних пам'яток, які є основою 

розвитку історико-культурного туризму в нашому регіоні. 

   Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці власного екскурсійного 

маршруту, який є ефективним засобом підвищення туристичного потенціалу міста. 
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ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ В ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ 

Перетворення туризму в масове явище створює ряд проблем, пов'язаних з його 

транспортним обслуговуванням. Це відноситься як до транспорту загального користування, 

так і спеціалізованому транспорту, що функціонує в рамках туристських організацій. У 

загальному вигляді ці проблеми зводяться до наступного: створенню матеріально-технічної 

бази туристського транспорту загального користування, відповідного туристським потребам 

країни; вдосконалення організації транспорту; поліпшення якості транспортного 

обслуговування туристів [3, с.347]. 

Питання використання туристичного транспорту для задоволення потреб клієнтів, 

його класифікацію у своїх роботах висвітлили такі вчені, як Биржаков М.Б., Никифоров В.І., 

Бородюк Н. Їхні праці містять багато ґрунтовної інформації про надання послуг перевезення. 

Метою статті є: ознайомлення з видами транспорту, що надається під час подорожі, та 

з тонкощами його використання. 

Транспортні послуги є однією з головних складових при складанні туристичного 

продукту. В кожному пакеті туристичних послуг повинна бути присутня інформація щодо 

надання транспортних перевезень та трансферів при здійснені подорожі. Це може бути літак, 

http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
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теплохід, поїзд, туристичний автобус, автомобіль та, навіть, велосипед. Значну частину 

витрат вартості турпакету складають витрати на перевезення. Чим більш комфортабельний і 

швидкісний вид транспорту використовується, тим вища вартість подорожі відповідно [1, 

c.347]. 

Поняття «туристичний транспорт» ускладнюється перш за все через те, що 

пасажирський транспорт загального користування одночасно може здійснювати перевезення 

як туристів, так і звичайних пасажирів. При цьому, люди не підлягають будь-якому 

розмежуванню чи поділу на туристів та звичайних пасажирів. Усі вони споживають однакові 

транспортні послуги. Різниця є тільки в мотиві споживання, що найчастіше залишається 

непомітним, так як він не проявляється ззовні. Він стосується лише об’єкта перевезення, 

тобто певної людини, а для суб’єкта транспортної діяльності мотив поїздки не має істотного 

значення [5, c.15]. 

Проте не зважаючи на складність змісту, поняття «туристичний транспорт» можна 

визначити як: спеціалізований і самостійно відокремлений вид пасажирського транспорту, 

призначений тільки для обслуговування туристів при їх подорожах або перебуванні поза 

місцем постійного місця проживання. У змістовні рамки туристичного транспорту можна 

включати: підприємства спеціалізованого туристичного автотранспорту; чартерні 

авіакомпанії; туристичні фірми, що мають власний транспорт. 

Розвиток туристичної галузі неможливо уявити без вдосконалення та покращення 

туристичного транспорту. Застосування нових технологій в туризмі і на транспорті, що 

обслуговує туристів, не призводить до скорочення трудових ресурсів, як це відбувається у 

виробництві [2, c.35]. 

Головною вимогою до туристичного транспорту є підвищення швидкості при 

збережені безпеки руху. Для виконання даної вимоги необхідно раціонально розподілити 

види транспорту згідно до туристичних маршрутів, забезпечити їх оптимальну взаємодію, 

зменшити нераціональні витрати вільного часу туриста в дорозі. При цьому зростання обсягу 

турпотоків позначиться на збільшенні обсягу перевезення туристів різними видами 

транспорту. Зростання обсягу перевезень туристів поряд з позитивними моментами, такими 

як збільшення доходів і прибутку транспортних підприємств, збільшення кількості робочих 

місць, зростання рівня заробітної плати має і негативні пов’язані зі збільшенням 

навантаження на дорожньо-транспортну інфраструктуру, забруднення навколишнього 

середовища, що негативно позначається на здоров’ї людей [4, c.15]. 

Транспортні послуги являються невід’ємною частиною туристичного продукту. Вони 

забезпечують безперервний процес руху туристів по туристичному маршруту. Завдяки 

транспортним послугам туристи мають змогу дістатися до певної пам’ятки, історичного або 

ж туристичного центру. Звичайно, транспортні послуги потребують значної частини витрат, 

але ж відмовитись від них під час подорожі ми категорично не можемо. 

Література 

1. Бабарицька В. Розвиток міжнародного туризму в умовах глобалізації суспільно-економічних 

процесів // Україна та глобальні процеси: географічний вимір. - Луцьк, 2000. - Т. 1. - С. 347-351. 

2. Безносюк В.Д. Україна - держава туристична / В.Д. Безносюкю – К.: Трибуна. - 1999. - № 3-4. - С. 

34-36. 

3. Биржаков М.Б., Никифоров В.І. Індустрія туризму: перевезення / М.Б. Биржаков., В.І Никифоров. 

– К.: Видавничий будинок Герда, 2007. – 528с. 

4. Виноградська А. Розвиток українського туристичного бізнесу // Економіка. Фінанси. Право. - 

2000. - № 5. - С. 13-18. 

5. Горрдієнко М. В. "Державний рівень менеджменту в туризмі".// Тез. докл. 6 

Всеросс. студ. семінару "Проблеми управління", М., ГАУ, 1998, вип.4. 

 



 241 

Накалюжная Дар′я 

студентка 3 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук. кер.: к.фіз.культ. і спорту Конох О.Є. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БЕЗПЕКИ В СФЕРІ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 

Туристські підприємства зобов'язані ознайомити туристів з елементами ризику кожної 

конкретної туристської послуги і заходами щодо його запобігання. 

Проінформувати туристів про небезпеки життєдіяльності під час екскурсійних послуг. 

Екскурсантів повинні ознайомити з правилами безпеки на транспорті, в метро, міському 

транспорті, також при використанні попутного транспорту або замовного автобуса. Також 

необхідно дотримуватися правил безпеки на дорогах безпосередньо під час екскурсії. Знання 

прав і обов'язків туристів дозволяє уникнути вимушеного попадання в неприємну ситуацію, 

а якщо виникає непередбачений випадок - управляти його протіканням. 

Дослідження в організації безпеки сфери екскурсійних послуг присвятили свої праці 

такі науковці як С.В.Белов, А.В.Ільніцкая, А.Ф.Козьяков, О.Н. Русака та інші. 

Метою даної статті є: визначити організацію безпеки в сфері екскурсійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу.  

Екскурсія - туристична послуга, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, 

інформаційних та інших потреб туриста.  

Екскурсійна діяльність - діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 

годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами, з метою 

ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями т.д. 

[2,160с.] 

Екскурсія не повинна бути перевантажена великою кількістю відвідуваних об'єктів, 

тому що це збільшує її тривалість і зменшує інтерес туристів. Оптимальна тривалість 

екскурсії по місту складає 2-3 години, при цьому з інтересом сприймається не більше 15-20 

екскурсійних об'єктів. 

Туристське підприємство повинне мати комплект діючих нормативних документів 

щодо забезпечення безпеки туристів і керуватися ними у своїй діяльності. 

У кожному туристському підприємстві повинні бути розроблені та затверджені плани 

дій персоналу в надзвичайних ситуаціях (стихійних лихах, пожежах та інших), що 

включають взаємодію з місцевими органами управління, які беруть участь у рятувальних 

роботах. 

Вимоги до безпеки обслуговування для конкретних видів туристських послуг 

встановлюються нормативною документацією на відповідні види послуг: державними 

стандартами, Правилами, Статутами, Кодексами та іншими. [3, 48с.] 

Поточні перевірки забезпечення безпеки туристів проводяться відповідно до планів і 

графіків технічних оглядів (випробувань) будівель, споруд, транспортних засобів, пляжів і 

місць для купань, туристського спорядження та інвентарю видаваного туристам пунктами 

прокату, перевірок приготування їжі, термінів і умов зберігання і транспортування продуктів 

харчування, перевірок готовності туристів до виходу в походи. 

Турист має право на: забезпечення особистої безпеки, своїх споживчих прав і 

збереження свого майна, безперешкодне отримання невідкладної медичної допомоги. 

Безпека туризму повинна бути заснована на ретельно продуманій, цілеспрямованій і 

комплексній системі заходів. Безпеку туризму можна поділити на ряд рівнів, починаючи з 

безпеки транспорту, готельних та рекреаційних комплексів, туристичних центрів, а також 

країни в цілому. При цьому вводяться заходи безпеки, які не повинні завдавати шкоди 

інтересам туристів. 
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СУЧАСНИЙ СТАН ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ 

Головні проблеми довгострокової стратегії розвитку туризму в Україні повинні 

вирішуватися в рамках національної програми розвитку туризму, що дає можливість 

розв’язання проблем туристичної галузі. Цю проблему розглядаю такі вчені, як: О.В. 

Мальська, О.В. Шершньова, А. Виноградарська. 

Невід’ємною частиною практичного здійснення національного і культурного 

відродження України є краєзнавчо-екскурсійна справа, головна мета якої – глибоке пізнання 

історії, багатовікових традицій українського народу. 

Глобальний етичний Кодекс туриста, прийнятий ВТО на порозі нового тисячоліття, 

наголошує на необхідності широкого доступу населення до культурних і релігійних 

пам'яток, визнає, що кошти, які отримують з відвідання об'єктів і пам'яток культури, слід 

хоча б частково використовувати для підтримання, охорони та реставрації цієї спадщини [2, 

с.172]. 

Роль туристичної індустрії в економіці більшості європейських країн швидко зростає. 

Всесвітня організація туристично-екскурсійної діяльності (ВТО) подає інформацію, що 

зростання туристично-екскурсійного руху в 2000-2008 рр. у країнах Східної Європи було в 

середньому на рівні 4,8% щороку. Вважається, що до 2015 р. доходи від туризму в цьому 

регіоні збільшаться удвічі, а кількість робочих місць у туризмі зросте майже на 6 млн 

[3,с.176]. 

Метою статті є: оцінка значення історико-культурних ресурсів для розвитку системи 

екскурсійних послуг в Україні, дослідження суті та періодів екскурсійної діяльності. 

Екскурсія являє собою наочний процес пізнання людиною навколишнього світу, 

побудований на заздалегідь підібраних об'єктах, що знаходяться в природних умовах або 

розташованих у приміщеннях підприємств, лабораторій, науково-дослідних інститутів і т. д. 

[1, с.2]. 

Екскурсії можуть стати активним і змістовним засобом гармонізації особистості, її 

духовного зростання в новій демократичній Україні. Вони є джерелом нової інформації, 

нових вражень і відчуттів [4, с.592]. 

Нині під охороною держави перебуває 160 тис. пам'яток. Це справжня скарбниця 

нашої національної спадщини, до якої пролягають десятки туристських маршрутів. Туристи 

мають можливість ознайомитися з історією та культурою України з давніх часів до 

сьогодення.  

Найвизначніші історико-культурні пам'ятки знаходяться в Києві, Львові, Кам'янці-

Подільському, Одесі, Чернігові, Запоріжжі. Туристів приваблюють Латинський собор у 

Львові, Успенський собор Києво-Печерської лаври, Софійський, Михайлівський 

Золотоверхий та Володимирський собори в Києві, о. Хортиця у місті Запоріжжі. 

Від взаємодії органів охорони пам'яток, їх збереження, реставрації та дослідження, 

ознайомлення з ними широких верств населення, особливо школярів і молоді, залежить 

майбутнє держави [5]. 

Обґрунтування і реалізація в Україні власних довгострокових проектів розвитку 

туристично-екскурсійних комплексів визначає доцільність ознайомлення із світовим 

досвідом організації туристично-екскурсійної діяльності. 

Україна має велику кількість пам’яток та об’єктів які можуть розвивати екскурсійну 
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діяльність. Перед Україною стоїть багато завдань у справі розвитку туризму. Важко говорити 

про значний розвиток туризму, тому що, нажаль наша держава не може надати повне 

грошове забезпечення, розвиток, реставрацію об’єктам історії та культури. 
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ЕКСТРЕМАЛЬНІ ВИДИ ТУРИЗМУ 

Проблематика завдань щодо екстремальних видів туризму є попит на різні види 

екстремального туризму в світі. Він постійно зростає, а, отже, і збільшується значення 

екстремального туризму в економіці окремих країн і регіонів. У класифікації туристських 

подорожей і розподілі їх на види вирішальне значення має мета поїздки, на якій заснована 

функціональна класифікація видів туризму. У відповідності з даною ознакою розрізняють 

такі види туризму як рекреаційний, лікувальний, пізнавальний, діловий, релігійний, 

етнічний, екологічний, сільський, пригодницький, а також спортивний туризм, з яким тісним 

чином пов'язаний екстремальний туризм. 

Питанням ефективного розвитку екстремальних видів туризму приділили увагу такі 

вітчизняні науковці, як А. Романов, Ю. Дмитрієвський, Я. Арін, В. Гуляєв. У їхніх працях 

проаналізовано розвиток екстремального туризму окремо по різних країнах, що є важливим 

для запозичення іноземного досвіду. Проте дана тема, враховуючи її актуальність, в Україні 

є малодослідженою і потребує наукового опрацювання. 

Метою статті є описати найбільш відомі види екстремального туризму та 

охарактеризувати стан їх розвитку. 

Екстремальний туризм - вид спортивного туризму, що вимагає, як правило, 

спеціальної підготовки туристів полягає в подоланні перешкод (походи в гори, занурення у 

воду з аквалангом, сплав по річках, лазіння по скелях зі спеціальною страховкою і т.д.). Мета 

екстрім-турів - пережити гострі відчуття. 

До екстремальних видів туризму в останні роки у світі відносять альпінізм, 

скелелазіння, спелеотуризм, парапланеризм, гірський туризм з особливо небезпечним 

маршрутами, водний туризм, сплав по гірських річках (рафтинг), сходження в гори, спуск на 

гірських лижах, політ на повітряній кулі, дослідження місцевості на маленьких ультралегких 

літаках, виживання в дикій природі та ін.. [3, с.137]. 

Все різноманіття екстремальних видів туризму об'єднують у три групи: водні, 

повітряні та гірські види екстремального туризму. Якщо в Європі екстремальні види туризму 

найбільш популярними й масовими стали в кінці 80-х років ХХ століття, то для України 

екстремальний туризм – відносно нове явище, яке розвивається й набуло популярності не 

тільки серед професіоналів, а й серед простих туристів з початку ХХI століття. Проте даний 

вид туризму все більше захоплює населення, набуваючи масового характеру. Найбільш 

привабливими регіонами в цьому плані є: Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська 

області та АР Крим [5, с.87]. 

При належному підході розвиток екстремального туризму сприятиме збільшенню 

внутрішнього туризму, а при правильній маркетинговій політиці та організації рекламної 

http://infotour.in.ua/vidy.htm
http://infotour.in.ua/rafting.htm
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діяльності на зовнішньому ринку – й міжнародного туризму. Це сприятиме збільшенню 

прибутків до бюджету та популяризації країни й регіону на світовому ринку туристичних 

послуг. Основною передумовою для розвитку даного виду туризму є якість та безпека 

пропонованих послуг [2, с.263]. 

Активні види відпочинку набувають все більше прихильників серед звичайних 

туристів. Особливо популярним став дайвінг, один із самих екстремальних видів. Дайвінг 

затягує. Він небезпечний і захоплюючий. Він модний. 

Нині дуже популярні стрибки з парашутом. З парашутом почали стрибати більше 

півстоліття тому, але в масовий вид відпочинку вони перетворилися тільки років 15 тому. 

Зараз існує багато варіантів стрибків з парашутом. Це і скайсерфинг і групова акробатика, 

але все більшу популярність набирає ВАSE jumping [4, с.113]. 

Якщо комусь не подобається пірнати під воду або стрибати з величезних висот - тоді 

можна спробувати віндсерфінг, теж популярний вид відпочинку. (Але варто врахувати, що 

це задоволення пов'язане з постійними падіннями у воду, і реальною можливістю 

захлинутися в морських хвилях, а також неминучими мозолями на руках.) Або ж 

випробувати себе в сплаві по бурхливих гірських ріках, який точно запам'ятається надовго. 

Тим, хто боїться води, підійдуть піші тури. Це теж екстремальний туризм, який 

пов'язаний з труднощами і небезпеками. 

Найбільш екстремальним відпочинком можна сміливо назвати альпінізм, де 

перевіряється як фізична, так і психологічна витривалість людини. 

Альтернативою альпінізму може стати похід по печерах. Вражень від такого походу 

зазвичай вистачає надовго [1, с.211]. 

Екстремальний туризм постійно розвивається, весь час з’являються нові його 

різновидності. Порівняно з Україною екстремальний туризм у закордонних країнах 

розвинений набагато краще. Проте і для вітчизняного ринку туристичних послуг його 

розвиток при належному підході є перспективним. 
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ АНІМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

В РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Ефективність туристичного бізнесу залежить від широти спектра виробництва 

туристичних послуг і якісного їх надання туристам (чи рекреантам), що значною мірою 

забезпечується функціонуванням підприємств сфери дозвілля. Сьогодні між курортними 

готелями, санаторіями, туристськими центрами та іншими засобами розміщення існує 

жорстка конкуренція у боротьбі за клієнта. За усіх рівних умов з розміщення, харчування та 

інших послуг, важливу роль відігрує організація дозвілля відпочиваючих. З цією метою в 



 245 

багатьох засобах розміщення створюється відповідна матеріально-технічна база і 

організовуються системні анімаційні служби, які роблять відпочинок повноцінним, 

незабутнім, вражаючим. 

Питання надання анімаційних рекреаційно-туристських послуг у теоретико-

методичному і практичному аспектах вивчаються як зарубіжними, так і вітчизняними 

науковцями. Свідченням цього є низка опублікованих праць, серед яких варто відзначити 

монографії К. Кордеса та Г. Ібрагіма, підручник І. Петрової, навчальні посібники С. 

Килимистого та В. Стафійчук . На думку С. Килимистого [2, с. 35] існує два вида анімації: 

рекреаційна та туристична, тому, відповідно, і вживається термін додаткові 

туристичні/анімаційні послуги. Рекреаційна анімація розрахована на рекреантів і передбачає 

комплекс культурно- розважальних програм у поєднанні із лікувально-оздоровчими у межах 

рекреаційно-туристичного закладу. Російські дослідники М. Гаранін та    І. Булигіна 

використовують поняття «готельна анімація», що є значно вужчим. Як зазначає В. Стафійчук 

[3, с. 55], що деякі закордонні курорти своїм впровадженням дозвіллєво-розважальних 

програм надання послуг різновіковим категоріям рекреантів, пропагують здоровий спосіб 

життя. 

Метою статті є виконання аналізу чинників, що впливають на формування додаткових 

туристичних і анімаційних послуг та визначення можливостей впровадження у практику 

вітчизняної туристичної діяльності інноваційних анімаційних програм.   

Туристичними послугами вважаємо сукупність послуг, наданими суб’єктами 

туристичної діяльності (щодо розміщення, харчування, транспорту, інформаційно-

рекламного обслуговування, а також послуги закладів культури, спорту, побуту, розваг 

тощо), що спрямовані на задоволення потреб туриста [1, с. 89]. Як відомо, розрізняють три 

складові туристичних послуг: 1. Основні послуги – регламентуються договором (ваучером) і 

охоплюють не менше двох послуг (як правило, це транспортування, проживання і 

харчування). Основні послуги забезпечують підприємства розміщення туристів і транспорту, 

туроператори і туристичні агентства, курорти тощо. 2. Додаткові послуги – надаються за 

окрему плату (екскурсії, культурно-оглядові заходи, атракції (розваги) і визначають ту 

величину (в грошовому еквіваленті), яку залишає турист у місцях відвідування. Надання 

додаткових послуг забезпечують підприємства, що спеціалізуються на туризмі і є 

виробниками (наприклад, сувенірної та літературно-картографічної продукції, товарів для 

відпочинку, медикаментів тощо), а також підприємства сфери послуг (екскурсоводи, гіди, 

аніматори, журналісти, страхові компанії тощо). 3. Супутні послуги – забезпечуються 

підприємствами, які певною мірою є залежними від туризму. Сюди належать виробники 

спорттоварів, одягу (для відпочинку і туризму), фототоварів, косметичних засобів; 

підприємства громадського харчування, салони краси; підприємства, що надають торгові, 

інформаційні, тренерські, медичні та послуги зв’язку, також культурно-просвітницькі 

заклади. Досліджуючи проблематику анімації в туризмі, можна визначити, що чинники, які 

впливають на формування додаткових туристичних послуг залежать від типу 

туриста/рекреанта, компетентності та ініціативності менеджерів рекреаційно-туристської 

діяльності, матеріально-технічних можливостей закладів дозвілля, сприятливості природних 

та історичних умов довкілля, рівня професіоналізму тих, хто надає послуги, а також 

регламентації рекреаційно-туристичної діяльності нормативно-правовими і законодавчими 

документами. 

Дослідження попиту на впровадження нових анімаційних послуг, а також поетапне 

додавання нових видів розваг до вже відомого туристичного асортименту дасть змогу 

освоїти нові сегменти існуючого ринку; покращення розважальних послуг можливе сьогодні 

за рахунок удосконалення їх характеристик, розвитку зон обслуговування і впровадження 

сучасних технологій сфери розваг; у найближчому майбутньому зросте попит на навчання 

професії аніматора і на підготовку спеціалістів культурно-дозвіллєвої сфери на відповідних 

спеціальностях у вищих навчальних закладах. 
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ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  

У ТУРИСТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

Маркетингові дослідження зумовлені тим, що у наш час, коли період між виведенням 

інноваційного товару на ринок та появою на ньому аналогічної копії, виготовленої 

конкурентами, поступово зменшується, доступ до прогресивних технологій стає дедалі 

легшим, а конкурентні переваги, побудовані на основі унікальності технології чи ефекту 

масштабу, втрачають актуальність, підприємство змушене миттєво та оперативно реагувати 

на будь-які зміни в ринковому середовищі, адже найменше зволікання може призвести до 

непоправних наслідків. [5] 

Теоретичні та практичні аспекти застосування маркетингу як концепції управління 

сучасним підприємством широко висвітлені у наукових працях зарубіжних і вітчизняних 

дослідників. Зокрема проблематика використання на підприємстві маркетингових 

досліджень розглядається в роботах таких вчених як Котлер Ф., Армстронг Г., Старостіна 

А.О., Кравченко В.А. та багатьох інших. [3] 

Метою даної статті є аналіз застосування маркетингових досліджень у туристичній 

діяльності. 

Маркетингові дослідження – це систематичний збір та аналіз, пов'язаних з наявною 

ситуацією даних щодо маркетингової діяльності підприємства чи організації. [1] 

Мета маркетингових досліджень – виявити можливості підприємства для оволодіння 

конкурентними позиціями на конкретному ринку, знизити рівень невизначеності та 

комерційного ризику, збільшити ймовірність успіху маркетингової діяльності підприємства 

на ринку. Результатом маркетингових досліджень є обґрунтоване планування маркетингової 

діяльності підприємства або організації, ідентифікація маркетингових можливостей та 

загроз, а також формування гнучкої системи реагування на зміни чинників зовнішнього 

середовища. [4] 

Основними напрямами маркетингових досліджень є: 

– чинники макросередовища (демографічні, економічні, науково-технічні, природні, 

політико-правові, культурні); 

– чинники мікросередовища (конкуренти, постачальники, посередники, споживачі); 

– комплекс маркетингу (товарна політика, цінова політика, політика розподілу та 

маркетингових комунікацій); 

– саме підприємство чи організація (ефективність організаційної структури, виробничі 

можливості, професійна кваліфікація працівників тощо). 

Маркетингові дослідження є розгалуженою системою загальнонаукових та 

емпіричних знань, спеціальних практичних методів і технологій збору маркетингової 

інформації і системи аналітико-прогностичних процедур з метою прийняття управлінських 

рішень щодо основних напрямків розвитку підприємства відповідно до умов зовнішнього 

середовища, запитів і потреб споживачів та рівня його внутрішнього виробничого 

потенціалу. Адже сьогодні успіху досягають лише ті підприємства, які оволоділи 

мистецтвом використання існуючих ринкових можливостей та протидії ринковим 

загрозам. [2] 
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На нашу думку, зважаючи на прискорені темпи розвитку ринкового середовища, 

практичне використання маркетингового аналізу набуває все більшої актуальності, оскільки 

надає можливість менеджерам підприємства пристосовувати виробничу стратегію 

підприємства до змінних зовнішніх умов. Результати проведених маркетингових досліджень 

повинні бути ретельно опрацьовані маркетинговою та економічною службами підприємства і 

трансформовані в конкретні рекомендації, які в подальшому будуть враховані при 

формуванні виробничої програми. 

Саме тому маркетингові дослідження є надзвичайно важливою передумовою 

розробки ефективної виробничої програми, оскільки надають підприємству шанс за умов 

жорсткої конкурентної боротьби найбільш раціонально реалізувати власний виробничий 

потенціал та досягти кінцевої мети: забезпечення прибутковості підприємства та його 

розвитку. [5]  

Тож, зазначимо, що на основі одержаної в результаті маркетингових досліджень 

інформації можливо виявити високоприбуткові напрямки виробництва та галузі економіки, в 

які доцільно спрямувати фінансові інвестиції, визначити види продукції, на які варто 

орієнтуватися при розробці плану виробництва, а також обрати вигідне географічне 

розташування для нового підприємства.  

Література: 
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ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРОБКИ ПРОЦЕСУ НОВОЇ ЕКСКУРСІЇ 

Створення нової екскурсії по будь-якій темі – складний процес, що вимагає активної 

участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність 

знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, 

ступеня практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш 

ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію.  

Метою даної статті є: визначити сутність основних етапів розробки нової екскурсії. 

Екскурсія – це результат двох найважливіших процесів: її підготовки та проведення. 

Вони пов'язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість 

проведення екскурсії при непродуманої підготовці [2]. 

Утвердження суверенності України супроводжується своєрідним "історичним 

ренесансом". Ми спостерігаємо спалах неабиякого інтересу до проблем вітчизняної історії, 

витоків національної культури, непересічних досягнень минулого. Це зрозуміло, адже знання 

історичних і культурних надбань наших предків потрібне не тільки для відродження 

державності та піднесення національної гідності, а й для використання кращих традицій 

минувшини у практиці сьогодення. Одна з таких стародавніх традицій – мандрівництво [3]. 

Україна з давніх-давен, немов магніт, притягувала до себе іноземних гостей, її 

релігійні святині та культурні пам'ятки впродовж століть користувалися славою, особливо в 

християнському світі. 
Передумови виникнення туризму складалися ще в глибоку давнину. Утворення 

перших держав Стародавнього світу (І тисячоліття до н.е.) сприяло розвитку культурного 
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обміну і торговельних зв'язків між народами, що, в свою чергу, потребувало достовірних і 
докладних даних про країни, їх населення та звичаї [3]. 

Відомо, що перші подорожі здійснювалися ще за часів античності заради торгівлі, 
завоювань та з релігійними цілями. 

Кожна екскурсія представляє особливий процес діяльності, суть якого обумовлена 
конкретними закономірностями (тематичність, цілеспрямованість, наочність, емоційність, 
активність та ін.) [1]. 

В ході екскурсійного процесу екскурсовод допомагає екскурсантам побачити об'єкти, 
на основі яких розкривається тема (перше завдання), почути про ці об'єкти необхідну 
інформацію (друге завдання), відчути велич подвигу, значення історичної події (третє 
завдання), оволодіти практичними навичками самостійного спостереження і аналізу 
екскурсійних об'єктів (четверте завдання) [1]. 

Матеріал екскурсії, професійна майстерність екскурсовода в його викладі дають 
можливість екскурсантам аналізувати, робити необхідні висновки. Ці уміння в ході показу і 
розповіді екскурсантам прищеплює екскурсовод. При цьому як активні помічники 
екскурсовода виступають автори екскурсії [2]. 

У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основних напрямки: 
- розробка нової теми екскурсії (нової взагалі або нової тільки для даної екскурсійної 
установи); 
- підготовка початківця або вже працюючого екскурсовода до проведення нової для нього, 
але вже раніше розробленої і проведеної в даній установі екскурсії. 

Одне із завдань екскурсії – виробити у екскурсантів відношення до теми екскурсії, 
діяльності історичних осіб, подій, фактів, в цілому до матеріалу екскурсії і дати їй свою 
оцінку [3]. 

Отже, підготовка нової екскурсійної теми представляє складний процес. Ця робота 
вважається завершеною, коли підготовленими будуть всі необхідні документи.  

Вирішальне значення в успіху розробки нової екскурсійної теми мають об'єкти. Саме 
вони складають той пізнавальний матеріал, який становить зорову основу в розкритті теми, 
головний аргумент в доказах екскурсовода. 

Необхідно відзначити залежність екскурсійного процесу в цілому, його змісту, 
методики підношення матеріалу (показу і розповіді) від об'єктів, їх стану, під'їзних шляхів, 
крапок для спостереження. Саме тому таку важливу роль в даний момент відіграють зв'язку 
екскурсійних установ з тими організаціями, які ведуть роботу з виявлення, реставрації та 
охорони пам'яток історії та культури. 

Література 
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ЕКОНОМІЧНЕ, СОЦІАЛЬНЕ, ГУМАНІТАРНЕ  

ЗНАЧЕННЯ ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ 

Потужний освітньо-виховний потенціал екскурсії як способу пізнання дійсності давно 

загальновизнаний. Із зміною суспільно-інформаційних парадигм, розширенням спектру 

освітніх концепцій, підходів, методологій і методик екскурсія не тільки не втрачає свого 

значення як особливого наочного процесу пізнання, але постійно демонструє його нові 

аспекти, можливості, проявляє його універсальний невичерпний характер, направлений на 

людський розвиток. [1,с. 6] 
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Виховно-освітнє значення екскурсій неодноразово підкреслювала Н. К. Крупська. На 
її думку, вони допомагають дітям «... розширити свій горизонт шляхом спостереження живої 
природи, живих людей, їх праці, їх взаємовідносин». [3,с.196]  
Високо цінувала екскурсії Є. І. Тихеєва, яка внесла серйозний внесок у розробку методики їх 
проведення. Її основна вимога - зробити зміст екскурсії цікавим для кожної людини, бо 
«точність спостереження і глибина сприйняття пропорційні інтересу». [5,с.41]  

Залишаючись на сьогодні важливим педагогічним, освітньо-виховним засобом 
екскурсія значно розширила своє соціально-гуманітарне значення: її функціонування 
поширилося також на туристсько-рекреаційну сферу. Як провідна туристична послуга 
екскурсія відіграє важливу функціональну роль у задоволенні духовних, естетичних, 
інформаційних потреб, які визначають культурні, психологічні мотиви туристичних 
подорожей. [2,с.9] 

Сучасний пізнавальний дискурс екскурсії передбачає інформативні, просвітницькі, 
світоглядні аспекти її як виду туристичної діяльності, що надає їй іншого соціального 
значення. Комплексний та цілеспрямований характер екскурсії перетворює її на діяльнісне 
середовище культурної комунікації з аксіологічною, адаптативною, рекреаційною 
функціями. Екскурсія набула якостей провідного туристичного засобу для організації 
аксіологічного простору, який впливає на розвиток особистості при розширенні доступності 
об’єктів природної та культурної спадщини, соціокультурної сфери.  

Мультиплікативний характер туризму надав екскурсії функції творення особистісного 
аксіопростору: атрактивність екскурсійних об’єктів здатна не тільки оновити людину, але й 
оволодіти її інтересом, і надати сенс її буттю. 

В умовах зниження рівня адаптації сучасної людини до змін природного і соціального 
середовища, екскурсія пропонує ефективні механізми і засоби психологічної та 
інтелектуальної адаптації людини. В основі екскурсії як засобу особистісного розвитку 
лежать психолого-педагогічні засади розвитку людини та розуміння цінності життя. [4,с.66] 
Висновки. 

Екскурсія надає можливість особистості навчитися свідомому і відповідальному 
ставленню до життя, вирішенню проблем особистісних виборів, переваг, ціннісних 
орієнтацій, прихильних та неприхильних ставлень туриста до системи: природа – культура – 
інша людина. Морально-ціннісна площина розвитку особистості засобами туризму та 
екскурсій визнана Глобальним етичним кодексом туризму. 

Саме екскурсійно-туристична сфера передбачає активну діяльність, яка дозволяє не 
тільки поновити, але і розвивати життєві сили людини – інтелектуальні, емоційні, фізичні, 
що забезпечує самостійний світоглядний, життєво-практичний вибір і розвиток особистості.  
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ІМІДЖ ТУРИСТИЧНОЇ ФІРМИ 

Розкриття іміджу туристичної фірми. Імідж - це цілеспрямована створена форма 

відображення об'єкта у свідомості людей, тобто сукупність громадського сприйняття. 

Імідж прийнято розуміти як позитивний образ туристичної фірми, в більшості 

випадків спеціально створений. 
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Позитивний образ кожної фірми, в тому числі й туристичної, починається з назви. 
Назва може бути будь-якою і залежить це тільки від фантазії і смаків засновників [1, c. 66].  

Метою статті є врахування певних принципів при виборі назви фірми. Це - 
незмінність назви, асоціація з основною діяльністю, неповторність, прийнятність назви для 
іноземців та інші. 

Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість - все це має важливе 
значення для створення позитивного іміджу туристичного підприємства [5, c. 66]. 

На імідж фірми працюють і її емблема, і її товарний знак. 
Імідж туристичної фірми має ряд ознак: 

- фірма повинна бути відома клієнту чи групі клієнтів; 
- фірма повинна викликати до себе цікавість і привертати увагу 
- своїми послугами; 
- фірма повинна вміти впливати на свідомість, емоції, дії як окремих людей, так і цілих груп. 

Створення іміджу підприємства в туристичному бізнесі є однією із стратегічних цілей 
і завдань маркетингу [3, c. 53]. 

Основними характеристиками іміджу є: 
- адекватність, тобто точна відповідність створеного образу; 
- оригінальність - імідж має легко розпізнаватись та запам'ятовуватись; 
- пластичність - залишаючись незмінним, повинен оперативно реагувати на зовнішнє 
середовище; 
- адресність - повинен залучати на свій сегмент ринку визначені споживацькі групи; 
- ясність і конкретність, комплексність, незавершеність. 

Імідж - широке поняття, яке охоплює престижну рекламу, зареєстрований товарний 
знак, високу якість своїх послуг, постійну турботу про клієнтів та інше [4, c. 73]. 

Відчутний імідж - це враження клієнта про туристської фірмі, що виникло на основі 
того, що він бачить, чує, відчуває, вдихає і чіпає, перебуваючи в офісі. Цей елемент включає 
в себе все: від назви підприємства і його девізу до інтер'єру офісу і особливостей 
розташування меблів і обладнання у ньому. Слід відмітити, що такий компонент, як 
оформлення офісу, впливає на створення сприятливого іміджу фірми в набагато більшій мірі, 
ніж це може здатися на перший погляд. Тому має сенс розглянути більш детально в 
наступному питанні [2, с.57]. 

Зовнішній вигляд співробітників, туристського підприємства в процесі створення 
іміджу не менш важливий, ніж всі інші елементи. Це підтверджується тим, що з десяти 
випадків, принаймні, у восьми про людей судять по їх зовнішньому вигляду. Персонал - це 
найважливіша невід'ємна частина туристичної фірми. Клієнт не мислить туристську фірму 
окремо від її колективу. Тому те, як виглядають співробітники, у що вони одягнені, яке 
змогли справити враження на клієнта, зіграє вирішальну роль в формування у клієнта думки 
про туристської фірмі в цілому. Таким чином, зовнішній вигляд працівників перестає бути 
тільки власної турботою і особистою справою кожного. Добре одягатися привабливо 
виглядати стає необхідним у інтересах свого підприємства. 

Література 
1. Гаврилишин І.П. Туризм України: проблеми і перспективи.//Проблеми і перспективи: 
Проблематика/ І.П. Гаврилишин. - К., 1994.- с.123 
2. Державна програма розвитку туризму в Україні до 2010 року.//Програма розвитку 
туризму України. -Київ, 2002. - с.145 
3. Квартальнов В.А. Стратегічний менеджмент у туризмі: сучасний досвід управління/  
В.А. Квартальнов. – М.: Фінанси і статистика, 2000. - с.132 
4. Рудяк Ю.А. Все про облік та організацію туристичної діяльності/ Ю.А. Рудяк. – Х.: 
Фактор, 2005. – 276 с.  
5. Руденко О.М., Довгальова М.А. Психологічні аспекти рекламної сугестії в туристичному 
сервісі // Проблеми і перспективи розвитку туризму в Північно-кавказькому регіоні: Збірник 
матеріалів I регіональної науково-практичній конференції р. П'ятигорськ, 23 - 25 квітня 2003 
р. С. 66-68. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СФЕРІ УПРАВЛІННЯ  

ПІДПРИЄМСТВАМИ СФЕРИ ТУРИЗМУ 

Туристичний сектор має важливе значення для економічного розвитку країн, оскільки 
сприяє зростанню зайнятості населення, збільшенню національного доходу, покращенню 
платіжного балансу тощо. В умовах конкурентного середовища інформаційні системи 
забезпечують успіх діяльності підприємств соціально-культурного сервісу і туризму. 
Ефективність цих систем і технологій визначає продуктивність діяльності підприємства 
сфери туризму, для якої інформаційна структура та комунікації стають все більш 
актуальними [1,с.110]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій в туристичній галузі, свідчить про 
неадекватність рівня застосування інформаційних технологій у діяльності вітчизняних 
підприємств в порівнянні з досвідом світових підприємств-лідерів туристичної сфери. 

Враховуючи динамізм розвитку інформаційних технологій, невизначеність ступеня їх 
впливу на ефективність функціонування підприємств туристичної сфери, актуальним є 
здійснення комплексного дослідження застосування інформаційних технологій в управлінні 
суб’єктами туристичної діяльності, реалізації механізмів активізації їх розвитку в умовах 
переходу до інформаційного суспільства [3,с.91]. 

Мета даної роботи - аналіз розвитку інноваційних інформаційних технологій для 
ведення туристичної діяльності, визначенні їх ролі в управлінні та підвищенні 
конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери, розробки напрямків підвищення 
та забезпечення ефективності їх функціонування в умовах сучасної сервісної економіки [1, 
с.123]. 

Сучасна індустрія туризму є глобальним комп’ютеризованим бізнесом, у якому 
перетинаються інтереси транспортних компаній, готельних мереж та туристичних 
корпорацій всього світу. Інформаційні технології дозволяють перетворити ці інтереси у 
злагоджену взаємодію всіх учасників сфери соціально-культурного сервісу і туризму, що 
робить туризм та сферу послуг більш гнучкими та адресними, більш цікавими та доступними 
для споживача. 

На сьогодні існує велика кількість різноманітних програмних продуктів, які 
орієнтовані на автоматизацію процесів управління підприємствами різних сфер 
національного господарства. Аналізуючи пропозиції різних виробників спеціалізованого 
програмного забезпечення для автоматизації роботи підприємств туристичної галузі, можна 
виділити декілька найбільш поширених програмних продуктів, що використовуються в 
практиці більшості суб’єктів і пропонуються на ринку [2, с.75].  

Таким чином, за останні роки туризм став визначальним чинником соціальної і 
культурної інтеграції. Ефективним комунікаційним каналом у сучасних умовах можна 
вважати туристичний продукт як прояв та інструмент зростаючої культурної взаємодії. На 
базі проведеного дослідження можна визначити наступні основні напрямки підвищення 
ефективності функціонування підприємств сфери туризму в умовах сервісної економіки за 
умов активного використання інформаційних технологій: підвищення оперативності 
розміщення та пошуку інформації, активізації просування та збуту туристичних послуг, 
підвищення рентабельності роботи з клієнтами, рівня якості їх обслуговування. 

Література 
1. Головашенко О. В. Туризм як форма соціальної активності людини: автореф. дис. канд. 
філос. наук : 09.00.03/ О. В. Головашенко/ Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 180 с. 
2. Дурович А.П. Организация туризма : учеб. пособие / А. П. Дурович, Н. И. Кабушкин, Т. М. 
Сергеева. — Минск : Новое знание, 2003. — 300с. 
3. Зорин И.В. Менеджмент туризма : Туризм и отраслевые системы: учеб. для студентов 
вузов турист. профиля/ И. В. Зорин, А. И. Зорин, Т. А. Ирисова. — М. : Финансы и 
статистика, 2002. — 271 с. 
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ОСОБЛИВОСТІ СКЛАДАННЯ МАРШРУТУ  

БАГАТОДЕННИХ ЕКСКУРСІЙ 

Головні проблеми складання маршруту багатоденних екскурсій в тому, що їх 

необхідно планувати на комплексній основі, брати до уваги всі аспекти законодавства, що 

стосуються інших секторів, таких як транспорт, зайнятість, охорона здоров'я, сільське 

господарство, зв'язок та ін. 

Зроблено перші реальні кроки на шляху законодавчого забезпечення та комплексного 

планування розвитку вітчизняної екскурсійної діяльності.  
Кількість відібраних об’єктів для показу також суттєва. Якщо їх замало, то екскурсія 

буде неповноцінною, якщо забагато – це загрожує дилетанством. 

У міській оглядовій багатоплановій екскурсії кількість об’єктів показу основних та 

додаткових не повинна перевищувати 20-30, у тематичній екскурсії їх може бути 8-10 в день. 

Слід прагнути до широкого та багатопланового показу об’єктів і уникати включення в 

екскурсію схожих об’єктів, які не несуть суттєвої нової інформації по темі.[1] 

Метою статті є: визначення особливостей скаладання багатоденних екскурсій. 

Далекими екскурсіями прийнято вважати багатоденні поїздки на значні відстані від 

місця проживання на автомобілях, поїздом, на теплоході або літаком. Маршрути таких 

екскурсій зазвичай виходять за межі своєї області, краю і навіть країни. Вони можуть 

пролягати по найбільших річках, призводити до узбережжям морів і океанів, перетинати 

кілька природних зон і гірські країни.[2] 

Екскурсія, призначена для зовнішнього ринку, є продуктом зовнішньоекономічної 

торгівлі в даній галузі сфери послуг. При її розробці основні акценти спрямовуються на 

ретельний добір партнерів, оцінку їх пропозиції, тобто на організаційні заходи. 

Багатоденна екскурсія містить елементи, обумовлені міждержавними угодами. До їх 

обов'язкових складових входять страхування (медичне, від нещасних випадків та інші 

залежно від виду туризму) та візова підтримка. 

Екскурсія зазвичай складається з трьох періодів: підготовчого, власне екскурсії і 

заключного, або камерального, коли учасники обробляють зібрані матеріали.  

Перш ніж екскурсію побачить і почує споживач - екскурсант, необхідно провести 

велику підготовчу роботу та пробні екскурсії.[3] 

Спочатку складається бібліографія, вивчаються архівні історичні джерела, 

статистичні дані, експозиції та фонди музеїв та ін. Найважливіший етап - відбір екскурсійних 

об'єктів, створення яскравого зорового ряду, здатного назавжди залишитися в пам'яті 

екскурсантів. 

Основним обмеженням на початковому етапі розробки багатоденної екскурсії є 

визначення її тривалості та засобів по забезпеченню комфортності подорожування. Саме 

часові обмеження визначають вибір транспортних засобів та їх тип під час проходження 

маршруту. 

Виходячи з обраних об'єктів, складається маршрут багатоденної екскурсії, як 

найзручніший шлях проходження екскурсійної групи, що дозволяє розкрити зміст екскурсії. 

Далі розробляється технологічна карта екскурсії, як своєрідний план показу об'єктів і 

викладу матеріалу, пов'язаного з ними, включаючи методичні прийоми показу і розповіді. За 

наміченим планом створюється текст: контрольний - для туристської фірми, і індивідуальний 

- для екскурсовода. Часто текст і зміст екскурсії оперативно пристосовуються під реального 

екскурсанта з урахуванням його знань, підготовленості і специфіки аудиторії.[4] 

Перед українським народом нині неосяжна культурна спадщина минулого, культура 

сучасна, перед якою постає ще величніше завдання: закласти основи нової культури. 

Завдання багатоденних екскурсій співвіднести культуру з соціальною історією через 
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культурологічну функцію, яка поєднує в собі організацію дозвілля, відпочинку, спілкування 

та змогу екскурсантів за довгий відведений час пізнати більшу кількість туристичних 

об’єктів. 

Література 

1. Класифікація екскурсій [електронний ресурс]Режим доступу:[ http://studopedia.net] 

2. Екскурсійно-масовий напрям діяльності туристської організації екскурсій доступу:[ 
http://infotour.in.ua] 

3. Зародження екскурсійної справи [електронний ресурс]Режим доступу:[ http://reftrend.ru] 

4. Складання маршруту екскурсії справи [електронний ресурс]Режим доступу: 

[http://tourlib.net] 

 

Пощикайло Тетяна 

студентка 3 курсу фак-ту фізичного виховання 

Наук.кер.: к. фіз.культ. та спорту Конох О. Є 

 

ПРИНЦИПИ ПРОЕКТУВАННЯ ПОСЛУГИ «ЕКСКУРСІЯ», ЇХ АНАЛІЗ 

Головною проблемою є необхідність у вдосконаленні роботи системи управління в 

сфері екскурсійної діяльності. Управління екскурсійною діяльністю в Україні потребує 

розширення нормативно-правової бази з чітким закріпленням і відокремленням понять «гід» 

і «екскурсовод» та інших фахівців туристської галузі; посилення і структуризація 

кваліфікаційних вимог до посади «екскурсовод» та подальшої розробки також потребують 

подібні вимоги і до інших спеціалістів туристського супроводу.[1. С.203] 

Завдяки аналізу останніх досліджень Долженко Г.П та Абрамова В.В ми можемо 

зробити висновок, що екскурсійна діяльність зросла на 42% в цілому по Україні, а також 

володіємо інформацією про те, що розробляються та впроваджуються програми для її 

розвитку. 

Головною метою статті є аналіз проектування послуги «екскурсія», та ознайомлення з 

функціями , принципами і ознаками екскурсійної діяльності. 

Екскурсія є наочним процесом пізнання людиною навколишнього світу, побудований 

на заздалегідь підібраних об'єктах, що знаходяться в природних умовах або розташованих в 

приміщеннях підприємств, лабораторій, науково-дослідних інститутів.  

Створення нової екскурсії з будь-якої теми – складний процес, що вимагає активної 

участі цілого колективу працівників. Зміст майбутньої екскурсії, її пізнавальна цінність 

знаходяться в прямій залежності від знань методистів і екскурсоводів, їх компетентності, 

ступеня практичного засвоєння ними основ педагогіки і психології, уміння вибрати найбільш 

ефективні способи і прийоми впливу на аудиторію. [2. С.254] 

Екскурсія – це результат двох найважливіших процесів: її підготовки і проведення. 

Вони зв'язані між собою, взаємообумовлені. Неможливо забезпечити високу якість 

проведення екскурсії при непродуманій підготовці. 

У роботі з підготовки нової екскурсії можна виділити два основні напрями: 

– розробка нової теми екскурсії (нової взагалі або нової тільки для даної екскурсійної 

установи); 

– підготовка екскурсовода, починаючого або вже працюючого, до проведення нової для 

нього, але вже раніше розробленої і екскурсії, що проводиться в даній установі. 

Перший напрям – процес створення нової для екскурсійної установи екскурсії. 

Підготовка нової екскурсії доручається творчій групі. У її склад включається від 3 до 7 

чоловік, а в окремих випадках і більше, залежно від складності теми. В більшості своїй це 

працюючі в установі екскурсоводи. Часто як консультанти запрошуються фахівці різних 

галузей – науковці музеїв, викладачі вузів і середніх шкіл і т.д. [3. С.62] 

Звичайно кожному з учасників творчої групи доручається розробка одного з розділів, 

однієї з підтем екскурсії або одного або декількох питань підтеми. В цілях контролю за 

роботою вибирається керівник групи. [4] 
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Підготовка нової екскурсії проходить три основні ступені: 

- Попередня робота – підбір матеріалів для майбутньої екскурсії, їх вивчення (тобто процес 

накопичення знань по даній темі, визначення мети і завдань екскурсії). Одночасно з цим 

відбувається відбір об'єктів, на яких буде побудована екскурсія. 

- Безпосередня розробка самої екскурсії включає: складання екскурсійного маршруту; 

обробку фактичного матеріалу; роботу над змістом екскурсії, її основною частиною, що 

складається з декількох основних питань; написання контрольного тексту; роботу над 

методикою проведення екскурсії; вибір найбільш ефективних методичних прийомів показу і 

розповіді під час проведення екскурсії; підготовку методичної розробки нової екскурсії; 

написання екскурсоводами індивідуальних текстів. 

- Завершальний ступінь – прийом (захист) екскурсії на маршруті. Затвердження нової 

екскурсії керівником екскурсійної установи, допуск екскурсоводів, що захистили свою тему, 

до роботи на маршруті.[5. С.126]  

Отже, як було вже сказано раніше, екскурсія – це результат двох найважливіших 

процесів: її підготовки і проведення. В контексті сервісного забезпечення турпродукту 

екскурсія покликана задовольнити духовні, естетичні, інформаційні потреби людини, 

реалізовуючи пізнавальну функцію туризму: розширення кругозору, організації культурного 

дозвілля, відпочинку, спілкування. В даний момент, екскурсійна діяльність відіграє важливу 

роль в розвитку туризму в Україні. 
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ОРГАНІЗАЦІЯ ПІШИХ ТУРИСТИЧНИХ ПОХОДІВ 

Головна проблематика організації піших туристичних походів полягає у тому, що на 

відміну від більшості інших видів спорту, пішохідний туризм потребує новітнього 

оснащення, так як, по-перше, допомагає туристові полегшити проходження маршруту та 

подолати перешкоди, по-друге допомогає розвитку нових напрямів спортивного туризму 

екстремального, пригодницького, вітрильних та інших подорожей, проведення комбінованих 

за видами туризму подорожей з використанням наявних природно-рекреаційних, історико-

культурних та кадрових ресурсів країни, не тільки створює умови для залучення до активних 

занять пішохідним туризмом населення України та світу, а й має стимулюючий вплив на 

розвиток міжнародного та зарубіжного туризму, сприяє загальному розвитку туристичної 

галузі України як потенційно високорентабельної галузі економіки та її входженню до 

світового туристичного ринку [1. c. 174]. 

Дослідженням питань, пов’язаних із організацією піших туристичних походів 

займались провідні українські та зарубіжні вчені Сидорчук О.В., Ганопольский В.І., 

Олійник Я.Б., Конох А.П., Товстоп'ятко Ф.Ф., Некрасов С.А. 

Аналіз літературних джерел та власний досвід проведення категорійних походів 

дозволив поставити мету роботи – аналіз основних чинників, які мають вплив на організацію 

піших туристичних походів. 

http://ua.textreferat.com/
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Кожен похід, чи то недільний вихід або багатоденна подорож, повинен мати мету, яка 

є сформульована і доведена до відома кожного учасника походу [3, c.31]. 

Важливо заздалегідь встановити оптимальний склад учасників походу, які повинні 

пройти обов’язковий медичний огляд. Після того як встановлена мета походу і визначився 

склад групи, наступає черговий етап підготовки - вибір і розробка маршруту [5, c.29]. 

Спорядження прийнято ділити на особисте, групове та спеціальне. 

Особисте спорядження - це носильні речі, спальні та умивальні приналежності і деякі 

інші предмети індивідуального користування (кухоль, миска, ложка, рюкзак і т. д.). 

До групового спорядження відносяться намети, сокири, посуд для варіння їжі, 

маршрутні матеріали (карти, кроки, компаси) та інші предмети колективного користування.  

До спеціального спорядження належать предмети як групового, так і особистого 

користування, необхідність яких викликається специфікою того чи іншого маршруту: 

рятувальні жилети, мотузки, льодоруби, накомарники і т. п. 

Необхідність у спеціальному спорядженні зазвичай з'являється тоді, коли туристи 

відправляються в походи високих категорій [2, c.137]. 

У поході на туриста роблять вплив цілий ряд несприятливих факторів (факторів 

ризику). По-перше, це несприятливі фактори зовнішнього середовища: зміна звичного 

кліматичного поясу, складні погодні умови походу. По-друге, це фактори труднощів 

маршруту: високі фізичні навантаження, зміна режиму харчування і водного режиму, 

кисневе голодування в горах та ін. По-третє, це фактори технічнії складності маршруту: 

несприятливі характеристики рельєфу, лісових масивів, водних перешкод та ін Нарешті, по-

четверте, це фактори психічної напруженості походу: підвищений рівень емоційного 

навантаження і, як наслідок, збудливість нервової системи перебування людини тривалий 

час «всередині» малої групи людей з обмеженістю спілкування [4, c.57]. 

Організація піших туристичних походів має складну будову, адже потрібно не тільки 

організувати подорож, а й передбачити всі можливі обставини. Сформування основного 

завдання походу, яке сприяє фізичному і інтелектуальному розвитку людини, підтримці 

хорошої фізичної форми за рахунок певного періоду перебування в природних умовах 

навколишнього середовища. Організувати маршрут пішого туризму, який може містити в 

собі не тільки програму фізичної, спортивно-оздоровчої підготовки, але і ознайомлення з 

історією і культурною спадщиною населення регіону. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЇ ЗА РІЗНОЮ ТЕМАТИКОЮ 

Екскурсії мають функціональне значення в процесі задоволення рекреаційних потреб 

людини: духовних, естетичних, інформаційних. Вони уможливлюють моделювання 

рекреаційної діяльності людини, пов'язану з пізнанням навколишнього світу: особливостей 

природи, сучасних та історичних подій, елементів побуту, традицій, вірувань, творчих 

надбань людства. 
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Окремі аспекти з проблеми дослідження висвітлено в роботах вітчизняних фахівців, а 
саме: Б.В. Ємельянова, Г.П. Науменко, І.М. Писаревського та інших. 

Метою статті є: розгляд особливостей проведення екскурсії за різною тематикою. 
Однакових екскурсій не існує, вони розрізняються насамперед за темою. Кожна 

екскурсія повинна мати свою чітко визначену тему. Тема в екскурсії – предмет показу й 
розповіді. Формування теми являє собою короткий і концентрований виклад основного 
змісту екскурсії [4, c. 46]. 

Тематичні екскурсії присвячуються певним темам. Вони поділяються на: історичні: 
історико-краєзнавчі, археологічні, етнографічні, воєнно-історичні; архітектурно-
містобудівні. Архітектурне обличчя міста, архітектурні пам'ятки певного періоду або стилю, 
присвячені творчості певного архітектора, генеральному плану забудови міста, 
характеристика новобудов це - виробничі, виробничо-технічні, виробничо-економічні, 
профорієнтаційні, для однорідних професійних груп це – природознавчі; геологічні, 
ботанічні, зоологічні, гідрологічні, ландшафтні; мистецтвознавчі: театральні, музикознавчі, 
знайомство з образотворчим мистецтвом (картинні галереї, виставки), мистецтвознавчо-
біографічні (знайомство з творчістю митців); літературні: літературно-біографічні, історико-
літературні, літературно-художні (за творами письменників, життям героїв книг). За місцем 
проведення виокремлюють екскурсії міські, позаміські, об'єктні та комплексні [3, с. 122]. 
Комплексна екскурсія поєднує в собі екскурсії інших видів. Підготовка екскурсій 
проводиться в декілька етапів: вибір теми екскурсії, створення екскурсії, підготовка 
екскурсовода. 

Підготовка нової теми, змісту екскурсії – це багатомісячна напружена праця 
колективу працівників. Особливістю кожної екскурсійної теми є те, що вона тісно пов'язана з 
об'єктами показу й з тим екскурсійним матеріалом, що насичує її зміст. Цей матеріал 
повинен бути поданий у такому обсязі, що може бути засвоєний екскурсантами при показі 
об'єктів. Тема відіграє вирішальну роль в об'єднанні зовні розрізнених частин екскурсії в 
єдине ціле. Вона регулює розповідь, не даючи можливості екскурсоводу розповісти про 
об'єкт усе, що він про нього знає, особливо в тих випадках, коли об'єкт буває багатоплановим 
і містить велику інформацію. Саме темою екскурсії визначається як показати об'єкт, яку 
частину інформації дати екскурсантам у цьому випадку [1, с. 61 ]. 

Важливим елементом екскурсійного забезпечення турпродукту є надання 
екскурсійних послуг широкого тематичного асортименту. Кожна екскурсія має свою тему, на 
якій будується показ та розповідь. Тема пов'язана з об'єктами, адже вона ґрунтується на тому 
матеріалі, який повідомляється екскурсантам при показі цих об'єктів. Вона обумовлює зміст 
розповіді. Умовою якісного екскурсійного обслуговування, розкриття теми екскурсії є 
вірний підбір об'єктів. З великої кількості об'єктів відбираються найцікавіші, найбільш 
інформативні. Враховується їх виховне значення та художня цінність, ступінь збереження. 
Відбір об'єктів проводиться за наступними критеріями: пізнавальна цінність, відомість 
(популярність), незвичайність (екзотичність), неповторність, виразність, ступінь збереження, 
місцезнаходження. Для оглядової екскурсії рекомендується 15-20 об'єктів, для тематичної — 
8-10. На кожний об'єкт складається паспорт – картка [2, c. 83-86]. 

Слід зазначити, що тематичні екскурсії рідко існують ізольовано одна від одної [1, 
c. 146]. 

Сьогодні, коли немає обмежень у тематиці екскурсій, ідеологічного тиску, перед 
екскурсійною справою відкриваються нові горизонти. З року в рік розширюється тематичний 
спектр екскурсій, оновлюється їх зміст, що сприяє правдивому висвітленню вітчизняної 
історії. Систематично розробляються нові і оновлюються діючі тематичні екскурсії 
різноманітної тематики.  
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ТУРИСТСЬКИЙ ІМІДЖ КРАЇНИ 

В сучасних умовах зростання туристичного інтересу до різних країн і народів, імідж 

країни відноситься до найважливіших факторів, що впливають на вибір іноземними 

туристами місць відпочинку. Основним питаннями, що турбують туристів в процесі 

визначення з країною подорожі, є як ті, що можна віднести до загального іміджу держави 

(культурний рівень, екологічна ситуація, криміногенна обстановка, національна та релігійна 

толерантність, політична та економічна стабільність), так і ті, що стосуються розвитку 

туристичної індустрії (наявність рекреаційних ресурсів та комфортність відпочинку, 

співвідношення рівня сервісу рівню цін, безпека подорожі, цілість багажу і таке інше).  

Дослідженням питань, пов’язаних іміджем у сфері туризму, займались провідні 

українські та зарубіжні вчені: В.Ф. Кифяк, Ю. А. Рудяк, В.С. Кузнєцов, А.Б. Кліменко.  

Метою статті є визначення основних чинників, що впливають на формування іміджу 

держави на міжнародній арені. 

Загальний імідж країни значно впливає на формування туристичного іміджу. Хоча 

трапляються випадки, коли саме туристичний імідж стає для країни визначальним, оскільки 

країна стає відомою світові через туризм. Так, наприклад, маючи безліч проблем у 

політичній, економічній, соціальній сферах, Єгипет, Туреччина, Таїланд та інші країни 

змогли сформувати позитивний туристичний імідж в очах іноземних туристів [2,c.123].  

У більшості випадків рішення про поїздку залежить не від того, що потенційний 

турист володіє вичерпною інформацією про країну, а від сформованих стереотипів, 

інформації в засобах масової інформації, відзивів інших туристів. Іноді вони можуть не 

відповідати дійсності. В таких умовах погана репутація або відсутність такої можуть звести 

нанівець зусилля щодо розвитку в'їзного туризму в країні. Таким чином, імідж та репутацію 

держави необхідно розглядати як необхідні складові її стратегічного надбання [4, с. 133]. 

Останнім часом у вивченні проблем іміджу країн та практичному застосуванні 

отриманих результатів використовуються маркетингові технології, а сам напрям називається 

державний брендінг або брендінг країн. Брендінг країн - це цілеспрямований процес 

створення та постійного поширення за допомогою іноземних засобів масової інформації 

бренду країни. Бренд країни - це комплекс думок, почуттів, асоціацій та уявлень, які 

виникають у людини, коли вона чує або бачить назву певної країни [5, c. 141]. 

На формуванні бренду країни найбільше позначаються її впливовість у світі, 

соціально-економічне та політичне становище, рівень культури, інтелектуальна власність, 

спортивні досягнення тощо. В останні роки проблемі створення іміджу країни як туристської 

дестинації почали приділяти увагу на державному рівні. Так, у Державній програмі розвитку 

туризму на 2000-2010 рр. створення позитивного образу України як туристичної держави та 

активізація просування національного туристичного продукту задеклароване як одне з 

найважливіших напрямів державної політики у туристичній галузі є «створення позитивного 

образу України як туристичної держави та активізація просування національного 

туристичного продукту як на внутрішньому, так і на міжнародному ринку туристичних 

послуг» [3]. 

У жовтні 2008 р. було створене державне підприємство «Національний туристичний 

офіс» при Міністерстві культури і туризму, яке несе відповідальність за промоушен і 

маркетинг українського туризму. У рамках III Українського туристичного форуму Асоціація 

http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak.htm
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лідерів турбізнесу України разом з Міністерством культури і туризму презентували спільний 

«Проект підтримки внутрішнього і в'їзного туризму в Україні», який передбачає добровільне 

відраховувати туроператорами відсотку від продажу на розвиток внутрішнього і в'їзного 

туризму [1,С.71-77] 

Успішне формування туристського іміджу України на міжнародному рівні залежить 

від декількох основних факторів: зміна відношення до природних та історико-культурних 

пам'яток громадян України; більш дієві заходи владних структур: Кабінету Міністрів, 

Президента, Верховна Рада: 

 - не тільки розробляти необхідні для туристської галузі проекти і програми, але і 

наполегливо та систематично фінансувати та втілювати їх у життя; 

 - запровадити пільги для внутрішніх туроператорів, тим самим заохочуючи їх до розвитку та 

просування вітчизняного турпродукту; 

 - виділення коштів на реставрацію і підтримання туристських об'єктів у належному стані; 

 - забезпечення належної рекламної кампанії туристських об'єктів України на міжнародному 

рівні. 
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ВИДИ МІЖНАРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В СФЕРІ  

ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ, ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Туризм і міжнародний туризм – це складна, комплексна сфера світового господарства, 

істотно впливає як на структуру і загальну ситуацію у світовій економіці, так і на 

господарства більшості країн та окремих регіонів світу. У зв'язку з тим, що міжнародний 

туризм є відображенням соціально-економічних відносин у житті окремих країн і одночасно 

складовою частиною міжнародних економічних відносин, виникають необхідні передумови 

організації й управління усім комплексом туристично-рекреаційної та екскурсійної 

діяльності як в межах держави, так і на міждержавному рівні. Ці передумови реалізуються у 

створенні туристичних організацій. 

В. Квартальнов, І. Зорін, О. Сесьолкін, (Росія), С. Стечів (Сербія), Ірена Інджейчик, Я. 

Фечко (Польща), Р. Макінтош (США), М. Кабушкін (Білорусь), В. Пазенок, В. Федорченко, 

О. Любіцева, І. Мінич, Л. Лук’янова (Україна) та ін. нині досліджують питання 

екскурсійного туризму в світовому масштабі. 

Метою статті є: розкриття поняття екскурсійного туризму та екскурсійних послуг, 

визначення основних міжнародних туристичних організацій в сфері екскурсійних послуг. 

Екскурсійний туризм – це подорож з метою ознайомлення з природними та історико-

культурними пам'ятками, музеями, театрами, традиціями народів в відвідуваній країні. 

Поїздка може одночасно складатися з пізнавальних і рекреаційних цілей. 

Екскурсія – туристична послуга, яка забезпечує задоволення духовних, естетичних, 

інформаційних та інших потреб туриста або екскурсанта [5, с. 69]. 
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Для розвитку екскурсійного туризму важливе значення має принцип планування, що 
передбачає створення поблизу головного об'єкта додаткових об'єктів відвідування: музейних 
експозицій, організація продажу сувенірів, а також проведення культурних акцій і 
видовищних заходів. Це дозволяє залучити більше туристів, збільшити тривалість їх 
перебування, і підвищити ефективність використання туристської інфраструктури. 

Постійне розширення і розвиток міжнародного туристичного обміну викликало 
необхідність його міжнародно-правової регламентації: вироблення різноманітних правових 
інститутів і створення спеціалізованих міжнародних туристичних організацій, зокрема 
екскурсійних [4, с. 123]. 

Коротко охарактеризуємо міжнародні асоціації й союзи, які відіграють найбільш 
помітну роль у екскурсійному туризмі. 

Головною міжнародною організацією є Всесвітня туристична організація (ВТО або 
ЮНВТО) як основна міжурядова організація в галузі туризму. ВТО представляє інтереси 
майже 150 країн – дійсних членів; 5 територій – асоційованих членів, а також понад 400 
членів, що приєдналися до цієї організації (членів Ділової Ради ВТО). 

ВТО є спеціалізованою агенцією ООН і провідною міжнародною організацією у сфері 
туризму. Вона діє як глобальний форум з питань туристичної політики і практичне джерело 
туристичних ноу-хау. 

Історія створення ВТО починається з 1925 p., коли Ліга Націй уперше спробувала 
дати офіційне визначення поняттю «турист». Тривалий час організація називалася 
«Міжнародним союзом офіційних туристичних організацій» і не входила до системи 
спеціалізованих органів ООН. За ініціативою Економічної і соціальної ради ООН (ЕКОСОР) 
2 січня 1975 р. ВТО отримала офіційний статус спеціалізованого органу ООН [2, с. 54]. 

Міжнародна асоціація з екскурсійного обслуговування й турів (International 
Sightseeing and Tours Association, ISTA) — об'єднує фірми, які займаються екскурсійним 
обслуговуванням. Асоціація створена 1953 р. Основним видом діяльності є щорічна 
публікація Тарифного довідника турів і екскурсійного обслуговування, в якому в 
алфавітному порядку за країнами подається інформація про програми й ціни турів, які 
організовуються членами ІСТА. 

Міжнародна академія туризму створена 1951 р. з метою пропаганди й захисту 
культурних цінностей туризму, збереження й розвитку його гуманістичних традицій. 
Діяльність Академії полягає в координації роботи з видання словника туристичних термінів, 
журналу «Рев’ю Академії», брошур і досліджень, присвячених культурним і гуманістичним 
проблемам туризму, а також у проведенні конкурсів друкованих праць із питань культури й 
туризму. 

Міжнародна асоціація організаторів екскурсійних та туристичних програм (ІСТА) – 
заснована в 1952 р. Основні цілі асоціації – сприяння співробітництву між членами шляхом 
взаємного обміну інформацією, вивчення пропозицій та вдосконалення екскурсійного 
обслуговування в країнах-членах, співпраця з урядовими та національними органами по 
туризму з метою розвитку та покращення екскурсійного обслуговування. У практичній 
діяльності це виражається в складанні та публікації збірника тарифів, що містить відомості 
про програми та ціни екскурсійного обслуговування в усіх країнах-членах [3, с. 167]. 

Міжнародна асоціація гідів по супроводу (ІАТМ) була утворена в Лондоні в листопаді 
1961 р. В асоціації налічується понад 2000 членів, що представляють інтереси 42 країн. Її 
метою є сприяння розвитку професійної майстерності гідів-супроводжуючих; 
забезпечування юридичної підтримки цієї категорії працівників, включаючи допомогу у 
працевлаштуванні та організаційному забезпеченні трудової діяльності; надання можливості 
обміну досвідом роботи; налагодження професійного навчання та перепідготовки [1, с. 78]. 

Екскурсійний туризм набув дуже великої популярності у світі, з метою його 
регулювання було створено спеціальні міжнародні організації. Зростання ролі туризму в 
діяльності багатьох держав приводить до того, що ООН, її спеціалізовані органи, інші 
міжнародні організації все більше уваги приділяють цій сфері міжнародного 
співробітництва, яка динамічно розвивається.  
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ АНІМАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

Значення дозвілля в житті людини невпинно зростає, тому цілком природнім стає 

збільшення кількості людей, які користуються послугами аніматорів. Особливо це актуально 

для людини, яка відпочиває. До того ж, потреби туриста щодо цікавого та веселого 

проведення часу будуть тільки зростати з підвищенням матеріального, економічного, 

соціального рівня його життя та суспільства в цілому. 

Питання туристської та готельної анімації були окреслені в працях таких науковців, 

як М. І. Гранін, І. І. Булигіна, А. Б. Вороніна, але вони здебільшого розглядають загальні 

питання організації анімаційних служб в закладах розміщення. Проте проблема визначення 

стану підготовки майбутніх фахівців з гостинності до анімаційної діяльності залишається 

поки що поза увагою науковців і тому є актуальною. 

Метою статті є визначення стану підготовки майбутніх фахівців з гостинності до 

анімаційної діяльності. 

Для визначення стану підготовки фахівця з гостинності до анімаційної діяльності 

доцільно сформувати уявлення щодо тих знань та вмінь, якими повинен володіти аніматор 

для успішного виконання своїх обов’язків. Для цього, перш за все, треба проаналізувати 

загальні вимоги, які пред’являють до аніматорів у більшості готелів.  

Серед них: 

 • вміння створювати сімейну атмосферу, атмосферу радості та дружби; 

• здатність до комунікації з будь-яким гостем; 

• знання організації всіх способів дозвілля; 

• знання однієї, а краще декількох іноземних мов; 

•освіченість, чесність, дисциплінованість, надійність, талановитість, привітність і 

усмішливість; 

• здатність працювати в команді; 

• здатність пристосовуватися при зміні роботи до різноманітних концептів різних готелів; 

• вміння отримувати задоволення від роботи; 

• відсутність пристрасті до алкоголізму та вживання наркотиків; 

•володіння психічним і фізичним здоров’ям, відсутність хронічних захворювань, алергії на 

сонце [1, с. 59]. 

Особистісні якості людини є важливими в усіх сферах, які направлені на надання 

послуг і в роботі спеціалістів з організації дозвілля, зокрема. В залежності від напряму 

професійної діяльності аніматорів, виділяють наступні їх особистісні здібності: 

• спортивно-туристський напрямок: кмітливість, спостережливість, розвинені лідерські 

якості; 

• спортивно-оздоровчий напрямок: фізична підготовленість, спритність; 

•видовищно-розважальний напрямок: комунікабельність, артистизм, емоційність; 

http://psyhealth.info/2013/12/03/podmarkova-p-analiz-motivacij-studentsko%d1%97-molodi-yak-perspektivnishij-chastini-molodizhnogo-segmentu-turistichnogo-rinku-ukra%d1%97ni/
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• пізнавально-екскурсійний напрямок: гарна пам'ять, естетичний смак, інтелект. 

Зазначимо, що особистісні якості людини закладені в неї від природи, тому 

виховувати їх у рамках навчальної аудиторії практично не можливо. На відміну від 

особистісних, свої професійні якості людина набуває під час навчання. Її знання та вміння 

формуються в результаті поєднання теоретичної та практичної підготовки [1, с. 60-61]. 

Отже, сукупність знань та вмінь студента, відповідність його особистісних 

характеристик специфіці анімаційної діяльності формує професійну готовність до цієї 

діяльності. 

Професійна готовність майбутніх аніматорів у вищих навчальних закладах 

формується на основі певних міжпредметних зв’язків навчальних дисциплін у процесі 

вивчення змісту та технології професійної діяльності аніматора, інтеграції загально 

гуманітарної та професійної підготовки студентів до роботи в туристській сфері. 

Стан підготовки фахівців з гостинності до анімаційної діяльності можна 

характеризувати як середній, згідно з яким студенти залишаються функціонерами 

анімаційних програм, тобто можуть виконувати заздалегідь заплановані і підготовлені 

анімаційні заходи. Визначення стану підготовки майбутніх фахівців з гостинності до 

анімаційної діяльності є початковим етапом на шляху вдосконалення процесу їхньої 

підготовки. 
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ОСОБЛИВОСТІ АНІМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ДІТЕЙ 9-12 РОКІВ 

У наш час виробники туристичних послуг націлюють свою роботу на отримання 

більшого прибутку, забуваючи при цьому про якість послуг, про потреби рекреантів різного 

сегменту. Найбільш це помітно у використанні анімаційних програм, які розподіляються на 2 

вікові групи, не враховуючи потреб і інтересів туристів, а особливо – дітей. Найбільше уваги 

потребують саме вони, діти різних вікових категорій ( від 3 до 12) неможна збирати в одну 

групу, та задовольняти одними й тими самими анімаційними програмами. На сьогоднішній 

день, найгостріше стоїть питання організації анімаційних програм рекреантів 9-12 років, у 

яких ще не до кінця сформований характер, інтереси близькі до старших, але все ще дитячі. 

Тому їм треба приділяти окрему увагу.  

Питанням організації анімаційних послуг взагалі займалися багато науковців, зокрема 

Л. Волик, Е. Мамбеков, М. Петрова, Л. Тарасов, І. Шульга. Питання туристської та готельної 

анімації були окреслені в працях таких науковців, як М. І. Гранін, І. І. Булигіна. Але 

особливості дитячої анімації на сучасному етапі так і залишилися досконально не розглянуті. 

Метою статті є виявити основні потреби та інтереси дітей 9-12 років та зрозуміти, які 

анімаційні програми найбільш актуальні для цього сегменту рекреантів. 

Виклад основного матеріалу. Для початку, необхідно розглянути поняття туристської 

анімації – це своєрідна послуга, що має на меті підвищення якості обслуговування, 

залучення туристів у різноманітні дозвільні заходи туркомплексу. Від високоякісної анімації 

у туристів назавжди залишаються приємні враження і тому вони прагнуть знову й знову 

відвідати саме те туристичне підприємство, де були обслуговані на високому рівні [2]. 

Під час відпочинку діти тягнуться не тільки до батьків, але і до своїх 

однолітків. Тому в сучасних готельних комплексах передбачені спеціальні дитячі 

ігрові кімнати і площадки для заняття з дітьми. У великих готелях для здійснення дитячої 

анімації організовуються міні-клуби (mіnі-club) на чолі з шефом цього підрозділу [1]. 

У дитячому клубі зазвичай працюють кілька груп аніматорів оскільки міні-клуб 
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поділяють на групи за віковими критеріями. Одна з них для дітей 9-12 років, зазвичай має 

назву «юніор»-клуб. 

Діти відрізняються від дорослої публіки своєю хитливою психікою, бажанням 

постійно знаходитися в русі. Тому аніматори, окрім роботи з пластиліном, малювання, співу 

і хороводу, пропонують батькам займатися з їх дітьми рухливими іграми. Медики постійно 

повторюють, що під впливом рухів у дітей, проте як і в дорослих, поліпшується функція 

серцево-судинної і дихальної системи, зміцнюється опорно-руховий апарат, регулюється 

діяльність нервової системи і низка інших фізіологічних процесів. Використання основних 

рухів (біг, стрибки, ходьба й ін.) поглиблює дихання, поліпшує вентиляцію легень. Однак усе 

це повинно робитися у правильному дозуванні, доступному дітям і відповідно до їх вікових 

можливостей. При правильній організації фізичних вправ і ігор у дітей підвищується 

розумова і фізична працездатність. 

 Сегмент рекреантів 9-12 років є одночасно найбільш цікавим та найбільш складним. 

Діти-підлітки потребують такої діяльності, у якій вони могли б використати усю свою 

нескінченну енергію. Однак дуже часто те, що пропонують дорослі, діти приймають зі 

скепсисом, тому знайти до них підхід набагато складніше. Головне зрозуміти їх інтереси, 

наприклад вони із задоволенням танцюють на дискотеках, спілкуються з однолітками, беруть 

участь у конкурсах краси та у будь-яких іграх та програмах, які зроблені на прикладі 

дорослої анімації. Також підлітків можна зацікавити організацією тих самих конкурсів та 

ігор, даючи їм роль лідера. 

Отже, головна особливість і секрет організації анімаційних програм дітей 9-12 років, 

полягає в тому, щоб вони відчули себе дорослими, це те, що так потрібно у даному віці. 

Аніматори мають залучати маленьких туристів до організації програм і конкурсів, даючи їм 

зрозуміти, що вони можуть вирішувати, обирати, що вони мають вагоме слово. Але й 

одночасно контролювати, наставляти, давати дружні поради юним рекреантам. І ні в якому 

разі не ставити себе вище за них, їм потрібно відчувати свою значимість, треба бути другом 

дитини – і все вийде! 
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КЛАСИФІКАЦІЯ ЕКСКУРСІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

У довіднику «Туристичні маршрути Запоріжжя» підготованого до чемпіонату Європи 

2012 року управлінням культури і туризму Запорізької обласної державної адміністрації, 

Запорізький обласним туристично-інформаційним центром та ГО «Запорізька обласна 

туристична асоціація» [1].  

Більшість вказаних екскурсій доступні лише російською або українською мовою. До 

таких належать навіть екскурсії місцями менонітської спадщини, які просто повинні бути 

доступними німецькою або англійською мовою. 

Вчений экскурсіоніст Ст. А. Герд говорив про свій варіант класифікації форм 

екскурсійної роботи основною метою якого є поділ екскурсій на групи та підгрупи і 

виділення основних рис, які визначають характер ведення екскурсій, допомагають керівнику 

орієнтуватися у всіх питаннях її розробки. 
 Основною метою є поділ екскурсій на групи і підгрупи, виділення тих основних рис, 

які визначають характер ведення екскурсій і допомагають керівнику орієнтуватися у всіх 
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питаннях її розробки. Це виділення основних рис які дають кілька центральних типів 
екскурсій, до яких будуть примикати проміжні, класифікаційно незрозумілі екскурсії. 

Виклад основного матеріалу 
Класифікація – це розподіл предметів, явищ, понять на класи, відділи, види залежно 

від їх загальних чи специфічних ознак. 
Екску́рсія (від лат. excursio — прогулянка, поїздка, похід) — колективне 

відвідування музею, пам'ятного місця, виставки, підприємства тощо; поїздка, прогулянка з 
освітньою, науковою, спортивною або розважальною метою. Показ об'єктів відбувається під 
керівництвом кваліфікованого спеціаліста —екскурсовода, який передає аудиторії бачення 
об'єкта, оцінку пам'ятного місця, розуміння історичної події, пов'язаного з цим об'єктом. [2] 

 Екскурсії можуть бути як самостійною діяльністю, так і частиною 
комплексу туристичних послуг. Тривалість екскурсії складає від 1 години до 1 доби.  

Основні критерії класифікації екскурсій 
Екскурсії класифікуються за: 

1) змістом; 
2) складом і кількістю учасників; 
3) місцем проведення; 
4) засобами пересування; 
5) тривалістю; 
6) формою проведення. 

1. За змістом екскурсії поділяються на оглядові (багатопланові) і тематичні. 
2. За складом і кількістю учасників екскурсії поділяються на індивідуальні і групові; 

для місцевого населення і приїжджих туристів; дорослих і школярів тощо.  
3. За місцем проведення екскурсії бувають: міські, заміські, виробничі, музейні, 

комплексні. 
4. За засобами пересуваннях пішохідні і з використанням різноманітних видів 

транспорту  
5. За тривалістю екскурсії бувають від однієї академічної години (45 хв.) до доби. [3] 
Поділ екскурсій на чітко визначені групи на практиці носить умовний характер, однак 

має велике значення для діяльності екскурсійних установ. Правильна класифікація екскурсій 
забезпечує умови для кращої організації роботи екскурсовода з клієнтами, полегшує 
спеціалізацію, створює основу для діяльності методичних секцій. Використання 
закономірностей проведення екскурсій для конкретної групи сприяє тому, щоб кожна 
екскурсія готувалася і була ефективною. При розробці нових тем екскурсій з більшою 
повнотою і цілеспрямованістю використовуються досягнення окремих галузей знань. 

В нашій класифікації екскурсій не вистачає класифікації за доступними мовами, яка 
дуже потрібна для туристів. Позначки доступності на різних мовах потрібно зробити 
обов’язковими у довідниках екскурсій.  
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ЗНАЧЕННЯ ВОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ У РОЗВИТКУ  

ТУРИСТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Туристична діяльність, як головна форма рекреації, належить до видів суспільної 

практики з яскраво вираженою ресурсною орієнтацією. Морські узбережжя із комфортними 
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погодно-кліматичними умовами, гірські та приозерні ландшафти, мінеральні та термальні 

води, лікувальні грязі, пам'ятки історії та культури стали тим підґрунтям, на якому здавна 

базується активний відпочинок людини і сформувалася потужна галузь нематеріального 

виробництва - індустрія туризму.  

Розбудова сучасної туристичної індустрії в Україні вимагає наукового підходу до 

розв'язання проблем туризму і в тому числі до виявлення та ефективного використання 

водних ресурсів. Україна володіє значним ресурсним водним потенціалом , раціональне 

використання якого може забезпечити не тільки повне задоволення пізнавально-оздоровчо-

спортивних потреб вітчизняних та іноземних туристів, а й принести значну економічну 

вигоду державі. Тому сьогодні все частіше актуалізується проблема дослідження водних 

ресурсів у туристичнiй дiяльностi.  

Проблемі вивчення водних туристичних ресурсів присвячені праці багатьох вчених 

економістів, маркетологів, географів. В Україні детальна поелементна структура 

туристичних ресурсів достатньо добре розроблена у географічній літературі, наприклад, 

праці М.А. Ананьева, О.О. Бейдика, О.О. Любіцевої, Н.С. Фальковича, І.Т. Твердохлєбова та 

багатьох інших. Аналізу та характеристиці туристичних ресурсів світу, країн, України та її 

окремих регіонів присвячені праці М.П. Мальської, В.І. Стафійчука, О.Ю. Малиновської, 

В.Ф. Сірик, М.П. Крачила, Н.В.Фоменко, Н.О. Кравченко, В. І. Новикової, І. М. Філоненко. 

Основною метою дослідження є виявлення концептуальних засад та узагальнення 

існуючих підходів до трактування поняття «воднi ресурси», їх типологія. Відповідно до мети 

обрані цілі:  

- дослідити та узагальнити визначальні характеристики поняття « воднi ресурси»;  

- виявити концептуальні засади типології туристичних водних ресурсів;  

- розробити класифікаційні та понятійні основи типології туристичних водних ресурсів, що 

дозволить виявляти основні економічні, екологічні та соціальні проблеми їх використання на 

кожному етапі.  

Поняття «туристичні воднi ресурси» і «рекреаційні ресурси» використовуються як 

синоніми, оскільки туризм є формою рекреаційної діяльності. Саме наявність та 

територіальна локалізація рекреаційних ресурсів, перш за все природних, дозволили 

охарактеризувати їх як реалізуючі локалізуючі чинники, територіальна диференціація яких 

визначає спеціалізацію рекреаційної діяльності і туризму. Тобто, природні властивості 

певної території, які визначаються її географічним положенням та фізико-географічними 

характеристиками і є, за сутністю, природними благами (кліматичні,мiнеральнi,воднi, 

ландшафтні та бальнеологічні), що, як об'єктивні чинники мотиваційної привабливості, 

створюють передумови розвитку водних ресурсiв,якi дуже значимi у туристичнiї 

діяльності;[3].  

На сьогоднішній день, в дослідженнях туристичних водних ресурсів, 

прослідковується тенденція до виділення цілого ряду факторів, що впливають на їх стан та 

розвиток. Туризм є ресурсно-орієнтованою суспільно-господарською системою, тому 

визначення поняття "туристичні воднi ресурси" та їх місця у туристичній діяльності 

належать до важливих завдань дослідження. Водні ресурси являють собою частину 

природних запасів води, яка безпосередньо приймає участь або може приймати участь у 

суспільному виробництві в конкретних історичних умовах при певному розвитку 

продуктивних сил. Це визначення характеризує водні ресурси не тільки як природне явище, 

але й як соціально-економічну категорію, що тісно пов'язана з рівнем розвитку людського 

суспільства. 

Водні ресурси характеризуються специфічними особливостями, що відрізняють їх від 

інших природних ресурсів — землі, надр, лісів. Усім видам запасів води притаманна висока 

динамічність і взаємозв'язок, що пояснюється об'єктивними процесами кругообігу води в 

природі. Завдяки цим властивостям існує можливість багаторазового і багатоцільового 

використання певних обсягів водних ресурсів, що розкриває шляхи раціонального 

використання води. 



 265 

Таким чином, використання даної типології дасть змогу оцінити рівень розвитку 

туристичних водних ресурсів в регіонах і здійснити територіальну організацію їх 

використання згідно з обраним пріоритетом, з'ясувати проблеми на кожному етапі їх 

використання, вивчення особливостей типізації туристичних водних ресурсів допоможе 

зрозуміти специфіку природокористування в галузі туризму. 
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АНАЛІЗ СФЕРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОПИТУ НА РИНКУ  

ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ 

Сучасні тенденції екскурсійних послуг та прогнози щодо їх розвитку дають 

можливість говорити про збереження туристичною галуззю сталих позицій серед інших 

напрямків торгівлі послугами та серед окремих секторів національного господарства в 

цілому 

Стан ринку екскурсійних послуг неодноразово досліджувався сучасними 

економістами - відстежувалась динаміка його розвитку, розглядались питання методології 

аналізу. Так, М. Б. Біржаков, В.Г Антоненко відзначають, що «торгівля екскурсійними 

послугами як одна з галузей національного господарства почала активно розвиватися в 

другій половині ХХ ст. У 1990-х рр. кількість учасників міжнародного туризму перевищила 

550 млн осіб, і відповідно до прогнозів експертів Всесвітньої туристичної організації до 2010 

року, за умови збереження набутих за останні двадцять років середніх темпів зростання, 

кількість міжнародних подорожей становитиме 1020 млн, а надходження від торгівлі 

міжнародними туристичними послугами сягнуть рекордних1550 млрд дол.» [1,2]. 

Мета статті - аналіз сучасного стану ринку екскурсійних послуг в Україні й методики 

його аналізу.  

Розглядаючи туристичний ринок як частину спільного ринку, можна відзначити, що 

туристична галузь розвивається відповідно до законів попиту й пропозиції, а також 

механізмів ринкової рівноваги й конкурентної боротьби. Майбутній розвиток екскурсійної 

діяльності залежить від можливості туристичних підприємств галузі легко видозмінювати 

свої послуги відповідно до потреб і запитів туристів [2]. 

 Необхідно відзначити, що для туристичної галузі за останні роки зберігається 

збільшення обсягів надаваних екскурсійних послуг. Статтею 4 Закону України "Про туризм" 

від 15.09.1995 р. №342/95-ВР, яким регулюється туристична діяльність в Україні, визначено, 

що організаційними формами екскурсійної діяльності є міжнародна і внутрішня. 

За 2014 р. визначилась тенденція зниження обсягів експорту взагалі по Україні до 

9598,3 млн дол. США, зниження відбулося до 81,7 %, обсяг подорожей становить 299,2 млн 

дол. США, або 3,1 % у загальному обсязі послуг по Україні порівняно з 2013 р. Показники 

імпорту за 2014 р. характеризуються зниженням загального обсягу по Україні до 5173,5 млн 

дол. США, або 80,0 %, до 2013 р., у тому числі обсягу подорожей до 283,0 млн дол. США, 

або 66,4 %, до 2013 р., зменшенням частки подорожейдо 5,5 млн дол. у загальному обсязі 

імпорту. Протягом 2014 року чинними були 7322 ліцензій на туристичну діяльність, з них 

туроператорів 2146 та турагентів 5176, відповідно 29 % і 71 %. За 2009-2014 рр. порівняно з 



 266 

попередніми роками спостерігається збільшення кількості чинних ліцензій на екскурсійну 

діяльність на 22,8 %, 18,4 %, 14,4 %, 20 % [1]. 

У результаті дослідження, виявлено, що тенденції ринку екскурсійних послуг свідчать 

про розвиток використання екскурсійних, фінансових, трудових та підприємницьких 

ресурсів упродовж певного періоду часу для створення й реалізації таких об'ємів 

туристично-екскурсійних послуг, які можуть відповідати національним і зарубіжним 

вимогам і знайти попит у споживачів. Аналіз таких змін пропонується проводити за 

алгоритмом, запропонованим М.Біржаковим, за показниками, установленими Державним 

комітетом статистики України й відображеними у формах статистичних спостережень.  
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ГАСТРОНОМІЧНИЙ ТУРИЗМ У СВІТІ. СИРНИЙ ТУРИЗМ 

Актуальність даного дослідження полягає в тому, що в сучасних умовах розвитку 

збільшується попит на нові види турів, серед яких є гастрономічний туризм. Гастрономічний 

туризм - це різновид туризму, пов'язаний з ознайомленням та дегустацією національних 

кулінарних традицій країн світу[1].  

Комплексне вивчення та аналіз особливостей гастрономічного туризму в рамках 

розвитку сирного туризму. 

Завдання дослідження. Проаналізувати популярність гастрономічного туризму на 

ринку послуг, обгрунтувати цікавість споживачів сирними турами. 

На сучасному етапі розвитку міжнародного туризму велика увага приділяється 

дослідженню нових потреб населення. Серед науковців, які займаються дослідженнями в 

області туризму і на роботи яких спирається автор статті, слід зазначити таких, як Кляп 

М.П., Немоляєва М.Є., Ходорков Л.Ф. 

Гастрономічний туризм - це подорож країнами та континентами для знайомства з 

особливостями місцевої кухні, кулінарними традиціями і щоб покуштувати унікальні для 

приїжджої людини цікаві страви або продукти. Рушаючи на відпочинок, слід врахувати 

особливості місцевої кулінарії, щоб повернутися додому без зайвих кілограмів і проблем зі 

здоров'ям. Роками харчуючись в наших національних традиціях, ми звикли до певної 

кількості спецій, прянощів, жирів, солі, до певного балансу рідкої і твердої їжі, до наших 

напоїв і так далі. Потрапивши в незвичне кулінарне середовище, ми завдаємо нашому 

організму додаткових стресів. Наприклад, надлишок спецій може викликати розлад шлунку, 

велика кількість солі - посприяти підвищенню артеріального тиску, а безконтрольне 

поглинання дуже жирної їжі швидко призведе до появи зайвих кілограмів.  

Сьогодні туризм гастрономічний добре організований у Чехії, Угорщині, Шотландії, 

Франції, Італії, Іспанії, де існує розвинена мережа турів національних ресторацій.  

Сирний туризм - тури, що проходять по місцевостях - центрах виробництва сиру[2]. 

Сир - молочний продукт, що виготовляється з кислого молока. Хоча більшість наявних у 

продажу сирів у світі виробляється з коров'ячого молока, в багатьох частинах світу також 

виробляють сир з молока кіз та овець, у Швеції також виробляють сир з молока лося. 

Багато сортів сирів (рокфор, камамбер, брі, данаблю, горгонзола) виготовляють з 

використанням плісняви роду Penicillium. Деякі сорти сирів також закопчують, це подовжує 

їхній термін зберігання. 
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У деяких країнах сироваріння досягло рівня мистецтва і сир став предметом 

національної гордості. Це в першу чергу Швейцарія, Італія, Данія, Голландія і, звісно, 

Франція[3]. Кожна провінція, кожна маленька область Франції від Ельзасу до Нормандії і від 

Пікардії до Корсики славиться своїм видом сиру. Тут на багатьох сотнях дрібних кустарних 

підприємств випускають кілька сот сортів сиру, які відрізняються один від одного зовнішнім 

виглядом, смаком та запахом. Туристичні бюро Європи вже давно проводять екскурсії в 

підвали, де визріває сир. Такі візити допомагають відвідувачам отримати уявлення про те, як 

вдається виробляти високоякісний сир, не порушуючи давніх традицій. Туристам 

рекомендується на час турів одягатися тепліше, оскільки в підвалах холодно, а екскурсії 

тривають не менше години.  

Наприклад, «фішка» Японії - соєвий сир-тофу, а Німеччини - свіжий сир кварк. У 

Швейцарії за особливим маршрутом курсує спеціальний «сирний» потяг[4], який робить 

зупинки в дорогих готелях і в місцях, де можна відвідати дегустації жаданого продукту. У 

США є штати, які спеціалізуються на виробництві сиру (наприклад, Вісконсін), де 

проводяться екскурсії по фабрикам і проходять щорічні фестивалі сиру з концертами і 

обов'язково Великим сирним парадом. На Україні для мандрівників розроблений сирний тур 

по Закарпаттю, де основний упор зроблений на незвичайні сорти з овечого та буйволиного 

молока. У Канаді вже кілька років проходить Великий Сирний Фестиваль, де місцеві 

чізмейкери із задоволенням діляться професійними секретами.  

Замикає список сир касу марцу. Він є одним з кількох у світі нелегальних сирів. Касу 

марцу виглядає дивно і його споживання може призвести до катастрофічних проблем зі 

здоров'ям. Цей сардинський делікатес готують з козячого молока, яке перетримали надто 

довго. У перекладі з сардинської назва "касу марцу" перекладається як "гнилий сир". їдять 

його з личинками сирної мухи, які і перетворюють молоко на делікатес. Висновок. 

Гастрономічні тури – найприємніший відпочинок для гурманів, під час якого вони можуть не 

лише порадувати свої смакові рецептори, але і побачити культуру інших країн або регіонів. 

Кожна національна кухня славиться своїми ексклюзивними рецептами, тому під час 

гастрономічного туризму не завжди навіть треба покидати межі країни. Справжній гурман 

завжди зможе знайти місця, де особливим чином готують ті або інші страви. Але в деяких 

країнах приготування їжі зведене в культ, а страви або продукти є своєрідними символами 

держави. Саме такі країни і слід відвідати, вирушаючи в гастрономічний тур. 
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ТУРИСТЬСКА СТАТИСТИКА ЕКСКУРСІЙНИХ ПОСЛУГ  

СУЧАСНОГО СТАНУ 

В умовах розбудови української держави екскурсійні послуги стають дієвим засобом 

формування ринкового механізму господарювання, забезпечення зайнятості, надходження 

значних коштів до державного бюджету, однією з форм раціонального використання 

вільного часу та проведення змістовного дозвілля. Особливого значення розвиток даної 

сфери послуг набуває в умовах світової фінансової кризи, оскільки не потребує значних 

інвестиційних коштів. В той же час, зі зростанням популярності туризму як сучасного 

елемента якості життя, визнанням його важливою сферою економіки зросла і потреба в 
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статистичному забезпеченні туристичного господарства. Саме тому чітке визначення 

показників статистики екскурсійних послуг, взаємозв’язків між ними та порядку їх 

розрахунку має важливе значення [1]. 

Аналізуючи літературні джерела, можемо стверджувати, що основні розробки систем 

показників статистичного аналізу екскурсійних послуг спостерігаються на теренах російської 

наукової думки. Так, Сараєв [4, с.54] виділяє три групи показників: показники моніторингу 

туристичного ринку, показники оцінки економічної ролі туризму та показники, що 

характеризують туристичні ресурси. В той же час Яковлєв [6, с.61] виокремлює показники 

оцінки ефективності трудових ресурсів, фінансових результатів туристичного підприємства, 

економічної ефективності екскурсійних послуг, а також макроекономічні показники, що 

визначаються на основі системи національних рахунків. 

Мета дослідження полягає в систематизації та удосконаленні системи показників для 

потреб статистичного аналізу стану та розвитку екскурсійних послуг, розробки механізмів 

контролю якості надання екскурсійних послуг. 

Екскурсійний туризм є нині важливим об'єктом вивчення, оскільки він є істотним 

комплексом світового господарства. Останні десятиліття двадцятого століття міжнародні 

туристські зв'язки стали складовою соціально-економічних відносин країн світу. У зв'язку з 

цим, важливе значення має процес вивчення туризму як науки. 

Підводячи підсумки, зазначимо, що статистика екскурсійних послуг в Україні 

потребує певної системи заходів щодо вдосконалення й упорядкування. Тому нами 

пропонується: 

- розширення нормативно-правової бази з чітким закріпленням і відокремленням понять 

«гід» і «екскурсовод» та інших фахівців туристської галузі; 

- посилення і структуризація кваліфікаційних вимог до посади «екскурсовод» (подальшої 

розробки також потребують подібні вимоги і до інших спеціалістів туристського супроводу); 

- задля забезпечення надання якісних екскурсійних послуг поновлення механізму 

ліцензування екскурсійної діяльності суб’єктів туристської діяльності та сертифікації 

екскурсійних послуг; 

- використання диференційованого підходу при підготовці фахівців; 

- обов’язкове практичне стажування після закінчення підготовчих курсів; 
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ГОТЕЛІ ТА ЇХ СПЕЦИФІКА 

Основною складовою туристської індустрії є готельне господарство. Адже, 

подорожуючи з різною метою та намірами, люди мають потребу в притулку. Так як готельні 

підприємства виконують одну з найважливіших функцій у сфері обслуговування туристів: 

забезпечують їх сучасним житлом, харчуванням та побутовими послугами, то готелі 

вважаються основним і найбільш розповсюдженим видом житла [5, с. 264]. 
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Дослідження сутності готельних послуг присутнє у працях таких зарубіжних і 

вітчизняних вчених, як О.О.Гаца, О.М.Гараніна, А.О.Змійова, Г.О.Зінов’єва, Н.М.Кузнєцова, 

Г.Б.Муніна, Н.А.Єфімова та інших. [5, с. 268] Проте детально і всебічно специфіка готельних 

послуг та загалом діяльності підприємств готельного господарства, з урахуванням сучасного 

спектра основних та додаткових послуг та останніх тенденцій як на світовому, так і на 

вітчизняному ринках готельної індустрії, ґрунтовно не розглядались, [4] що й викликало 

необхідність здійснення подальших досліджень.  

Метою статті є: вивчення і дослідження сутності специфіки туристських готелів та 

аналіз класифікації закладів розміщення у світі та в Україні.  

Готель у широкому розумінні – це будинок з мебльованими кімнатами для 

короткочасного проживання. Туристичний готель – це особливий тип готелю, призначений 

для надання туристам комплексу послуг, пов'язаних з подорожжю. 

В даний час у світі налічується більше 30 систем класифікації готелів, причому в 

кожній країні прийняті свої національні стандарти. Обов’язково слід звернути увагу на те, 

що у кожній державі до розуміння рівня комфорту як критерію класифікації підходять по-

різному.  

Основою європейської та французьської система (система «Зірок») є Національна 

французька система класифікації, за якої готелі ділять на категорії від однієї до п'яти «зірок». 

Рівень зірковості прямо пропорційний максимальному рівню комфорту, який готель здатний 

надати своїм клієнтам. Ця система поширена у Франції, Єгипті, Україні, Росії, Угорщині, 

Австралії, Китаї, Бразилії [3, с. 263]. 

Одній з найбільш вірних також вважається класифікація, запропонована Асоціацією 

британських турагентств - Association of British Travel Agents. У готелях Великобританії 

збереглася й стара система оцінки, де готелям привласнюються не зірки, а корони. Якість 

готелів, яким привласнені корони, підтверджує Англійська Туристична Рада. Тут готелі 

класифікуються по 6 критеріям. Найнижчий - це статус «listed», який передбачає мінімум 

зручностей, проте в готелі підтримуються стандарти чистоти. Після «listed» готелі 

Великобританії ранжируються за звичним вже принципом, від однієї до п'яти корон. Для 

переходу на «Зоряну» систему необхідно від загального числа корон відняти одну, тобто 

наявність трьох «корон» говорить про рівень двох «зірок» [3, с. 272]. 

Відомою є Грецька система або система «Букв». Однак, з 2006 року Греція офіційно 

перейшла на стандартну класифікацію готелів з наданням «зірок» від однієї до п'яти, а до 

цього грецькі власники готелів дотримувалися наступного розподілу готелів: de luxe, A, B, C, 

D, Е [2, с. 238]. 

Туристи ж, які подорожують Америкою, мають знати, що класифікацію 

американських готелів можна лише умовно прирівнювати до загальноєвропейської системи 

«зірок». Оцінку проводять не державні організації, а об'єднання: American Automobile 

Association за системою «П'ять діамантів» та Mobile Travel Guide - путівник, що організує 

поїздки, - за системою «П'ять зірок». Оцінювання готелів ці Асоціації проводять на території 

Канади, США, Мексики і в районі Карибського моря [3, с. 278]. 

В ряді азіатських країн поширена Індійська система – «Бальна» система. В основі цієї 

класифікації, при проходженні якої також присуджуються «Зірки» (максимально 5), лежить 

оцінка експертної комісії. Кожному критерію відповідає певна кількість балів. При цьому 

для отримання якої-небудь категорії необхідно набрати мінімальну суму балів за кожним 

пунктом; їх кількість за кожним пунктом повинна складати не менше 50% максимальної 

оцінки. Так само можна отримати від комісії і до 15 балів за будь-які додаткові послуги [4]. 

Щодо української класифікації готелів, то у цілому вона відповідає «Європейському» 

стандарту. Згідно ДСТУ 4269:2003 «Класифікація готелів. Послуги туристичні» категорію 

готелю позначають символом - «*» (зірка). Готелі класифікують за п'ятьма категоріями. 

Найвищу категорію позначають - «*****», а найнижчу - «*» [1]. 

Отже, класифікація готелів є дуже важливою в сфері туризму, адже вона визначає 

місце того чи іншого готелю на ринку готельних послуг, полегшує клієнтам і фахівцям-
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професіоналам можливість отримати уявлення про гарантований набір послуг, які можуть 

бути надані готелями певного класу.  
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ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ  

ПРИЙОМІВ ПОКАЗУ 

У спеціадьній літертурі термін «методика» застосовується у широкому і вузькому 

сенсі. Метод являє собою сукупність різних методів, що взаємопов’язані між собою. 

Методика у широкому розумінні – сукупність форм для доцільного проведення тієї чи 

іншої роботи, рішення будь-яких завжань. Свою назву методика отримала від грецького 

слова «метод», що у буквальному перекладі означає «шлях до убдь-чого», а також – шлях 

дослідження. 

Постановка проблеми у вузькому сприйняті методика являє собою сукупність 

конкретних методичних прийомів проведення, наприклад, лекції, екскурсіх, бесіди на певну 

тему і для певної групи. Методика може бути розділена на загальну і окрему. Загальна 

методика охоплює способи навчання і ті вимоги, які є основою при вивчені всіх наук: 

послідовність і чіткість викладення матеріалу,його доступність для аудиторії. Окрема 

методика, виходячи із настанов загальної методика, визначає способи і прийоми навчання, 

виховання дітей і дорослих, прийоми спостереження і дослідження тих чи інших об’єктів. 

Таким чином, кожна окрема методика пов’язана з конкретною наукою. 

Екскурсійна методика являє собою окрему методика, яка пов’язана з процесом 

розповсюдження знань на основі такої активної форми культурно-виховної роботи екскурсії.  

Мета дослідження - визначити головне завдання будь-якої методики, у тому числі і 

загальної – всебічно сприяти досягненню поставленої мети з найбільшою ефективністю і 

найменшими витратами. 

Ексурсійна методика розглядається у декільох аспектах: - як основа професійної 

майстерності екскурсовода; - як механізм який вдосконалює «подання» матеріалу; - як 

процес впорядкування діяльності екскурсовода під час екскурсії тощо. Пратична методика, її 

вміле використання – найважливіший шлях до підвищення ефективності екскурсії (при 

наявності гарного тексту, «портфеля екскурсовода»). 

Екскурсійна методика, по суті, є оригінальною у таких питаннях, як визначення і 

практичне використання методичних прийомів показу об’єктів. Що ж стосується розповіді у 

ході екскурсії, то в ній, як правило, використовуються звичайні методичні прийоми і форми 

усної мови – довідка, бесіда, опис, пояснення, коментар, цитування, літературний монтаж. 

Таким чином, екскурсійна методика одну частину своїх прийомів і засобів розробляє 

самостійно (тобто передбачає використання спецефічних методичних прийомів), а другу 

частину, пов’язану із розповіддю, вона, в основному, запозичує із арсеналу інших розділів і 

форм культурно-освітньої роботи. Методичні прийоми, які використовуються у цій частині 
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(розповіді) або не мають своєї екскурсійної специфіки, або представлені у доповненому чи 

модернізованому вигляді. Лише у незначній частині методики розповіді використовуються 

чисто екскурсійні методичні прийоми ( прийом посилання на очевидчів, прийом репортажу, 

прийом співучасті тощо). 

Виходячи із вищезазначеного, ми можемо стверджувати, що екскурсійна методика 

являє собою суму певних конкретних вмінь щодо проведення екскурсійної роботи, яка 

передбачає розробку нової екскурсії, підготовку проведення чергової екскурсії, проведення 

екскурсії за рекомендованою технологією, закріплення отриманих екскурсантами знань, 

нарешті, підвищення рівня знань екскурсоводів з методичних питань. Таким чином, 

екскурсійна методика існує не сама по собі, а нерозривно пов’язана з процесами підготовки і 

проведення екскурсій. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ОБʼЄКТІВ В УКРАЇНІ  

З МЕТОЮ РОЗВИТКУ ВʼЇЗНОГО ТУРИЗМУ 

В’їзний туризм є одним з пріоритетних напрямків туристичної галузі в Україні, що 

було проголошено Програмою розвитку туризму до 2022 року. Україна має всі перспективи 

для залучення іноземних туристів, як от привабливі існуючі туристичні ресурси, давня 

історія, можливість отримати принципово нові враження для іноземців, тощо. Але важливим 

у цьому питанні є формування якісно нових туристичних об’єктів. 

Проблемами в’їзного туризму займались такі провідні вчені, як Коваль П.Ф., 

Алєшугіна Н.О., Андрєєва Г.П., Зеленська О.О. Вони досліджували теоретичні, нормативно-

правові та організаційні засади в’їзного туризму, принципи, на яких він базується, та 

фактори, що на нього впливають. Але проблема формування нових туристичних об’єктів для 

розвитку саме в’їзного туризму майже не освітлена у публікаціях провідних українських 

дослідників.  

Мета - дослідити основні напрямки та перспективи розвитку в’їзного туризму в 

Україні. 

Задачі дослідження:  

1. Проаналізувати стан в’їзного туризму в Україні. 

2. Визначити основні напрямки розвитку нових туристичних об’єктів для розвитку в’їзного 

туризму. 

Незважаючи на позитивні зрушення на національному ринку туристичних послуг, які 

позначені розширенням обсягів діяльності на внутрішньому ринку і збільшенням потоку 

іноземних відвідувачів, ще помітною залишається тенденція перевищення виїзного потоку 

над в'їзним у структурі міжнародного туризму [1].  

По загальним прогнозам на ринку в'їзного туризму спостерігається значна сезонність, 

"пік" якої припадає на липень-серпень, оскільки основною метою приїзду в Україну 

іноземних туристів є рекреація і відпочинок та бізнес. Відповідно до мотивації потік 

іноземних туристів розподіляється й територіально: третина спрямована до Києва, п'ята 

частина - до Одеської області і майже 7% - до Львівської. За останні три роки до України 

спрямовані туристичні потоки із 168 країн світу, особливо з країн СНД, Туреччини. 

Зменшується потік з колишніх соціалістичних країн Європи, зростає значення України як 
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транзитної держави і це позначається на кількості одноденних відвідувачів, чисельність яких 

протягом останніх років стабільно росте, перевищуючи 50% всіх відвідувань.  

Так, станом на 2013 рік частка внутрішніх туристів становила 702 тис. чол., а 

іноземних – лише 232,3 тис. чоловік. За даними Адміністрації Держприкордонслужби у 2014 

р. Україну відвідало 12 711 тис. чоловік з різних країн світу, але лише 146 тис. з них мали 

своєю метою туристичну діяльність. Для порівняння у 2013 р. ці цифри склали 24 671 тис. та 

488 тис. відповідно Найбільша кількість туристів була з Білорусі, Російської Федерації, 

Німеччини, Молдови та Туреччини [2]. 

Дана негативна тенденція пояснюється наступними факторами: 

1. Стійка криза української економіки, що включає в себе і кризу туристичної галузі. 

2. Нестабільна політична ситуація, що негативно впливає на туристичний імідж України. 

Для розвитку в’їзного туризму бажано дотримуватись наступних принципів: 

1) Україна повинна розвиватись як країна всесезонного туризму, що робить можливим 

наявність широкого спектру туристичних ресурсів; 

2) в'їзні тури не повинні бути тільки вузької спеціалізації, навіть якщо їх організовують 

регіональні туроператори; 

3) в розподілі в'їзних міжнародних туристичних потоків повинні приймати участь якомога 

більше регіонів; 

4) в Україні повинен розвиватися значно ширше конгресний, подієвий туризм [2]. 

Важливу роль тут відіграє формування нових туристичних об’єктів, що можуть бути 

цікавими для зарубіжних громадян. Це враховує як будівництво принципово нових 

комплексів, так і розвиток старих об’єктів, їх реконструкція або оновлення. 

Так як, стан економіки України на даному етапі не дозволяє вкладати значні кошти в 

будівництво абсолютно нових туристичних об’єктів, ми вважаємо доцільним розвивати 

менш відомі, але цікаві з туристичної точки зору об’єкти. За результатами проведеного 

опитування та аналізу попиту, пропонуємо створення нового туристичного об’єкту на 

Майдані Незалежності. Дане місце є дуже актуальним та широко відомим, як в Україні, так і 

по всьому світу, а події зими 2013-2014 рр. допоможуть привернути увагу іноземних 

туристів. Нами запропоновано створити маршрут двогодинної екскурсії Майданом 

Незалежності, що буде включати огляд основних місць, пов’язаних з Революцією Гідності. 

В’їзний туризм в Україні на даний момент проголошений пріоритетним напрямком 

розвитку туристичної індустрії. Однак за останні роки спостерігається значний спад в’їзного 

туристичного потоку через нестабільну політичну ситуацію. Для розвитку в’їзного туризму в 

Україні слід використовувати нові привабливі туристичні об’єкти, наприклад, розважальні 

центри, ландшафтні парки, широковідомі об’єкти, представлені з нової точки зору. 

Прикладом останнього можемо назвати Майдан Незалежності з точки зору Революції 

Гідності.  
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ  

Сучасне суспільство характеризується швидким розповсюдженням нових 

інформаційних технологій і радикальними змінами соціально-економічного життя під 

впливом цих процесів. Останнє десятиріччя ознаменувалося стійкою тенденцією розвитку 

інформатизації процесів управління підприємствами туристичної сфери. Туризм сьогодні - 
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це глобальний комп’ютеризований бізнес, у якому приймають участь великі авіакомпанії, 

готелі та туристичні корпорації всього світу. Активне впровадження сучасних 

інформаційних технологій у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх 

успішної роботи, оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та 

передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. Інформаційні 

технології забезпечують значний зріст продуктивності у сфері послуг, а також у туризмі. 

Питання розвитку інформаційних технологій у туризмі є дуже актуальним в наш час [1, 4, 5]. 

Питання про можливості сучасних ІТ в туризмі розглядаються такими відомими 

українськими вченими, як М.М. Скопень, Х.Й. Роглєв, В.А. Чернов, В.В. Худо та інш.. 

Метою статті є розгляд можливостей комп’ютерних ІТ для сучасного характеру 

ведення туристичного бізнесу. 

Інформаційні технології - термін, який застосовується для позначення сучасних 

удосконалень у способах і механізмах, які використовуються для збору, обробки, аналізу, 

зберігання, розповсюдження і застосування інформації. Про інформаційні технології 

говорять як про технології століття, які здатні зробити серйозний вплив на виробничу 

діяльність, сферу обслуговування, зайнятість населення і на життя людства в цілому, завдяки 

досягненням у області мікроелектроніки. Саме мікроелектроніка створила основи для 

розробок у сфері проектування та виробництва за допомогою комп'ютера; гнучких 

виробничих систем; роботів; персональних комп'ютерів; автоматизованих систем управління 

(АСУ); відеотексту; телеконференцій тощо [3, с.27]. 

Саме поняття «інформаційна технологія» виникло останнім десятиліттям ХХ століття 

у процесі становлення інформатики. Головною особливістю інформаційних технологій є те, 

що в них і предметом, і продуктом праці є інформація, а знаряддям праці – засоби 

обчислювальної техніки і зв'язку. Причому сьогодні інформація стала розглядатися як цілком 

реальний виробничий ресурс поряд з іншими матеріальними ресурсами. Виробництво ж 

інформації та її верхнього рівня - знань робить вирішальний вплив на модифікацію існуючих 

і створення нових технологій. Ще десять років тому інформаційні технології та туризм 

здавалися не сумісними партнерами. А сьогодні два ці поняття настільки тісно 

взаємопов'язані між собою, що з'явився навіть новий вид туризму - «альтернативний туризм» 

або «електронний туризм» [2, с.43]. 

У сучасних умовах неможливо забезпечити якісне ведення туристичного бізнесу без 

впровадження й застосування інформаційних технологій. Саме їх використання на практиці 

забезпечує дотримання суб’єктами туристичної діяльності комплексу взаємодіючих і 

взаємодоповнюючих вимог, що формують якість туристичних послуг. Таким чином, 

інформаційний і туристичний ринки повинні задовольняти потреби всіх категорій 

споживачів, які бажають отримати туристичну послугу, а держава – підтримувати і сприяти 

розвитку як традиційних туристичних підприємств, що орієнтуються на клієнтів, які надають 

переваги особистому спілкуванню під час придбання послуги, так і віртуальних фірм, які 

можуть задовольнити потреби клієнтів, що надають переваги Інтернет-технологіям. 
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АНАЛІЗ СКЛАДОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ ТЕХНІКИ ВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ 

При організації екскурсії важливо врахувати всі елементи техніки ведення екскурсій. 

Щоб створити нову екскурсію необхідно знати усі складові і приділити увагу кожному з 

аспектів цього процесу. 

Щоб дослідити техніку ведення екскурсій проаналізовано літературу Кулаєва К.В., 

«Екскурсійна діяльність: теоретичні та методологічні основи»; Ємельянова Б.В. «Організація 

роботи курсів з перепідготовки та підготовки екскурсоводів»; Долженко Г.П. «Екскурсійна 

справа»; Ємельянова Б.В. «Екскурсоведення». 

Метою статті є: визначення основних етапів, техніки та елементів ведення екскурсій. 

Екскурсія – методично продуманий показ визначних місць, пам'яток історії та 

культури, в основі якого лежить аналіз , що перебувають перед очима екскурсантів об'єктів, а 

також уміла розповідь про події, пов'язані з ними [2 с.24]. 

Ефективність будь-якої екскурсії залежить від якості підготовки проведення. Техніка 

ведення екскурсії складається з наступних вимог: знайомство екскурсовода з групою; 

правильне розміщення групи біля об'єкта; вихід екскурсантів з автобуса і повернення в 

автобус (інший транспортний засіб); використання екскурсоводом мікрофона; дотримання 

часу, відведеного на екскурсію в цілому і розкриття окремих підтем; відповіді на. питання 

екскурсантів і т.д. 

Спочатку екскурсовод знайомиться з групою, вітається та називає своє імя. Він 

повинен зосередити увагу екскурсантів на своєму голосі та зробити вступ до даної екскурсії, 

тобто нагадати тему. Залежно від контингенту втуп буде відрізнятися так як це можуть бути 

приїжджі туристи або ж місцеве населення. Вступ дає змогу екскурсоводу та екскурсантам 

встановити контакт [1, c.123]. 

На зупинках, де передбачений вихід екскурсійної групи, екскурсовод виходить 

першим, показуючи приклад групі і визначаючи напрямок її руху до об'єкта. У тих випадках, 

коли в екскурсіях влаштовуються інші зупинки, наприклад, санітарні чи для придбання 

сувенірів, екскурсовод повідомляє точний час (година і хвилини) відправлення автобуса. 

Необхідно вимагати від екскурсантів дотримання регламенту проведення екскурсії, що 

впливає на графік руху автобуса по маршруті. Якщо час стоянки в заміській екскурсії з 

якихось причин чи скорочується збільшується, екскурсовод сповіщає про це всім 

екскурсантам [4,c.37 ]. 

Розміщення групи біля об’єкта. Визначається декілька місць для показу об’єкта, на 

той випадок, якщо місце буде зайняте іншою групою. Враховується і погодні умови за яких 

ведеться екскурсія. У жаркий час використовуються можливості для розташування груп у 

тіні. На випадок дощу передбачається варіант розміщення екскурсантів під дахом, під 

кроною дерев. Особливо треба слід звернути увагу на безпеку екскурсантів. 

Пересування екскурсантів від автобуса до об'єкта, від об'єкта до автобуса, між 

об'єктами здійснюється групою. Екскурсовод повинен першим виходити з автобусу та 

останнім заходити після огляду об’єкта. 

Під час екскурсії екскурсовод повинен за відведений проміжок часу розповісти та 

показати об’єкт з урахуванням часу на питання від групи, робити логічні паузи. 

Кожен екскурсовод складає свій портфель з інформацією про пам’ятки, його значення 

і роль у використанні методичних прийомів показу має відношення до методики підготовки і 

проведення екскурсії [3,c.66]. 

Техніка ведення екскурсій впливає на якість та оцінку. Ні захоплююча розповідь про 

об'єкти, а ні методичні прийоми показу пам'ятників не дадуть необхідного ефекту, якщо не 

будуть серйозно продумані всі аспекти її проведення, та не створені умови для 

спостереження об'єктів. 
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СОЦІОКУЛЬТУРНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ 

ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКОГО ТУРИЗМУ 

В умовах розбудови української держави і формування громадянського суспільства 

зростає значення розвитку системи дитячо-юнацького туризму, завданнями якого є 

формування морального й фізичного здоров’я підростаючого покоління, його 

інтелектуальний розвиток шляхом залучення до активного пізнання світу. Комплексні 

дослідження цього виду соціального туризму з метою вдосконалення програм розвитку 

системи дитячо-юнацького туризму на загальнодержавному та регіональному рівнях є 

актуальними питаннями сьогодення. Суспільна географія може внести вагомий вклад у 

вирішення зазначеної проблеми. 

Дослідженню питань розвитку системи дитячо-юнацького туризму приділяли увагу у 

своїх роботах вітчизняні вчені, педагоги, географи, такі як: М.П, Крачило, В. П. Корнєєв, 

М.П. Откаленко, Т.Б. Тетерський, ін. Вони розглядали форми і методи туристсько-

краєзнавчої діяльності з учнівською молоддю, акцентували увагу на її пізнавальній та 

виховній функціях. Розробкою суспільно-географічних основ функціонування системи 

дитячо-юнацького туризму в Україні та її територіальної організації займався О.В. Колотуха. 

Ним проведено оцінку ресурсного потенціалу території України для цілей дитячо-юнацького 

туризму, розроблено схему рекреаційно-туристського районування [2].  

Метою статті є аналіз соціокультурних аспектів сучасного розвитку системи дитячо-

юнацького туризму в Україні. 

Туризм складає невід’ємну частину життя людини. Необхідність подорожей займає 

важливе місце в системі базових потреб людини. Останнім часом все частіше при визначенні 

туризму використовують термін «феномен». Дійсно, туризм - це багатоаспектне явище 

суспільного життя, яке складно однозначно визначити. Він виступає предметом дослідження 

багатьох природничих і суспільних наук, а тому потребує комплексного і 

міждесциплінарного підходу.  

Індустрія туризму - одна з найбільш сталих складових світової економіки, яка за 

останні десятиріччя має стабільні темпи зростання і вважається одним з найперспективніших 

напрямків соціально-економічного розвитку багатьох країн світу. Сьогодні в туризмі зайнято 

понад 260 млн. чоловік, тобто 6% економічно активного населення планети. На його долю 

припадає 7% загального обсягу інвестицій, 11% світових споживчих витрат, третина світової 

торгівлі послугами. Туризм здійснює вагомий вплив на такі ключові галузі господарства як 

транспорт, зв’язок, торгівля, будівництво, сільське господарство, виробництво товарів 

народного споживання тощо. За прогнозами спеціалістів ХХІ століття стане століттям 

туризму [3].  

З іншого боку, сучасний погляд на туризм має базуватися на його «людському 

вимірі», гуманістичному підході. Людина, що подорожує - це не просто «споживач 

туристського продукту», що пересувається у просторі та часі, а особистість, яка засобами 

мандрівок, подорожей, походів, екскурсій прилучається до світу природи, культурної 

спадщини інших країн, народів, людей. Туризм дає людині можливість гармонійно 
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поєднувати прагнення до відпочинку і пізнання нового у зовнішньому світі з потребами та 

особливостями власного внутрішнього світу, з індивідуальним духовним розвитком. За 

рахунок позитивного впливу туризму починає змінюватись особисте життя людини, її побут, 

духовно-емоційна сфера, ментальні особливості інтелекту. Таким чином, туризм може 

розглядатись як наслідок і одночасно один з вирішальних факторів сенсу та якості життя в 

сучасному суспільстві.  

Вже не викликає сумніву той факт, що туризм сьогодні - це одночасно вид 

економічної діяльності та соціокультурний феномен. На цьому наголошують більшість 

дослідників туристичної галузі. На думку М. Цюрупи туризм - «складний соціокультурний 

та історичний феномен, який з форми проведення дозвілля та способу заняття вільного часу 

поступово перетворився у фактор світового значення століття й тисячоліття» [5].  

О.О. Любіцева підкреслює, що «туризм виступає засобом комунікації та 

саморозвитку, підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом ознайомлення з 

культурою, побутом, традиціями та віруваннями, стилем життя інших народів, з культурною 

спадщиною людства та перлинами природи [3]. Під час подорожі «людина не просто 

споглядає світ, або використовує його, а захоплюється ним, милується та засвоює багатства 

природи і людської культури, перетворюючи набуті враження і знання на власні надбання 

особистої духовності» [5].  

Останнє є особливо важливим, коли мова йде про підростаюче покоління як майбутнє 

кожної держави. Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного підходу до 

проведення молодіжної політики, сприяння духовному і фізичному розвитку підростаючого 

покоління, виховання у нього почуття патріотизму [4]. Важливим аспектом проблеми 

молодої людини є її формування як активної особистості, духовно багатої і гармонійно 

розвинутої. Є аксіомою, що особистістю не народжуються, а стають, останнє багато в чому 

залежить від того, як молода людина вчиться сприймати об’єктивно існуючі реалії 

навколишнього світу через свої суб’єктивні здібності.   

У сучасному українському суспільстві цей процес відбувається в складних умовах 

економічного та політичного перетворення, реформування, які суттєво змінюють соціально-

культурне середовище молодого покоління, діяльність освітніх закладів, дитячих і 

молодіжних об’єднань. Формування ринкових механізмів в державі принесли негативні 

тенденції, які набули загрозливих явищ через різні обставини - це різке розшарування 

суспільства, зниження життєвого рівня більшості населення, падіння суспільної моралі, що 

призводить до росту дитячої злочинності, наркоманії та інших форм асоціальної поведінки 

молоді, створюючи загрозу соціальній безпеці суспільства. У цих умовах різко зростає роль 

системи позашкільної освіти в Україні, яка має історично унікальний досвід роботи та 

зберегла потужний кадровий потенціал, матеріальну базу. Значне місце в системі 

позашкільної діяльності відводиться туристсько-краєзнавчій роботі, метою якої є залучення 

учнів до активного вивчення історії та культури рідного краю, довкілля, його об’єктів та 

явищ, формування практичних вмінь і навичок з туризму і краєзнавства [1].  

В умовах зростаючої соціальної нестабільності дитячо-юнацький туризм та 

краєзнавство стають головними чинниками формування всебічно розвинутої особистості з 

активною життєвою позицією, національною самосвідомістю, загартованою фізично і 

духовно. Враховуючи важливість соціокультурних функцій сучасного дитячо-юнацького 

туризму, потрібні їх подальші суспільно-географічні дослідження. 
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СУЧАСНИЙ СТАН МОЛОДІЖНОГО  

ТА ДИТЯЧОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ 

У сучасних умовах переходу України до ринкової економіки в кожній галузі 
відбувається пошук нових шляхів і методів виробництва, здійснюється аналіз сучасного 
стану, окреслюються перспективи на майбутнє. Ці процеси характерні і для туристичної 
галузі, яка спрямована на отримання прибутку через задоволення туристичних потреб 
населення, надання йому різноманітних туристичних послуг. Розвиток молодіжного та 
дитячого туризму в Україні сьогодні особливо актуальний, оскільки саме цей вид туризму 
має патріотично - виховне значення, дає змогу в юному віці не тільки пізнати свою країну і 
весь світ, але й реалізувати конституційне право кожної дитини на відпочинок. 

На даному етапі історія туризму в Україні вивчена недостатньо. Предметом 
спеціального наукового дослідження вона стала нещодавно. Вітчизняне «туризмознавство» 
почало формуватися після 1991 року. За роки незалежності з'явилися перші наукові 
публікації з цієї проблематики, в яких дослідники прагнуть з'ясувати, коли в Україні 
з'явилось таке суспільне явище, як туризм, висвітлити актуальні проблеми історії розвитку 
туризму. Розвитку українського туризму присвячені наукові праці В.К. Федорченка,  
Т.А. Дворової, В.В. Худо, В.І. Цибуха, М.П. Мальської та ін. [1; 4]. Саме ці автори вперше в 
Україні узагальнили та систематизували матеріал з окремих розділів історії вітчизняного 
туризму. 

Метою даної статті є відображення молодіжного та дитячого туризму як важливого 
стратегічного завдання нашої держави в забезпеченні соціального захисту дітей та молоді і 
реалізації їх права на оздоровлення та відпочинок. 

Майбутнє кожної держави - це її підростаюче покоління. Діти й підлітки становлять 
22,6 %, або близько 11 млн. чол., загальної кількості населення України [3, с. 54]. Упродовж 
останніх років в Україні зберігається тенденція до погіршення стану здоров'я молоді, яка 
зумовлена негативними факторами соціально-економічного, екологічного та 
психоемоціонального характеру. Конвенцією ООН про права дитини, ратифікованою 
Верховною Радою України, проголошено, що діти мають не тільки особливі потреби, а й 
громадські, політичні, соціальні, культурні та економічні права. Одним із найважливіших 
стратегічних завдань нашої держави в забезпеченні соціального захисту дитинства є 
реалізація їх права на оздоровлення та відпочинок [2, с. 87]. 

Виходячи з цього, постає потреба вироблення системного підходу до проведення 
молодіжної політики сприяння духовному й фізичному розвитку підростаючого покоління, 
виховання у нього почуття громадської свідомості та патріотизму. Державна туристична 
адміністрація України, інші міністерства та відомства реалізують державну молодіжну 
політику в контексті виконання загальнодержавної програми «Молодь України» від  20 
березня 1998 р. були затверджені комплексні заходи Кабінету Міністрів України щодо 
реалізації державної молодіжної політики в Україні, які передбачали [3,с. 63]: 
• сприяти розвитку інфраструктури молодіжного туризму, створенню умов для широкого 
залучення молоді до опанування надбаннями національно-культурної спадщини України; 
• забезпечити підтримку краєзнавчого туризму; 
• організовувати та проводити туристсько-спортивні заходи (зльоти, олімпіади першості, 
чемпіонати, інші види змагань) на національному і регіональному рівнях для молоді та 
студентів; 
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• забезпечувати організацію туристських поїздів для молоді, активізувати туристичні 

обміни молодіжними групами з метою навчання, стажування та ознайомлення з народними 

традиціями і культурою, обміном молодіжними спортивними командами. 

Цілком зрозуміло, що сьогодні організовувати дитячі й молодіжні тури набагато 

складніше. Далеко не всі українські туристичні фірми мають серед своїх пропозицій послуги 

для дітей і молоді. Підготовка таких послуг - досить клопітка справа, а щоб мати 

економічний ефект від неї, потрібно вкласти набагато більше, ніж в організацію туру для 

дорослих. До того ж специфіка роботи з дітьми в екскурсійних і туристичних поїздках 

накладає, крім усього іншого, величезну моральну відповідальність на організатора. 

На перший погляд, увага до проблематики туризму в незалежній Україні досить 

пильна. Але що стосується дитячого та молодіжного туризму, то тут, за останні роки не було 

прийнято жодного законодавчого документа.  
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магістр фак-ту фізичного виховання  

 

ТУРИСТИЧНО-РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІВНІЧНОГО ПРИЧОРНОМОР’Я  

НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ТА МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ 

Північне Причорномор'я - назва північних земель басейну Чорного моря. Поняття 

«широкої смуги степів та лісостепу» північного узбережжя Чорного та Азовського морів. 

Протягом ранньої, античної та середньовічної історії регіон, в силу особливостей свого 

рельєфу (широкі рівнини і степи, відносно теплий клімат) служив головним транзитним 

коридором для кочових народів різного походження. 

Північне Причорномор'я – особливий регіон Європи географічно, кліматично і 

культурно. Власне Причорномор'я в сучасному вигляді регіон став відносно недавно. Менш 

ніж 10000 років тому кордону Чорного моря, а вірніше озера, були менш значними та 

харчувалося воно тільки ріками (в основному Дунаєм). Після найбільшого землетрусу води 

Середземного моря через Босфор проникли в Чорне, істотно збільшивши його площу і 

солоність, затопивши гирла річок Дніпро, Дон, Південний Буг, Дністер та ін.  

Північне Причорномор'я складено в основному глинами, пісковиками і алювіальними 

наносами річок. Переважаючий ландшафт - степи, на півночі - лісостепу, в пониззі Дніпра 

розташовується і єдина в Європі пустеля. У кромки моря численні солоні лимани. Північне 

Причорномор'я починається від гирла Дунаю (включаючи Добруджу) і закінчується в районі 

Анапи. Північна його межа визначена смугою степів та лісостепу, як правило це 200-250 

кілометрів на північ від берегової лінії. 

Метою статті є оцінити туристично-ресурсний потенціал північного Причорномор'я і 

визначити який вид туризму можна сформувати для залучення туристів на даній території.  

Чим північне Причорномор'я може бути цікавим для туристів? 

Узбережжя північного Причорномор’я володіє багатим рекреаційним і  

природно-ресурсним потенціалом, по ємності якого вона не поступається визнаним 

http://www.zakon.rada.gov.ua/
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курортним регіонам загальносвітового значення. Основну роль в 

курортному багатстві північного Причорномор’я відіграє курортно-рекреаційний природно-

ресурсний потенціал приморських регіонів Азово-Чорноморського басейну. При екологічно 

допустимому освоєнні основних видів курортних ресурсів цих регіонів (лікувальних грязей, 

підземних мінеральних вод, пляжів та ін.) Тут можна щорічно оздоровлювати більше 40 млн. 

Рекреантів, що залучаються місцевою екзотикою і пам'ятками історії та культури в активно 

освоєних ще з часів античної культури приморських регіонах Азово-Чорноморського 

басейну, а також при створенні і розвитку установ ділового, наукового, релігійного, 

екзотичного та інших перспективних видів туризму, вільних економічних зон курортного, 

туристичного та інших видів оздоровчого призначення. 

Що може запропонувати північне Причорномор’я для туристів? 

Незважаючи на те, що на території сучасних Одеської та Миколаївської областей свого часу 

стикалися різні народи - носії різних культур та цінностей, безперервне інтенсивне 

господарське освоєння регіону тривало трохи більше двохсот років, що, безумовно, наклало 

свій відбиток на його культурно-історичну спадщину. В Миколаївській області збереглися 

нечисленні православні та католицькі культові споруди, будівлі громадського призначен-ня. 

Соціально історичні ресурси Одеської області відрізняються більшим різноманіттям  

і багатством. 

Перлиною українського Причорномор'я по праву вважається м. Одеса. Територія Одеси 

обживалася з часів появи грецьких поселень (VI ст. до н.е.) у північному Причорномор'ї. У 

другій половині XIV ст., коли ці землі потрапили під контроль Великого князівства 

Литовського, на морському узбережжі виник порт Качибей, що після захоплення турками 

згадується як Хаджибей. Наприкінці ХVІІІ ст. тут почалося будівництво фортеці, а після 

указу Катерини ІІ (1794 р.) - нового міста. Найбільш інтенсивно забудова Одеси 

здійснювалася, коли його градоначальником був нащадок знаменитого кардинала -

Д. де Рішельє.  

Однією з перших будівель міста став палац Потоцьких - найбагатшого польського роду (нині 

Художній музей). У XIX ст. створюється архітектурна візитна картка Одеси - ансамбль 

будинків і споруд Приморського бульвару, що тягнеться вздовж узбережжя. Серед будівель 

бульвару особливу архітектурну цінність становлять готелі «Лондонський» і 

"Петербурзький", палаци княгині Наришкіної (нині палац культури моряків) і графа 

Воронцова, перша одеська біржа (нині міська рада). Центром архітектурного ансамблю 

бульвару є пам'ятник Д. де Рішельє, від якого до моря спускаються грандіозні Потьомкінські 

сходи. Біля їх підніжжя знаходиться будівля Морського вокзалу. Біля яхт-клубу на честь 

заступника моряків, рибалок і мандрівників вже в наш час звели стильний портовий Свято-

Миколаївський храм. На початку XXI ст. в композицію комплексу споруд вписався готель 

«Одеса». За Приморським бульваром починаються міські квартали, на шляху до яких 

розміщено будівлі колишнього Англійського клубу (нині Музей морського флоту України) 

і археологічного музею. 

Не менш цікавим є найстаріше місто України - Білгород-Дністровський. Його історію ведуть 

з кінця VI ст. до н.е., коли тут виникло місто Тіра - одна з перших давньогрецьких колоній у 

Північному Причорномор'ї. Руїни міста (ІV ст. до н.е. - ІV ст. н.е.) найбільш широко 

представлені (фундаменти і підвали будинків, вулиці і водостоки, численні залишки знарядь 

праці і древніх статуй, знахідки прикрас і монет) й детально досліджені на березі лиману біля 

входу в середньовічну турецьку фортецю. Білгород-Дністровський внесений в ЮНЕСКО до 

списку десяти найдавніших міст світу, що зберегли безперервне 

існування. У місті збереглася видатна пам'ятка середньовічної фортифікаційної архітектури, 

одна з найбільших і наймогутніших оборонних споруд XIII - XV ст. на території України - 

Акерманська фортеця. Місто відоме храмами великих міських громад - вірменської, 

молдавської, грецької, болгарської. Збереглись споруди цивільного призначення другої 

половини XIX ст. - початку ХХ ст. У місті бувало багато відомих письменників і поетів: 

О.Пушкін, А.Міцкевич, І.Нечуй-Левицький, Л.Українка, М.Коцюбинський. 
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Іншими цікавими в історичному плані об'єктами, є могильники епохи міді в с. Усатове (ІІІ 
тис. до н.е.), які дали назву особливій археологічній культурі - усатівській; залишки 
турецької фортеці в м. Ізмаїл;найстаріші збережені споруди офіційного центру задунайських 
болгарських поселень, що знаходяться нині на місцевому цвинтарі в м. Болград.  
Одещина багата культовими спорудами, переважно ХІХ ст., найцікавіші з яких знаходяться в 
містах Кілія, Болград, Ізмаїл та селах Нерубайське, Нова та Стара Некрасівка.  
Центр іншої Миколаївської області, що входить до складу Причорноморського туристичного 
району, було засновано за наказом Г.Потьомкіна в 1788 р. і названо на честь Св. Миколи 
Чудотворця. На початкових етапах будівництва міста зведено будинок Головного командира 
Чорноморського флоту (нині музей історії суднобудування і флоту); кафедральний собор 
Різдва Пресвятої Богородиці; Миколаївську церкву; будинок астрономічної обсерваторії; 
німецьку євангельську лютеранську церкву; будинок Художнього російського драматичного 
театру. Крім відзначених, з XIX ст. збереглися ворота й огорожа 
суднобудівної верфі, Старофлотські казарми, будинок чоловічої гімназії (зараз –
 Будівельний коледж).  
Цікавим історичним об'єктом Миколаївської області є грецьке поселення VII ст. до н.е. 
(острів Березань) - одне з перших, знайдених на території Північного Причорномор'я. В 
історії острів відзначився також тим, що тут в 1906 р. були розстріляні керівники повстання 
на крейсері "Очаків". Пам'ять про цю подію увіковічено зведенням на Березані 15-
метрового обеліску.  
Історію краю відтворюють експонати історико-археологічного заповідника Ольвія (музей під 
відкритим небом) (с. Парутине); воєнно-історичного музею ім. О.Суворова (м. Очаків).  
Серед культових споруд краю слід виділити Єкатерининську церкву XVIII ст. 
(с. Катеринка)один з найстаріших храмів Миколаївської області; Миколаївську церкву - 
Очаківський військовий собор. 
Який вид туризму можна сформувати для залучення туристів? 
Туризм - глибоке соціальне явище в житті світової спільноти, засноване на гуманістичних 
цілях і принципах. У туризмі, при розгляді його як суспільного явища в цілому, слід 
розрізняти: мотиви і цілі споживача, тобто туриста, мотиви і цілі організаторів туризму місця 
відправлення та дестинації, тобто місцев ості (туристського центру, регіону, країни) 
прийому. У число організаторів туризму входить і держава, також можуть 
входить недержавні структу-ри, наприклад, релігійні, спортивні та інші. Слід мати у вигляді, 
що учасником туризму в разі прийому є прямо або опосередковано також і місцеве 
населення дестинації. Кожен з учасників має свої інтереси і прагне або отримати вигоди чи 
інші позитивні види ефектів, або навпаки захистити свою культуру, звичаї, релігію, ресурси і 
інше надбання від чужинців. Саме тому в методах туризму визначено неодмінна виховання і 
навчання як власне туристів, так і підготовка місцевого населення до прийому таких. 

Я вважаю що одним з туристичних напрямків для розвитку північного 
Причорномор'я, слід вважати етнічний туризм. Він може отримати тут розвиток внаслідок 
поліетнічності даних територій та особливостей їх заселення та господарського освоєння в 
останні століття. Для представників різних етносів, які в різні часи заселяли і освоювали 
території північного Причорномор'я, сучасних Одеської, Миколаївської та інших областей 
окремі місцевості володіють особливою ностальгічною аттрактивністю, яка відсуває на 
задній план скромний сервіс місцевого готельного господарства та недоліки транспортної 
доступності. Серед цих етнічних груп німці та євреї, болгари і греки, італійці та французи, 
караїми і кримські татари та ін. Артефакти цих етносів вже не представлених в сучасному 
населенні регіону - це не тільки експозиції та фондів місцевих краєзнавчих музеїв, а й 
спадщина матеріальної і нематеріальної культури у вигляді антропогенних форм ландшафту, 
будівель і споруд, планувальних особливостей населених пунктів, звичаїв та обрядів, 
лінгвістичних особливостей місцевих говірок, фольклору і т.д. Відчутної шкоди інтересам 
етнічного туризму завдає зруйнована в 1940-і роки система назв сільських поселень, малих 
міст і селищ. Невиправдане зміна історичних топонімів на безликі Виноградівка, Василівки, 
Приморські і Чорноморські призвело до нівелювання історичної пам'яті частині сучасних 
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жителів цих поселень, заважає орієнтації туристичних операторів, ускладнює процес 
створення маршрутів етнічного туризму. Тим не менш, в останні роки спосте-
рігається помітне зростання відвідувань туристами із США, Німеччини, АвстріїШвейцарії, 
Швеції, Естонії, Туреччини, Греції, Італії місць, пов'язаних з їх сімейним минулим і 
генетичною пам'яттю. Більшість об'єктів етнічного туризму в малих населених пунктах - це 
культові об'єкти, господарські будівлі, окремі житлові будинки знаходяться в 
незадовільному стані. Тому тут також необхідний сучасний управлінський підхід до 
реставрації та реконструкції подібних об'єктів, що не тільки приверне нових туристів, 
а й створить додат-кові робочі місця в депресивних адміністративних районах із сезонним 
характером зайнятості населення. 

Отже для північного Причорномор'я в розвитку туристичних систем до-мінував 
рекреаційно-курортологічний та ресурсний фактор злегка доповнений пізнавально-
туристичними формами відпочинку. Для створення стійких умов 
подальшого розвитку, на мою думку, необхідно розширити головні напрямки розвитку 
туристичних систем областей північного Причорномор'я та мало використовувані в даний ча
с ресурсами етнічного туризму з залученням в подібні туристичні системи різних 
таксономічних рангів сіл, селищ і малих міст для відродження тут економічного потенціалу 
та створення сучасної транспортної та туристичної інфраструктури. 

Перспективи подальших досліджень являють собою те що, територія північного 
Причорномор'я має багатий потенціал для розвитку туризму. Однак для залучення більшої 
кількості туристів в даний район необхідно: 
- Створення нових туристичних об'єктів і маршрутів; 
- Будівництво санаторно-курортних та оздоровчо-лікувальних закладів з 
сучасним медичним обладнанням, готельних комплексів, із залученням інвестицій; 
- Модернізація автомобільної та авіаційної транспортної інфраструктури 
- Організація ефективних систем очищення стічних вод з максимально-можливою їх 
централізацією, зокрема реконструкція існуючих та будівництво нових каналізаційно - 
очисних споруд; 
- Створення нових потужностей з переробки твердих побутових відходів. 
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ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА  

ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В УКРАЇНІ 

Бурхливий інформаційно-технічний розвиток, збільшення інтеграційних процесів, 
створюють великий попит на фахівців фізичного виховання і спорту, здатних до 
самостійного вирішення складних професійних нестандартних завдань та стандартних 
проблем новими творчими підходами. Формування творчого потенціалу майбутніх фахівців 
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фізичного виховання і спорту – один із шляхів удосконалення підготовки викладачів із 
фізичного виховання, менеджерів спорту, дослідників спорту, які зможуть творчо ставиться 
до своєї роботи та будуть здатні підняти на рівень провідних країн світу українську систему 
освіти.  

Проаналізувавши наукову літератури та публікації, можна зазначити, що в Україні, за 
всією складністю та суперечливістю соціально-економічних ситуацій такий процес, як 
визнання важливості зміцнення здоров’я населення, як чинника успішного позитивного 
розвитку країни, стає складником загальної стратегії держави у сфері освіти та охорони 
здоров’я (закони України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про заходи щодо попередження 
та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров’я населення», 
«Концепція формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та 
молоді»)[4]. Нові орієнтири закладено і в державні освітні стандарти загальної освіти, і в 
основи модернізації системи фізичного виховання й спортивної підготовки дітей, підлітків та 
молоді. Ця стратегія припускає, що поряд із створенням безпечних умов навчання та 
виховання, раціональною організацією навчально-виховного процесу й дотриманням 
відповідності навчального та фізичного навантаження з урахуванням вікових особливостей, 
потрібно цілеспрямовано формувати в молодого покоління культуру здоров’я, ціннісне й 
відповідальне ставлення до нього. 

Метою статті є визначення основних чинників підготовки майбутніх фахівців 
фізичного виховання і спорту.  

Найважливішим складником професійної підготовки фахівця фізичного виховання є 
формування педагогічних умінь і навиків. Ступінь оволодіння останніми значною мірою 
визначає професійний успіх спортивного педагога та є одним із провідних критеріїв оцінки 
якості підготовки[4]. Виявлення переліку найбільш значущих умінь, які, передусім, потрібні 
студентам у період їхнього навчання, розробку ефективних методик формування цих умінь 
слід розглядати як основні завдання викладачів ВНЗ та факультетів фізичної освіти. 
Потрібно виділити декілька рівнів їхнього аналізу: загальний – фізична культура суспільства; 
особистісний – фізична культура соціально-професійних груп; одиничний – фізична 
культура особистості[2]. Навчання фахівців з фізичного виховання має свої особливості і 
ознаки, оскільки саме ця спеціальність спрямована на збереження і зміцнення здоров'я 
людини. Тому освітньо-професійна програма з спеціальності «Фізичне 
виховання» розрахована на формування здатностей спеціаліста застосовувати основні 
методи аналізу й оцінки стану здоров'я різних верств населення, роботи з нормативними, 
статистичними, діагностичними та іншими документами, що характеризують стан здоров'я 
людини. ВНЗ дають знання з анатомії, фізіології людини, спортивної фізіології, основ 
біохімії та біохімії спорту, педагогіки та ін. 

Неабияку увагу слід приділити формуванню в студентів мистецтва педагогічної 
техніки: володіння психофізичним апаратом – голосом, інтонацією, мімікою, жестами. Крім 
професійних знань, умінь, майбутні спеціалісти фізичної культури повинні розвивати 
моральний, духовний, етичний потенціали. На заняттях фізичної культури та під час 
спортивно-масових заходів слід створювати сприятливі умови для формування морально-
вольових якостей: самостійності, дисциплінованості, рішучості, сміливості, витримки, 
наполегливості. Педагог ніколи не повинен забувати просту, але в той же час велику істину: 
щоб бути хорошим вчителем, треба, перш за все, любити того, кому викладаєш. Мистецтво 
сучасного вчителя, очевидно, і полягає в тому, щоб із висоти освіченості й життєвої 
мудрості, вміти розуміти дитину та передати їй свої знання[1].  

На основі теоретичного аналізу дослідження деяких аспектів підготовки майбутніх 
фахівців фізичного виховання і спорту, з’ясовано, що сучасний стан підготовки майбутніх 
фахівців зазначеного напрямку відповідає тим вимогам, які мають враховуватися при 
організації цього процесу, не в повному обсязі. Залишаються невирішеними питання, 
пов’язані із забезпеченням відповідності змісту і організації навчальної діяльності студентів 
вищих навчальних закладів та особливостей майбутньої професійної діяльності фахівців 
фізичного виховання і спорту згідно із соціально-економічним розвитком суспільства.  
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РОЗВИТОК ЕТНОГРАФІЧНОГО ТУРИЗМУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ,  

ЯК СПОСІБ ЗАЛУЧЕННЯ ТУРИСТІВ ТА ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ  

НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН 

Етнографія – наука, яка вивчає походження і особливості існування того чи іншого 
народу, його поведінки і духовну культуру. Під етнографічним туризмом розуміється вид 
пізнавального туризму, основною метою якого є відвідування етнографічного об'єкта для 
пізнання культури, архітектури, побуту і традицій народу, етносу, що проживає зараз і 
проживав коли-небудь на даній території. 

У сучасному світі етнічний туризм набуває особливої популярності, оскільки саме він 
дозволяє дізнатися про традиції та культуру різних етносів не з книг або телепередач, а 
безпосередньо шляхом занурення в середовище. Кожен може сам побачити традиційні 
житлові та господарські будівлі, місцевих жителів у національному одязі, взяти участь у 
традиційних святах, скуштувати страви національної кухні і купити в якості сувенірів 
предмети традиційного побуту. Відмінною рисою даного виду туризму є те, що він може 
бути дуже цікавий практично для будь-якої категорії туристів. Як для іноземців, так і для 
громадян України, як для молодих людей, які цікавляться історією, традиціями та побутом 
своїх предків, так і для більш вікової категорії туристів, що мають різну мотивацію, але в той 
же час, цей напрямок непопулярний і не поширений серед широкого кола споживачів.  

Рівень культурного розвитку доцільно використовувати для створення сучасного 
іміджу конкретного регіону. Культура регіону здатна викликати у потенційних туристів 
сильний спонукальний мотив до мандрівки [1]. 

 Актуальність цієї теми велика, що викликано активізацією етнографічного туризму, 
зокрема, української нації. Етнографічний туризм є новим видом туризму та ще не набув 
значного поширення є мало дослідженим. Саме тому, я вважаю що ця тема є актуальна и 
потребує більш глибокого вивчення. 

В Законі України «Про туризм» держава визначає туризм як одну з пріоритетних сфер 
розвитку національної культури й економіки. Таке визначення стало досить актуальним 
після того, як набув популярності етнотуризм як один з напрямків культурно-пізнавального 
туризму. Світова практика доводить, що саме такий вид туризму здатний задовольнити цілий 
ряд духовних потреб людини. Найбільш важливим в організації етнічного туризму є 
ознайомлення учасників з традиціями та культурою різних етносі. 

Теоретико-методологічні аспекти розвитку етнічного туризму протягом останніх 
років активно досліджують українські та зарубіжні фахівці. Це історики, політологи, 
культурологи, туризмознавці, соціологи: І.О.Бочан, І.М.Кулаковська, О.І.Кузьмук, 
Л.Д.Божко та ін. 

Метою статті є популяризація та сприяння розвитку етнографічного туризму, 
виявлення шляхів ефективного використання існуючого потенціалу туристичної галузі 
Запорізької області, зокрема збереження, розвиток та популяризації національної культури , 
традицій, ремесел та фольклорно-етнографічної творчості краю. 
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Останнім часом в Україні та у Запорізькій області в тому числі стали приділяти 

велику увагу малим корінним народам і збереженню їх культурної спадщини. Одним із 

способів реалізації даної мети, на наш погляд, є розвиток етнографічного туризму.  

Процес нового заселення та освоєння земель сучасної Запорізької області був 

складним. В ньому взяли участь представники багатьох народностей, що призвело до 

розвитку краю як багатонаціонального. Це забезпечило запозичення господарських навичок, 

окремих особливостей життя і побуту одним народом в іншого, викликало до життя 

своєрідне злиття культурних та господарчих традицій. Складовою частиною населення 

території сучасної Запорізької області стали іноземні переселенці: меноніти, німці, болгари, 

євреї, гагаузи, поляки, серби, греки, албанці.  

 Запорізька область є багатонаціональною і має величезний потенціал у розвитку 

етнотуризму. Завдяки розвитку даного виду туризму, представляється можливість 

перетворити діяльність по збереженню історичної та культурної спадщини регіону, а також 

забезпечити економічний і соціальний добробут малих корінних народів. 

Етнографічний туризм сприяє збереженню та відродженню етнокультурної спадщини. 

Це стимулює розвиток внутрішнього туризму - робить сучасних українських людей цікавими 

одне одному. Етнотуризм є одним з напрямків культурно-пізнавального туризму, здатний 

задовольнити цілий ряд духовних потреб людини. Найбільш важливим в організації 

етнотуризму є ознайомлення учасників з традиціями і культурою різних етносів. 

Етнографічний туризм передбачає відвідування туристами поселень, в яких проживає певний 

етнос зі своїм традиційним укладом побуту, специфічної культурою, збереженими 

ритуалами і звичаями, елементами національної кухні, а також народними святами і 

гуляннями. 

Відзначимо, що активізація розвитку етнографічного туризму може виступити 

каталізатором розвитку багатьох галузей регіональної економіки – транспортної, 

торгівельної, будівельної – що в свою чергу сприятиме збільшення надходжень до 

регіонального бюджету. Крім цього, розвиток етнографічного туризму в Запорізькому 

регіоні здатний принести області й низку інших переваг. 

По-перше, він дає поштовх для відродження й розвитку традиційної культури: 

народної архітектури, мистецтва, промислів – усього, що складає місцевий колорит, і що, 

поряд із природно-рекреаційними чинниками, є не менш привабливим для відпочиваючих. 

По-друге, завдяки етнографічному туризмі мешканці урбанізованих територій мають 

можливість пізнати справжні українські традиції та традиції інших народів,які проживають 

на території Запорізької області. Можна побачити побут та навіть прийняти участь у їх 

святах.  

По-третє, етнокультура меншин презентує свої особливості світові й приваблює 

іноземних туристів а також сприяє розвитку внутрішньому туризмі, ось чому як передумову 

успішного розвитку етнографічного туризму в етнографічних районах треба розглядати 

формування ідеології відродження й розвитку всього спектра традиційної культури, 

починаючи від форм господарських занять до надбань духовної сфери, що діятимуть як 

сприятливі чинники для індивідуального відпочинку в етнографічних районах Запорізької 

області [2].  

Враховуючи, що етнічне розмаїття стрімко скорочується, цей вид туризму буде 

затребуваний у зв’язку з його унікальністю і неповторністю.  

Однак, вивчення результатів наукових досліджень дає змогу дійти висновку, що 

головними перспективами розвитку етнічного туризму можуть стати такі кроки: 

- вивчення та застосування міжнародного досвіду державної підтримки етнічного туризму; 

- створення та розроблення кільцевих, лінійних, спеціальних маршрутів на основі 

етнографічних пам’яток та етнокультурних об’єктів. Дані маршрути на початковому етапі їх 

впровадження повинні бути спрямовані на специфічний сегмент споживачів, а саме на тих, 

хто цікавиться етнокультурною спадщиною, в першу чергу – це громадяни Запорізької 

області, учнівська та студентська молодь, а також іноземні туристи, українці з діаспори. 
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Проаналізувавши статтю Сергія Могильного спеціаліста у галузі історико-

культурного та етнографічного розвитку Запорізької області, ми дійшли висновку змісту 

щодо заходів, спрямованих на підтримку розвитку культур національних меншин у 

Запорізькій області:  

- якісно новий рівень співпраці влади та громадських організацій національних меншин, 

більш широке їх залучення до реалізації інвестиційних проектів, в тому числі і за участю їх 

материнських країн (національно-культурні товариства Запорізької області: Об`єднання 

Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім.. Т. Г. Шевченка: Обласна Асоціація національно-

культурних товариств області, Товариство болгарської культури, Єврейська рада, Товариство 

німців «Відергебурт», Грецька рада «Еллада», Товариство польської культури ім. 

А.Міцкевича, Литовське товариство, Спілка вірмен Запорізької області, Ассірійська діаспора 

в Запорізькій області – всього майже 60 національно-культурних товариств). Сприяння 

спілкуванню лідерів національних громад у форматі «круглого столу» – «Проблеми 

збереження та розвитку культур національних громад» та їх участі у найважливіших 

суспільно-політичних акціях регіону.  

- врахування самобутності у туристично-курортному секторі за рахунок врахування чітко 

простеженої поліетнічності складу населення. Багатонаціональний склад населення 

Запорізького краю за матеріалами Всеукраїнського перепису населення 2001 р. нараховує 

понад 130 національностей: основне населення українці; росіяни; болгари, що може надати 

можливість залучення культурних надбань національних меншин регіону, їх активному 

використанню у сфері туризму: створення етнографічних куточків, релігійний туризм 

(меноніти) тощо; поєднання курортного та рекреаційно-туристичного напрямку з 

традиційними мистецькими проектами регіону, яскравими здобутками у збереженні та 

розвитку промислів і ремесел, використання тяжіння громадськості до о. Хортиці як 

осередку державності, демократичних та господарських традицій країни. Перспективним є 

створення історико-культурних центрів, пов’язаних із життям видатних діячів чи видатними 

подіями, розвиток зв’язків із закордонним українством. 

- вивчення етнографічних особливостей та проведення фольклорних експедицій районів 

області, записи носіїв фольклору, проведення культурно-мистецьких заходів в рамках тижнів 

національних культур, в яких брали участь фольклорні колективи області (в області 

функціонує 117 фольклорних колективів в клубних закладах, 45 в національно-культурних 

товариствах, які об’єднують понад 2000 виконавців).  

- створення необхідних умов для етнокультурного розмаїття; збереження мовної та етнічної 

самобутності націй та народностей, що проживають у Запорізькій області, згуртування 

національних меншин навколо ідеї регіонального самоврядування, сприяння збереженню 

стабільної суспільно-політичної ситуації в регіоні [3]. 

Отже, етнічний туризм є одним з основних засобів пізнання власної країни, 

формуванню гордості за її культурні надбання. Мета етнічного туризму полягає у відвіданні 

Запорізького етнотуристичного регіону для ознайомлення з культурою, побутом, традиціями, 

діалектами, кухнею, образотворчим мистецтвом місцевих жителів. Розвиток цього виду 

туризму стає новим і провідним напрямом діяльності. Основою зародження, стабільності і 

розвитку етнографічного туризму є співпраця місцевого населення з державною владою для 

розвитку не лише матеріально-технічної бази та маршрутів за напрямами, а й іміджевих 

брендів та реклами. 

Незважаючи на всі труднощі, наш час є періодом розвитку нових тенденцій у 

культурному житті Запорізького регіону і орієнтація на етнічний туризм стає однією з 

реальних можливостей економічного, соціального й культурного піднесення. 

Для того,щоб сприяти розвитку етнографічного туризму Запорізької області та його 

популяризації потрібно: - вивчати та застосовувати міжнародний досвід країн; - створювати 

нові привабливі тури/маршрути саме етнографічного напрямку; - залучати громадські 

організації національних меншин; - обов’язково вивчати етнографічні особливості районів 

області та проводити фольклорні експедиції. Все це сприятиме розвитку та збереженню 
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культурного надбання і його раціональному використанню,також має вирішальне значення 

для залучення туристичних потоків і збереженню популярності конкретного туристичного 

напряму. 

 Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці екскурсійних турів, 

спрямованих на ознайомлення з культурою і традиціями національних меншин, які 

проживають на території Запорізької області.  
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ОСНОВНІ АСПЕКТИ ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ  

В ТУРИСТИЧНІЙ ФІРМІ 

Однією з головних задач сфери туризму є вдосконалення сервісу обслуговування 

клієнтів у туристичній фірмі. З кожним роком на ринку туристичних послуг з'являються нові 

послуги та нові підприємства, які надають ці послуги. Саме тому якщо туристичні фірми 

хочуть бути успішними вони повинні постійно вдосконалювати свій сервіс та залучати нові 

ідеї [1, с.154]. 

Питанням обслуговування клієнтів в туристичній фірмі займались славнозвісні В.Г. 

Гуляєва та Є.Н. Ільїна . Їх праці містять фаховий і детальний аналіз окремих аспектів роботи 

туроператора чи турагентства. Тому вважаю за доцільне проаналізувати основні чинники 

обслуговування клієнтів. 

Метою статті є аналіз основних аспектів обслуговування клієнтів в туристичній фірмі 

Одним із головних чинників залучення клієнтів є екстер’єр туристичної фірми: 

дизайн; використовування реклами та акційних пропозицій. Найчастіше саме екстер’єр та 

інтер’єр грає дуже важливу роль у виборі туристом туристичної фірми. 

Для досягнення успіху в процесі реалізації туристичного продукту важливо чітко 

знати психологічний тип клієнта, з яким має справу менеджер. Це дає змогу не тільки значно 

спростити процес обслуговування, зекономити час і забезпечити максимальне задоволення 

бажань і потреб туристів, а й збільшити дохід своєї фірми [5, с. 281]. 

Кожне підприємство розробляє свою стратегію обслуговування - це план дій, який 

визначає, як воно буде конкурувати на відповідному ринковому просторі. Стратегія 

обслуговування зачіпає три головні компоненти будь-якого підприємництва:  

1. Потреби клієнтів – Які бажання споживачів ми здатні виконати?  

2. Можливості підприємства - Чи володіємо ми достатніми знаннями, досвідом та 

можливостями, щоб обслуговувати туристів краще ніж інші?  

3. Довгостроковий прибуток - Як ми повинні обслуговувати, щоб мати прибуток, який 

дозволить нам залишатися конкурентоспроможними на ринку туристських послуг?  

[2, с. 451]. 

http://www.nauchforum.ru/node/2072
file:///C:/Users%20/Vznu_eco_2014_1_20.pdf
file:///C:/Users%20/Vznu_eco_2014_1_20.pdf
http://derzhava.in.ua/
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Для встановлення довірчих стосунків на початкових етапах процесу реалізації 

туристичного продукту корисні такі рекомендації: 

- використовувати інтонації голосу; 

- тримати впевнену позу; 

- періодично дивіться в очі клієнту; 

- підтримувати швидкість розмови; 

- не ховати руки. [3, с. 87]. 

Важливо пересвідчитися, чи довіряє клієнт менеджеру. Для цього необхідні вміння з 

розпізнавання невербальних сигналів — міміки, жестів, інтонації тощо, тобто уважність, 

чуйність і спостережливість. У випадку недовіри слід проаналізувати її причини і вдатися до 

відповідних заходів.  

Процес продажу туристичного продукту включає: 

- прийом клієнта ; 

- мотивування вибору туристичного продукту; 

- пропозиція турів; 

- оформлення правовідносин і розрахунок із клієнтом; 

- подальше інформаційне консультування клієнтів [6, с. 118]. 

Менеджмент обслуговування клієнтів не закінчується одразу після продажу туру. 

Протягом усієї поїздки менеджери з туризму повинні бути готовими для подальших 

консультацій та допомоги відпочиваючим. Також після закінчення туру працівники 

туристичної фірми повинні з’ясувати думку туриста про подорож, визначити негативні 

моменти і т. д. Усі недоліки, що залежать від фірми, слід усунути, а недоліки, що не залежать 

від вашої роботи, взяти до відома і врахувати на майбутнє. За допомогою опитувань 

туристична фірма може слідкувати за смаками туристів, які постійно змінюються, та 

створювати продукт який буду задовольняти їх потреби [4, с.54]. 

З цього моменту основний процес обслуговування клієнта туристичною фірмою 

завершується. Проте робота туристичної фірми триває: сюди входить фінансовий звіт 

менеджера про туристичну подорож, контакти і розрахунки із приймаючою стороною та ін. 

Цю роботу можна віднести уже до організаційного етапу туристичного обслуговування, 

тобто весь процес туристичного обслуговування починається спочатку і часто має замкнений 

цикл. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ 

Вплив інформаційних технологій на розвиток туризму величезний, оскільки прямо 

пов'язаний з підвищенням ефективності роботи як кожного туроператора окремо, так і 

усього туристичного бізнесу в цілому.  
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Постановка проблеми ґрунтується на визначенні актуальності автоматизованого 

інформаційного і технологічного (АІТ) управління як однієї з ключових ланок в підвищенні 

економічної ефективності і поліпшенні якості послуг.  

Важливий внесок у вивчення та аналіз використання інформаційних технологій у 

туризмі внесли: Гуляєв В.Г., Симонович С.В., Карпенко С.Г., Литвин І.І., Сакун Л.В., 

Скопень М.М., Конончук О.М., Морозов М.А, Дещинський Ю.Л. [1]. 

Мета дослідження – виявити актуальність використання інформаційних технологій у 

туризмі. 

Інформаційні технології (ІТ) управління з'явилися у світовій індустрії давно - біля 

двадцяти п'яти років тому, і пройшли великий шлях розвитку. На українському ринку ІТ 

управління присутні відносно недавно. Експерименти з впровадження даних систем в 

Україні стали проводиться з середини 90-х років. Кількість впроваджень вимірюється в 

десятках, а якість упровадження найчастіше є предметом суперечок, слухів, домислів і 

розчарувань по сьогоднішній день [4]. 

Сталою тенденцією останніх років розвитку міжнародної туристичної індустрії стало 

активне використання систем оптимізації прибутку (систем управління тарифами). 

Підприємства, що активно застосовують такі системи, одержують істотну конкурентну 

перевагу і досягають помітного збільшення доходів. Ця система працює в реальному часі, 

аналізує отриману від системи управління турфірмою інформацію (тенденції бронювання, 

сезонні коливання, динаміку попередніх періодів тощо) враховує специфіку сегментів ринку 

і проведені реконструкції по ціноутворенню та управлінню тарифами.  

Система показує ключові параметри діяльності турфірми: 

- загальна тенденція бізнесу турфірми; 

- віддача від проведених заходів; 

- напрямок сконцентрованих зусиль для підвищення прибутковості; 

- цінова політика [2]. 

Отже, у світовій практиці інформаційний центр забезпечує моніторинг стану 

турфірми (економічний, виробничий), роботу усіх відділів, що беруть участь у підготовці 

можливих варіантів оперативних і стратегічних рішень. Інформаційний центр входить до 

структури управління турфірми і підпорядковується технічному директору [3]. 

Виявлено, що використання комп'ютерних мереж, Інтернету та інтернет-технологій, 

програмні продукти наскрізної автоматизації всіх бізнес-процесів туристичного бізнесу 

сьогодні не просто питання лідерства і створення конкурентних переваг, але і виживання на 

ринку в найближчому майбутньому. 
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ЗНАЧЕННЯ ЕКСКУРСІЇ В ЖИТТІ СУСПІЛЬСТВА 

Потужний освітньо-виховний потенціал екскурсії як способу пізнання дійсності давно 

загальновизнаний. Із зміною суспільно-інформаційних парадигм, розширенням спектру 

освітніх концепцій, підходів, методологій і методик екскурсія не тільки не втрачає свого 
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значення як особливого наочного процесу пізнання, але постійно демонструє його нові 

аспекти, можливості, проявляє його універсальний невичерпний характер, направлений на 

людський розвиток.  

Актуалізація життєтворчого значення екскурсії проявляється через її особливу 

природу «живої наочності», яка забезпечує особистісний розвиток людини через цілісне 

світосприйняття[1. С.212]. 

Метою даної статті є: визначення значення екскурсій в житті суспільства. 

Екскурсія – це наочний процес пізнання людиною навколишнього світу, який 

спирається на дві основні форми пізнання: чуттєве і логічне. Перший передбачає сприйняття 

через відчуття людини і відображення в її свідомості цілісного образу екскурсійного об’єкту, 

реального середовища його існування, а далі уявлення формує чуттєво-наочний образ 

об’єкта, що відтворюється і зберігається в свідомості екскурсанта. [2. С.254] 

В умовах розбудови української держави туризм стає дійовим засобом формування 

ринкового механізму господарювання, надходження значних коштів до державного 

бюджету, однією з форм раціонального використання вільного часу, проведення змістовного 

дозвілля, вивчення історії рідного краю, залучення широких верств населення до пізнання 

історико-культурної спадщини.  

Україна з давніх-давен, немов магніт, притягувала до себе іноземних гостей, її 

релігійні святині та культурні пам'ятки впродовж століть користувалися славою, особливо в 

християнському світі [3. С.54]. 

Передумови виникнення туризму складалися ще в глибоку давнину. Утворення 

перших держав Стародавнього світу (І тисячоліття до н.е.) сприяло розвитку культурного 

обміну і торговельних зв'язків між народами, що, в свою чергу, потребувало достовірних і 

докладних даних про країни, їх населення та звичаї. 

Саме ці особливості екскурсії визначили історично її народження в лоні дидактики. 

Досить довгий час вона розвивалася як ефективний засіб навчання; потужність його зростала 

із розширенням поля його застосування у вихованні і формуванні молоді.  

Через екскурсію реалізується призначення туризму як особливої сфери суспільної 

свідомості, в якій здійснюється виховання, навчання, освіта, розвиток особистості під час її 

подорожі, формування духовних інтелектуальних якостей особистості, свідомий, 

цілеспрямований процес життєтворчості особистості у подорожі. Як психолого-педагогічний 

процес формування особистості, екскурсійна діяльність передбачає визначення чинників та 

детермінант, що впливають на сутнісні сили людини, на основи її світогляду, на 

переконання, моральні якості, почуття, риси характеру, потреби, інтереси, уподобання тощо. 

Отже, екскурсія як процес наочного пізнання навколишнього світу нерозривно 

пов'язана з туризмом. Можливості пізнання особливостей історичного шляху і культури 

інших народів можна краще дізнатися тільки в результаті наочного вивчення матеріальних 

пам'яток, способу життя, повсякденної культури іншого народу під час перебування в цій 

місцевості, особистого спілкування з представниками цієї культури. 

Саме екскурсійно-туристична сфера передбачає активну діяльність, яка дозволяє не 

тільки поновити, але і розвивати життєві сили людини – інтелектуальні, емоційні, фізичні, 

що забезпечує самостійний світоглядний, життєво-практичний вибір і розвиток особистості. 
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ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТА СУЧАСНИЙ СТАН  

ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Екскурсійна справа як важливий розділ просвітницької роботи серед населення має 

понад столітню історію свого розвитку. Екскурсії збуджують інтерес населення до пізнання 

рідної країни, її історико-культурних та природних пам'яток. Історія екскурсійної справи в 

Україні налічує понад 200 років. Вона є органічною частиною історії вітчизняної культури. 

Процес становлення екскурсійної справи можна поділити на 6 етапів. Тому метою моєї статті 

є вивчення, дослідження та аналіз етапів історичного розвитку екскурсійної діяльності. 

Також я пропоную розглянути сучасний стан екскурсознавства в Україні та ознайомитись з 

поняттям «екскурсійна діяльність» в цілому. 

Зробивши аналіз останніх досліджень і публікацій, я можу сказати що дану тему 

розглядали такі відомі автори як Бейдик О.О., Герасименко В.Г., Гирич І., Голубничая С. Н., 

Гуляєв В.Г., Зайцева Н. А., праці яких стали основою для написання моєї статті. 

Екскурсійна діяльність – діяльність з організації подорожей, що не перевищують 24 

годин, у супроводі фахівця-екскурсовода за заздалегідь складеними маршрутами, з метою 

ознайомлення з пам'ятками історії, культури, природи, музеями, з визначними місцями тощо. 

Екскурсійна справа - важливий розділ культурно-освітньої роботи серед населення. 

Екскурсійній справі - понад сто років, але найбільш інтенсивним був її розвиток в 1970-і і 

1980-і роки минулого сторіччя [5, с. 23]. 

Перший період називається Просвітницьким і тривав до 90-х р. XІХ ст. У російській 

державі, частиною якої була і Україна, перші подорожі були пов'язані з пізнавальними, 

торговими, політичними і релігійними цілями. Разом із християнством на Русь прийшла 

традиція паломництва. Наприкінці XVІІ ст., починаючи з правління Петра І, коли 

насаджувані їм нові віяння західної культури поступово проникали в російський побут, стали 

практикуватися поїздки за кордон з метою придбання знань і для розширення кругозору. 

Таким чином, перші подорожі, чинені в основному з пізнавальними і релігійними цілями, 

сформували навички територіальних переміщень, сприяли поширенню географічних знань 

про країни, знайомству з досягненнями культури різних народів. 

Другий період – Підприємницький (1890-1917 рр.). В другій половині XІХ ст. 

з'являється ряд туристських і екскурсійних організацій. Одним з них було Товариство 

аматорів природознавства (ТАП), члени якого здійснювали екскурсії і подорожі з метою 

вивчення географії, геології, етнографії, флори і фауни. Підприємницький період 

характеризується пізнавально-екскурсійною спрямованістю, становленням і розвитком 

різних видів спортивного туризму. Головною метою туризму була освіта мас населення за 

допомогою екскурсій і подорожей [1, с. 57]. 

Туристсько-екскурсійна робота в 1917-1930 р. характеризується створенням 

соціально-економічних умов, зародженням і організаційним становленням екскурсійного і 

туристського руху. В умовах відновлення і реконструкції народного господарства, 

розгортання культурної революції виникали перші установи пролетарського туризму, 

покликані активізувати масовий відпочинок трудящих і задовольняти їхні потреби у 

вивченні культурних цінностей і природи Батьківщини. В міру зростання інтересу населення 

до туризму й екскурсій устало питання про підготовку суспільних кадрів; створені 

екскурсійні станції стали готувати екскурсоводів груп і так званих організаторів туризму. 

Поряд з цим була сформована база для елітного відпочинку й оздоровлення, а також ринок 

елітного виїзного туризму. [4, с. 64]. 

Четвертий етап – Організаційно-централізований (1930-1970 р.). У 1929 р. було 

засноване Всесоюзне акціонерне товариство "Інтурист" (ВАТ "Інтурист"), що було пов'язано 

з початком розвитку іноземного туризму й упорядкуванням прийому закордонних гостей. До 
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початку 1930-х років екскурсійний і спортивний туризм став масовим явищем. Збільшення 

обсягу діяльності, розширення мережі туристських організацій, розробка нових маршрутів, 

поліпшення матеріально-технічної бази вимагали вирішення проблеми кадрів. У той же час у 

туристському русі стали накопичуватися труднощі й утворився ряд проблем: невідповідність 

між ростом туристсько-екскурсійного руху і наявною матеріальною базою, відчувався 

дефіцит кваліфікованих фахівців з туризму [1, с. 61]. 

Розвиток туризму під час п’ятого - Адміністративно-нормативного (1970-1990 р.) – 

періоду відбувався у відповідності з планами, виконання яких було обов'язкове. Вони 

розроблялися на тривалі терміни (5-10 років) і затверджувалися вищими органами по 

туризму. Нормативні показники планів, що бралися за основу при розвитку туристської 

індустрії й обслуговування, підлягали твердому контролю. Збільшився асортимент 

туристських послуг у туристських господарствах. Важливим напрямком діяльності 

туристських організацій на початку 1980-х років було дослідження і вивчення туристсько-

екскурсійних можливостей країв, областей, республік і розробка перспективних схем 

розвитку туризму в окремих регіонах. У період 1980-1992 рр. поступово росла матеріально-

технічна база лікувально-оздоровчого туризму, з'явилися нові готельні комплекси у великих 

містах країни, одержали поширення нові види обслуговування - сімейний відпочинок і 

курсовочне лікування [1, с. 74]. 

Останній період розвитку – Перехідний (з 1990 р.). Цей період розвитку українського 

туризму характеризується переходом від адміністративного регулювання туризмом до 

економічного стимулювання, заснованому на нових українських законах, що стосуються як 

підприємництва і ринку в цілому, так і туристської діяльності зокрема [1, с.79]. 

З моменту проголошення незалежності молода українська держава впевнено встала на 

шлях розбудови власної екскурсійної діяльності. З метою створення суцільної 

загальнодержавної мережі маршрутів і турів різного спрямування та тривалості, 

найповнішого задоволення потреб різних категорій вітчизняних та іноземних туристів і 

екскурсантів, розвитку туристичної діяльності в Україні розроблено інноваційний 

туристський продукт - Національну систему туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто 

Славутича". Вона охоплює всі області Україні та Автономну Республіку Крим. Система 

туристсько-екскурсійних маршрутів "Намисто Славутича" передбачає якнайповніше 

висвітлення історико-культурного потенціалу регіону під час туристських подорожей та 

екскурсій [3, с. 158]. 

Проаналізувавши та підсумувавши все, я можу зробити висновок, що будучи 

найбільш ефективною формою ознайомлення з видатними пам'ятками давнини і сьогодення, 

екскурсія має вагоме значення у розвитку туризму. Важливу роль відіграють екскурсії в 

реалізації пізнавальної функції туризму. Вони є його невід'ємною частиною, разом з тим 

залишаючись і окремою формою просвітницько-дозвіллєвої діяльності. Екскурсійна справа 

має досить велику історію свого розвитку, яку можна умовно поділити на 6 періодів, кожний 

з яких має свої особливості. Найбільш інтенсивним був її розвиток в 1970-і і 1980-і роки 

минулого сторіччя. У наш час екскурсійна справа продовжує удосконалюватись та активно 

розвиватися. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНІ І ПРАВОВІ ОСНОВИ ТУРИСТСЬКОГО БІЗНЕСУ 

Здійснено теоретичний аналіз формування організаційних і правових основ в 

туристському бізнесі. 

Нинішній і майбутній розвиток туризму потребує активнішої підтримки з боку урядів 

у плані інформації та просування туризму а також забезпечення інфраструктури; необхідно 

освоювати нові ринки, робити кроки щодо забезпечення співпраці в усіх сферах -державних і 

приватних - в інтересах максимального заохочення сектора туризму.(1) 

Вагомий внесок в розвиток туризму в Україні вснесла нормативно – правова база,яка 

регулюється,як спеціальним,так і загальним законодавством.До норм загального 

законодавства, крім Конституції України, якою закріплені основні права і свободи людини, 

їх гарантії, Цивільного та Господарського кодексів України, відносять Закони України – 

«Про захист прав споживачів»; «Про порядок виїзду із України і в'їзду в Україну громадян 

України»; «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»; «Про страхування»; 

«Про рекламу»; «Про правовий статус іноземців»; «Про підприємництво»; тощо.(2) 

Мета дослідження – проаналізувати проблеми та перспективи організаційних і 

правових основ туристського бізнесу. 

Туризм необхідно планувати на комплексній основі, брати до уваги всі аспекти 

законодавства, що стосуються інших секторів, таких як транспорт, зайнятість, охорона 

здоров'я, сільське господарство, зв'язок та ін.". Зауважимо, що на діяльність індустрії 

туризму поширюється дія всіх законодавчих актів, регламентуючих підприємництво в 

Україні, розширюючи таким чином правове поле діяльності туристичних підприємств.Для 

забезпечення охорони туристичних ресурсів України і регіонів зокрема, їх збереження та 

відновлення, раціонального використання, забезпечення безпеки туризму, конституційних 

прав громадян на відпочинок та інших прав громадян,патріотичного виховання, органами 

державної влади та органами місцевого самоврядування в межах їх повноважень 

затверджуються державні цільові, регіональні та інші програми розвитку туризму. Програми 

розвитку туризму затверджуються з метою реалізації довгострокових пріоритетів країни або 

регіону в галузі туризму і становлять комплекс взаємопов'язаних правових, економічних та 

організаційних заходів, спрямованих на реалізацію конституційних прав громадян, розвиток 

туристичної галузі.  

Аналіз і дослідження організаційно-правової бази й її вплив на діяльність туристичної 

галузі потребують ще потребують розробки,для подальшого розвитку туристичної бізнес 

діяльності в Україні. 
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РЕКЛАМНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В ТУРИЗМІ 

Головна проблематика полягає в тому, що рекламодавцю доцільно орієнтуватись на 

рекомендації спеціалістів рекламних агентств, які мають власне бачення проблем, власні 

підходи до їх вирішення, мають, як правило, більший досвід в організації рекламної 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80
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діяльності та взаємодії з організаціями, що здійснюють роботи для рекламних потреб, а 

також співробітництва з творчими працівниками   [5, c. 174]. 

Дослідженням питань займались провідні українські та зарубіжні вченів 

Васютин В.О., Тєлєтов О.С., Миронов Ю.Б. 

Мета. Аналіз літературних джерел, ознайомлення з рекламно-інформаційним 

забезпеченням в туризмі, значення та суть даного забезпечення. 

Репутацію й імідж туристичної фірми багато в чому визначають спосіб вирішення 

спірних ситуацій, що виникають з клієнтами та партнерами, а також порядок врегулювання 

рекламацій. Турорганізації, що піклуються про збереження своєї позитивної репутації, 

намагаються не доводити ситуацію до суду, а все вирішити мирним шляхом. У поширенні 

сприятливих відомостей турорганізації необхідно надавати споживачам тільки достовірну та 

повну інформацію про товар або послугу. Помилкова інформація надовго чи навіть назавжди 

створить у свідомості суспільства несприятливий імідж фірми [6, c.194]. 

Використовуючи інформаційні технології, будь-яка туристична фірма може 

комплектувати свої тури за допомогою глобальної мережі Internet. Інформація про конкретну 

фірму може бути представлена на web-сторінці, сайті-візитці або повномірному сайті, 

виходячи з бажання і фінансових можливостей фірми [2, c.43]. 

Інформаційні системи в туризмі створюються як для загального, так і професійного 

користувача. Системи загального користування надають інформацію про підприємства, що 

працюють у даній системі з описом видів і напрямів їхньої діяльності, рекламні матеріали, 

можливість купівлі послуг конкретної компанії, нормативно-правові норми в області 

туризму. Професійні системи доступні тільки туристичним компаніям, великим 

корпоративним клієнтам, постачальникам туристичних послуг (готелям, транспортним 

компаніям, підприємствам сфери послуг тощо). На професійних каналах забезпечується 

необхідна швидкість доступу, обміну і захисту інформації [1, c.38]. 

Туристична реклама - активний засіб здійснення маркетингової політики туристичної 

фірми по просуванню туристичного продукту, посиленню зв'язку між виробником і 

споживачем туристичного продукту т [4, c, 37]. 
Згідно зі статтею 7 Закону України "Про рекламу" основними принципами рекламної 

діяльності є такі: законність, точність, достовірність, використання державної та інших мов 

відповідно до законодавства України, використання форм та засобів, які не завдають 

споживачеві реклами моральної, фізичної або психічної шкоди [3]. 
Реклама в туризмі має характерні риси, які визначаються специфікою галузі і її товару 

- туристичних послуг. Ця відмінність полягає в тому, що: 

- туристична реклама несе велику відповідальність за правдивість і точність повідомлень, які 

просуваються за її допомогою; 

- послуги, які, на відміну від традиційних товарів, не мають постійної якості, смаку, 

корисності, вимагають пріоритетного розвитку таких функцій реклами, як інформаційність і 

пропаганда; 

- специфіка туристичних послуг передбачає необхідність використання глядацьких, наочних 

засобів, які більш повно відображають об'єкти туристичного інтересу; 

- реклама є постійним супутником туризму і обслуговує людей не тільки до, але й під час, і 

після подорожі, що покладає на неї особливу відповідальність [5, c. 73]. 

Розробка ідей, вибір каналів поширення реклами, підготовка текстового, наочного та 

іншого матеріалу - все це робота професіоналів - спеціалістів з реклами та інформування. 

Великі туристичні фірми мають власні рекламні відділи, які розробляють макети реклами і 

здійснюють рекламні заходи. Рекламно-інформаційне забезпечення грає велику роль в 

туризмі, становить імідж туристичної фірми та покращує точність роботи туристичного 

підприємства. 
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АНАЛІЗ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЇ БАЗИ  

ЕКСКУРСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ 

Специфіка туристичного бізнесу полягає в комплектації турпродукту з різних видів 

сервісу - транспорту, харчування, розміщення, консульських служб і т. п. Звідси велика 

кількість правових і нормативних документів, що регулюють туристичну діяльність. [1] 

Проблеми управління туристичною галуззю в Україні досліджували науковці такі як: 

І.Гортенко , В.Гуляєв , В.Євдокименко , В.Кифяк ,В.Мацала , Н.Кабушин , Ю.Лебединський 

та інші . 

Метою дослідження є теоретико-методологічне обґрунтування і розробка практичних 

рекомендацій щодо підвищення ефективності механізмів державного регулювання розвитку 

туристичної галузі України на національному, регіональному та місцевому рівнях з 

урахуванням зарубіжного досвіду.[3] 

Україна посідає одне з провідних місць в Європі щодо забезпеченості курортними та 

рекреаційними ресурсами. Серед них найбільш цінними є унікальні кліматичні зони 

морського узбережжя та Карпат, а також мінеральні води та лікувальні грязі практично у всіх 

відомих бальнеологічних типів. Згідно з даними, курортні та рекреаційні території в Україні 

становлять близько 9,1 млн га (15%) території. Оцінка потенціалу курортних та природних 

лікувальних ресурсів дає підстави розраховувати, що Україна має перспективу розвитку 

туристичної галузі. Це могутній потенціал розвитку міжнародного і вітчизняного 

оздоровлення й туризму, які є прибутковими галузями економіки багатьох країн.[2]. 

Наявний потенціал дозволяє ставити завдання щодо ефективного відтворення 

трудових ресурсів і генофонду нації шляхом оздоровлення, забезпечення повноцінного 

відпочинку громадян, шляхом перетворення курортної галузі на вагоме джерело створення 

нових робочих місць та наповнення державного і місцевих бюджетів. 

Туризм в Україні є важливою економічною гілкою. Щорік Україну відвідують понад 

17 мільйонів туристів (18,9 млн. іноземних громадян у 2006), насамперед з Росії та Східної 

Європи, а також Західної Європи та США. Структура в’їзного потоку за країною походження 

виглядає таким чином: країни СНД - 11,9 млн. осіб (63% загального в’їзного потоку), країни 

ЄС - 6,3 млн. осіб (33%), решта країн - 0,6 млн. осіб (4%).[2] 

Нормативно-правове забезпечення розглядається як сукупність трьох груп 

документів: законодавчі акти, які стосуються оптимізації розвитку основних туристичних 

напрямів, а саме: виїзного, в'їзного та внутрішнього туризму; угоди про співробітництво у 

сфері туризму з країнами світу; документи, які регламентують співпрацю України з 

провідними міжнародними організаціями в галузі туристичного бізнесу. 

До найважливіших питань, які висвітлені в національному законодавстві, належать: 

пріоритетні напрями державної політики в сфері туризму; шляхи оптимізації 
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функціонування українського туристичного ринку; вибір та обґрунтування основних 

високорентабельних видів туристичної діяльності; підвищення ефективності рекламних 

заходів з метою залучення в Україну дедалі більшої кількості туристів. 

На основі аналізу нормативно-правових актів, які регулюють екскурсійну діяльність, 

виділяються пріоритетні напрями державної політики в галузі та питання, які потребують 

законодавчого уточнення.[4]. 

Відповідно до визначених у робот мети і завдань отримані результати, які в 

сукупності вирішують важливе наукове завдання щодо перебудови системи, удосконалення 

механізмів державного управління сферою туризму. В узагальненому вигляді вони зводяться 

до таких положень і висновків: 

Дослідження й узагальнення теоретико-методологічних і практичних аспектів 

державного регулювання туристичної галузі, документів і матеріалів всесвітньо відомих 

туристичних організацій підтвердило необхідність державного регулювання розвитку 

туристичної галузі на національному, регіональному та місцевому рівнях шляхом 

застосування правових, адміністративних, економічних, організаційних та інших механізмів. 

Державна туристична політика здійснюється парламентами, урядами, державними 

організаціями, що відповідають за туристичну діяльність, з метою регулювання і координації 

туристичної галузі, створення умов для ефективної співпраці органів державної влади, 

місцевого самоврядування та підприємців щодо розвитку туризму. 
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ІНВЕСТИЦІЙНІ ТУРИСТСЬКІ ПРОЕКТИ 

На сьогоднішній день туризм займає велику частину економіки багатьох країн. В 

таких країнах як Бразилія чи Таїланд, туризм вважаюсь основною дохідною справою тому, 

що дві третини прибутку залежить від відпочиваючих, приїжджих від усюди. Вони 

приваблюють туристів своїми краєвидами та культурою. Але яким чином вони досягли 

такого успіху?  

Якщо розглядати останні дослідження в галузі туризму цих двох країн, можна 

спостерігати, що, наприклад в Бразилія за останні п’ять років не тільки вийшла із 

економічної кризи, але й збільшила прибуток своєї держави. Такий ефект був досягнутий у 

2000-му році, шляхом інвестування туристичної інфраструктури. Вклад грошових коштів у 

2000-му році приніс $6.7 мільярдів вже у 2011-му [3]. 

Метою статті є: на прикладі вже розвинутих держав, у туристичній сфері, розвинути 

свою власну інфраструктуру у туристичній галузі. Визначити наші сильні сторони, де 

можливий розвиток туризму, та інвестувати необхідну кількість грошових коштів, для 

подальшого розвитку і використання. 

Визначено, що розповсюдженою формою інвестицій є підтримка його на місцевому 

або регіональному рівнях за рахунок місцевих бюджетів. Загалом потенційні джерела 

інвестування можна поділити на 4 групи: 

- власні засоби; 

- кредитні засоби; 

- цільове бюджетне фінансування; 

- інші джерела (закордонні фонди, доброчинні кошти й інше) [2]. 

Нами виявлено, що потенційно Україна може стати однією з провідних серед країн в 

http://tourlib.net/books_ukr/pucentejlo24.htm
http://www.kiev-diplom.com/113-pravovi-osnovi-turistichnoyi-diyalnosti-v-ukrayini.html
http://tourlib.net/books_ukr/kyfjak_2.htm
http://turistic.ua.hotlist.biz/ru/blog/main/548.htm
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які надходять прямі і портфельні іноземні інвестиції, насамперед завдяки величезному 

внутрішньому ринку, кваліфікованій й водночас дешевій робочій силі, багатим природним 

ресурсам. Утім, незважаючи на запрошення керівництва держави і привабливість 

українського ринку, іноземні інвестори з невеликим ентузіазмом вкладають свої капітали в 

українські підприємства. їхнє небажання пояснюється низкою причин, а саме: 

- нестабільністю економічної та політичної ситуації; 

- недосконалим і суперечливим законодавством; 

- нечіткістю визначення прав власності; 

- відсутністю реальних пільг і привілеїв для іноземного капіталу [1]. 

Досліджено, що заключним та найбільш відповідальним розділом бізнес-плану є 

оцінка ефективності здійснення інвестиційного проекту. Саме у цьому розділі бізнес-плану 

визначається доцільність здійснення проекту, розробляється ефект від його здійснення для 

підприємств як туристичної індустрії так і ряду інших галузей економіки (ініціатори 

проекту), період окупності та повернення інвестиційних коштів [2]. 

Створення, вже на існуючих туристських проектах, власних бізнес планів, Україна 

може спрямувати інвестиції у туристичну сферу. Тим самим збільшивши грошові вкладення 

і отримання прибутку. З цього прибутку зробити подальші інвестиції. Таким чином, крок за 

кроком, Україна вийде із кризової ситуації та збільшить свою значимість у світі. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СЛАБОЗОРИХ  

ДІТЕЙ 5-6 РОКІВ 

Рівень фізичного розвитку в дитячому віці – один із об’єктивних показників стану 

здоров’я. Відомо, що діти з порушенням зору мають певну специфіку розвитку. Встановлено, 

що вони відстають у фізичному розвитку на всіх вікових етапах. Чим раніше у дітей 

знижується чи втрачається зір, тим більше в них виражені відхилення у розвитку [2, с. 40-43].  

Дослідженнями ряду авторів установлено, що в дітей з порушенням зору 

(В.А.Кручинін, О.І.Макаренко, Л.С.Сековець, Б.В.Сермєєв, Д.О.Силантьєв, Н.Г.Байкіна, 

Я.В.Крет), показники маси вище на 10-15 % порівняно зі зрячими, а показники довжини в 

них нижче на 5-7 %, ніж у зрячих однолітків. Це вказує на те, що існує деяка диспропорція у 

відношеннях маси і довжини в дітей з порушеннями зору[1, С. 105-107]. 

Метою нашої роботи є визначення особливості фізичного розвитку слабозорих дітей 

5-6 років. 

Гармонійність фізичного розвитку має для дітей важливе значення як показник 

здоров’я. На даному етапі досліджень визначали рівень фізичного розвитку за 

антропометричними показниками: довжина і маса тіла, окружність грудної клітки у 

слабозорих і зрячих дітей у віці 5-6 років. Оцінка кожного вимірюваного показника 

передбачала п’ять рівнів розвитку: низький, нижче середнього, середній, вище середнього і 

високий.  

http://mkt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtohighlights11enhr_1.pdf
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Отримані дані стали основою для розподілення слабозорих і зрячих дітей за двома 

групами. У першу групу увійшли діти, які отримали оцінку - гармонійний розвиток з 

довжиною тіла нижче середнього, середній і вище середнього; масою тіла та окружністю 

грудної клітки в межах від М-1G до М+1G. Решта обстежуваних склали групу дітей, які 

мають дисгармонійний розвиток: низький і високий зріст, дефіцит маси тіла, надлишок маси 

тіла. 

Дослідженнями установлено, що у віковій групі 5 років серед слабозорих дітей 34,6% 

хлопчиків і 38,5% дівчаток мали низький зріст, а 3,8% - високий. Таким чином, у середньому 

40% слабозорих дітей у віці 5 років і 37,5% у віці 6 років розвивалися дисгармонійно 

відносно довжини тіла.  

Гармонійний розвиток спостерігали у 61,4% і 57,6% 5-річних і 62,5% 6-річних 

слабозорих дітей. У зрячих дітей найбільший відсоток гармонійно розвинутих відзначали в 

групі хлопчиків 6 років – 86,6%, а найменший у дівчаток 5 років – 73,2%. Проте серед зрячих 

відсоток дітей, що мають гармонійний розвиток вищий, ніж серед слабозорих.  

Виходячи із отриманих даних, слабозорих дітей у віці 5 років, що мають дефіцит маси 

тіла, більше (30,7%), ніж зрячих – 13,3% - 20%. У віковій групі 6-річних слабозорих дітей 

дефіцит маси тіла відзначали у меншої кількості дітей: у 25% хлопчиків і у 20,8% дівчаток. 

Серед зрячих у віці 6 років також була тенденція зменшення відсоткового співвідношення 

дітей з дефіцитом маси тіла до 13,3%. Проте кількість дітей, що мають гармонійний 

розвиток, виходячи із показників маси тіла, було більше серед зрячих – 73,2% - 79,9%. У 

слабозорих дітей найменшу кількість гармонійно розвинутих спостерігали в групі хлопчиків 

5 років – 61,4%, а найбільшу – у дівчаток 6 років – 70,8%. Також необхідно відзначити, що 

слабозорих хлопчиків із надлишком маси тіла було більше у віці 5 років – 7,7%, ніж дівчаток 

– 3,8%. 

Гармонійний розвиток за показниками ОГК спостерігали у 61,4% слабозорих 

хлопчиків і 57,5% слабозорих дівчаток у віці 5 років. До 6-річного віку їх кількість 

зменшилася до 58,3%. Низькі показники ОГК відзначали в 38,5% слабозорих дівчаток 5 

років. У 6,6-13,3% зрячих дітей були високі показники ОГК у віці 5-6 років. Таким чином, за 

показниками ОГК 41% слабозорих дітей мають дисгармонійність у розвитку. У зрячих дітей 

показник був нижчим і склав 23,3%.  

Визначення загального рівня фізичного розвитку здійснювали шляхом зіставлення 

маси тіла та окружності грудної клітки довжині тіла дитини. Таким чином, гармонійний 

розвиток мають 61,4% і 60,1% слабозорих дітей у віці 5 років. До 6-ти років кількість 

хлопчиків і дівчаток збільшилася до 62,5% і 63,9%. Серед зрячих дітей, які мають 

гармонійний розвиток, хлопчиків було більше (75,4%, 82,1%), ніж дівчаток – 73,2% і 77,7 у 

віці 5-6 років. Найбільша кількість дисгармонійно розвинутих дітей була серед слабозорих 

дівчаток 5 років – 39,7%. 

Таким чином, дослідження фізичного розвитку у слабозорих дітей дозволило 

висунути причини, що викликають низку особливостей у них. Серед слабозорих дітей 

більшою мірою є слабкі, вузькогруді, спостерігається ослаблена діяльність легенів, 

недостатній розвиток грудної клітки, порушення постави у вигляді сколіозу, сутулості, 

відставання в силі. Отже, низький рівень фізичного розвитку слабозорих дітей у ранньому 

дитинстві призводить до виникнення своєрідності в розвитку рухової діяльності і складових 

компонентів - рухів, дій, навичок та умінь. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ТРЕНАЖЕРНИХ ПРИСТРОЇВ У СТВОРЕННІ  

ОПТИМАЛЬНОГО РУХОВОГО РЕЖИМУ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ  

ФУНКЦІЙ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

Одна з найбільш складних проблем реабілітації є розробка засобів і методів рухової 

активності для дітей з порушенням функції опорно-рухового апарату та ДЦП. Так як 

формування рухових навичок і загальної рухової активності у дітей-інвалідів пов'язане зі 

станом м'язового тонусу, що в свою чергу є наслідком патології розвитку тонічних і 

настановних рефлексів, в результаті формується порочні положення тулуба і кінцівок, також 

співдружні рухи. Якщо не вдається вчасно і енергійно поліпшити стан дитини, то 

формується вторинні зміни в м'язах, кістках і суглобах, виникають контури і деформації, ще 

більш ускладнюючі рухи. 

Для дітей з порушенням опорно-рухового апарату і ДЦП прийняття вертикальної пози 

грає першорядну роль, тому вміння здійснювати тонко координовані рухи, ходьбу й інші 

види локомоцій в значній мірі визначається здатністю тривалий час утримувати певну позу. 

Тому вертикальне положення є одним з найважливіших умов фізичної соціальної 

реабілітації. 

Метою статті є узагальнення досвіду з формування рухових навичок у дітей з 

порушенням функцій опорно-рухового апарату за допомогою «Тренажера Гросса». 

Изложение последнего материала.  

У лабораторії фізичної культури і спорту дітей-інвалідів ВНІІФК розроблені 

методичні прийоми формування рухових навичок у дітей з порушенням функції опорно-

рухового апарату із застосуванням оригінального «Тренажера Гросса». На основі 

використання «Тренажера Гросса» розроблялася методика фізичних вправ для дітей з 

порушенням опорно-рухового апарату та ДЦП. Для більш ефективного управлінням своїм 

тілом на кожну дитину була розроблена карта його оптимальних вагових режимів. В 

залежності від ваги тіла до такого рівня, при якому він зміг самостійно здійснювати різні 

рухи. При легкому ступені рухових порушень дитина більш ефективно виконує вправу при 

полегшенні власної ваги на 15-20%, при важких формах дитина може самостійно 

пересуватися тільки тоді, якщо знімається 80-90% його ваги. 

Результати педагогічних спостережень показали ефективність застосування 

комплексів вправ для розвитку рухових навичок у дітей з порушенням функції опорно-

рухового апарату та ДЦП. 

У 78% випадків - зниження патологічної активності тонічних рефлексів; 

У 98% випадків - активізація самостійних рухів що раніше не спостерігаються у дитини; 

80% - поліпшення координації руху; 

70% - поліпшення загального психологічного стану дитини; 

50% - активізація емоційного, мовного спілкування; 

50% - активація мотивації до оволодіння рухами 

60% - значне зниження слинотечі, аж до його припинення. 
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КОРЕКЦІЯ РУХІВ ДІТЕЙ З ДЦП  

ЗАСОБАМИ ПАЛЬЧИКОВОЇ І ДИХАЛЬНОЇ ГІМНАСТИКИ  

В УМОВАХ ГІРСЬКОГО І МОРСЬКОГО КЛІМАТУ 

Проблема корекції руху дітей з відхиленням в психологічному розвитку в різних 
кліматах, географічних і погодних умовах є особливо актуальною. Близькість Чорного моря і 
гір Криму сприяє в літній час дуже теплій і вологій погоді. Вплив гірського і морського 
клімату на організм дітей з відхиленням в психічному розвитку визначився літніми 
природними факторами. До їх числа відносяться різкі коливання вологості і температури, 
зменшення атмосферного тиску і парціального тиску кисню, підвищена сонячна радіація, 
висока іонізація повітря. Усі ці фактори утворюють своєрідне зовнішнє середовище, що 
пред’являє особливі вимоги до організму дітей з відхиленням в психофізичному розвитку. 

Проблема адаптації дітей з ДЦП в умовах морського і гірського клімату пов’язана зі 
значним зменшенням парціального тиску кисню у вдихуваному повітрі, що не може не 
відбитись на функціональному стані дітей в період їх оздоровлення в реабілітаційних 
центрах, розташованих на узбережжі Чорного моря. Перебування дітей у цих умовах 
ефективно мобілізує функціональні резерви [3. с. 67].  

Суть корекції рухів у дітей з ДЦП засобами пальчикової і дихальної гімнастики в 
умовах гірського і морського клімату полягає у формуванні гармонійно розвиненої 
особистості, яка поєднує в собі фізичну досконалість і рівень соціальної компетентності. 

Оптимізувати корекцію рухів у дітей з ДЦП засобами пальчикової і дихальної 
гімнастики в умовах клімату Криму можна здійснюючи такі завдання: 
1. Визначення психолого-педагогічних умов виявлення і розвитку дитячої індивідуальності. 
2. Виховання свідомого, уважного відношення до свого здоров’я, розуміння і прагнення до 
здорового способу життя.  
3. Формування фізичної і соціальної готовності до навчання в школі. 
4. Корекція недоліків фізичних і особистісних якостей дітей з ДЦП [2. с. 98]. 

За допомогою цих завдань відновлювальна терапія призводить до проявлення 
можливостей пересування і самообслуговування дітей з ДЦП. Також підіймаються процеси 
мотивації, але зорова, слухова увага і зорово-фіксаційний рефлекс відновлюються не 
повноцінно. У дітей з ДЦП через загальну ослабленість діафрагма діє мляво і тоді слід 
розвивати її активність за допомогою тренувальних вправ. Дихальна гімнастика, яка 
застосовується, до дітей з ДЦП, має свою специфіку у виборі вправ, їх комплектування і 
методиці проведення. Спочатку з дітьми розучуються окремі вправи ігрового характеру, які 
відносяться до класичної дихальної гімнастики: вперта свічка, погасити 10 свічок, насос, у 
морі [1. с. 134]. 

У дітей з ДЦП особливо утруднені диференційовані рухи рук і пальців. Вони часто не 
сумірні зусиллям з деякими предметами, темп виконання вправ сповільнений, пальці 
малорухомі, рухи неточні. Основною формою орієнтації дітей з розвитку дрібної моторики є 
пальчикова гімнастика. Для дітей проводять пальчикові ігри, які поділяються на сидячі та 
ігри потребуючі моторних виконань рухів всього тіла. Принцип роботи над всіма фізичними 
і фізіологічними властивостями тонких рухів пальців рук не один: ніякого насилля, 
імпровізація, зацікавленість, бачення і уява, асоціації, мовні накази, конкретність завдань і 
новизна. Мета тренування – це не механічне тренування якихось рухів, а планове і 
систематичне навчання новим руховим діям [4. с. 77]. 

Таким чином, проведення спеціальної корекційно-розвиваючої роботи у взаємозв’язку 
з лікувально-відновлювальними процесами сприяє цільовій педагогічній корекції недоліків 
психомоторного розвитку і подоланню порушень у руховій сфері. Активізація рухових 
функцій є своєчасною підготовкою дітей з ДЦП до школи та нівелюванню відмінностей між 
нормою і патологією у більш короткий термін [5. с. 264].  
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ПОРУШЕННЯ РОЗВИТКУ МОВИ У ДІТЕЙ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 

Найважливіша характеристика дозрівання людини - формування мовлення, як одного 

цілого з головних властивостей. Розвиток мовлення дуже важливо почати з найперших днів 

життя дитини і поступово ускладнювати завдання, відповідно до особливостей її розвитку. 

Але для того, щоб грамотно виховувати дитину, формувати її мовлення, як найважливіший 

чинник соціалізації, необхідно розуміти процеси, які відбуваються з дитиною в процесі її 

розвитку. Особливо важливо розпізнавати на на перших стадіях проблеми з мовленням, якщо 

вони є у дитини. 

Проблемою розвитку мовлення, причиною і формою його порушення, а також 

способами корекції займалися, і займаються багато відомих учених (Власова Н.А. [1, 

Волкова А., 2, Филичова Т. Є.) 3. Проте, і тут багато невирішеного. Так, явно не вистачає 

робіт диференційованих відповідних до роботи з різними групами дітей із порушенням 

мовленнєвого розвитку.  

Метою статті є проаналізувати прояв порушень словотворення у дітей із порушенням 

мовленнєвого розвитку і процес корекції даних порушень. 

Мова являє собою одну з найскладніших вищих психічних функцій і має дві 

найважливіші складові: 1.сприйняття звуків мови, за яке відповідає центр Верніке 

(знаходиться в слуховий корі скроневої частки); 2.відтворення звуків, слів, фраз, яка 

забезпечується центром Брока (розташовується в нижніх відділах лобової частки, в 

безпосередній близькості від проекції в корі мускулатури, що бере участь в мові).Обидва 

мовних центру у правші розташовуються в лівій півкулі головного мозку, а у лівші - навпаки, 

у правому 2.  

Мовні розлади, пов'язані з органічним ураженням центральної нервової системи 

(ЦНС). Залежно від рівня ураження мовної системи вони діляться на наступні форми. Афазії 

- розпад всіх компонентів мови в результаті поразки коркових мовних зон. Алалії - системне 

недорозвинення мови в результаті поразки коркових мовних зон в доречевом 

періоді. Дизартрії - порушення звукопроізносітельной сторони мови в результаті порушення 

іннервації мовної мускулатури. В залежності від локалізації ураження виділяють кілька 

варіантів дизартрий: псевдобульбарная, бульбарна, підкіркова, мозжечковая; мовні 

порушення, пов'язані з функціональними змінами ЦНС (заїкання, мутизм і сурдомутизм); 

мовні порушення, пов'язані з дефектами будови артикуляційного апарату (механічні 

дислалии, ринолалия); затримки мовного розвитку різного походження (при недоношеності, 

при важких захворюваннях внутрішніх органів, педагогічної занедбаності). 

У логопедії використовуються дві класифікації мовних порушень: клініко-педагогічна 

і психолого-педагогічна (А. Волкова) 2. Клініко-педагогічна класифікація заснована на 

принципі «від загального до конкретного», орієнтована на деталізацію видів і форм мовних 

порушень, розробку диференційованого підходу до їх подолання (А. Волкова) 2. 
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Фонетико-фонематичні недорозвинення мови - порушення процесів формування 

произносительной системи рідної мови у дітей з різними мовними розладами внаслідок 

дефектів сприйняття й вимови фонем. (Т. Є. Філічова та ін., 1989) 3. 

Основними напрямками корекційної роботи при порушеннях розвитку мовлення у 

дітей є: логопедична робота, психолого-педагогічні корекційні заходи, психотерапевтична 

допомога дитині і його родині, а також медикаментозне лікування. 

Слід ще раз підкреслити необхідність раннього виявлення, своєчасної і комплексної 

діагностики та корекції порушень розвитку мови у дітей, об'єднання зусиль лікарів, 

логопедів, педагогів. Отже, цілеспрямована робота з розвитку зв’язного мовлення дітей з 

вадами мови має вестися на більш високому рівні , спрямовуватися на розвиток мовного 

чуття, мовних здібностей дітей. Працюючи з дітьми з особливими потребами, треба 

повсякчас створювати умови для самостійних мовних спостережень, для саморозвитку 

мовлення, здійснення контролю та самоконтролю над висловлюваннями. і психологів. 
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СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ ТУРИЗМ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ ЯК НОВИЙ ВИД 

АДАПТАЦІЙНОГО СПОРТУ В КРАЇНІ 

Інвалідність є явищем соціальним, уникнути якого не може жодне суспільство, і тому 

кожна держава відповідно до рівня свого розвитку, пріоритетів та можливостей формує 

соціальну та економічну політику щодо осіб з обмеженими фізичними та (або) розумовими 

вадами. Не дивлячись на це, проблема лікування, реабілітації та соціальної адаптації людей з 

особливими потребами залишається надзвичайно гострою у всьому світі. 

Оцінка ступеня поширення інвалідності у світі свідчить про те, що близько 10 % 

населення Європи страждає від тих чи інших тривалих і серйозних захворювань, внаслідок 

яких настає інвалідність [2]. Ці цифри красномовно свідчать про масштабність проблеми. 

На сьогодні актуальність захисту інвалідів в Україні набуває особливого значення у 

зв’язку з постійним зростанням їх частки у загальній структурі населення. За період першого 

десятиріччя незалежності нашої держави чисельність інвалідів збільшилась з 2,1 до 2,66 млн. 

осіб (з 4 до більш як 5 відсотків загальної чисельності населення) [2, 5].  

Проблемі захисту інвалідів присвячена значна кількість робіт вітчизняних та 

закордонних авторів. Її, зокрема, розглядають С. Григор’єв, А.М. Ахметшин, М.Н. Сапіжев, 

С.П. Євсєєв, Г.Р. Сахибзадаєва, О.П. Головкіна та багато інших. Але питання розвитку 

спортивно-оздоровчого туризму для людей, які мають певні фізичні вади, проте потребують 

всебічного культурно-пізнавального розвитку, виходу з ізоляції, що найкраще досягається 

саме завдяки туристським подорожам, потребує більш детального вивчення. Данні 

обставини і зумовили вибір об’єкта та предмета дослідження. 

Мета статті - визначити сучасний стан фізкультурно-спортивного руху інвалідів в 

Україні, його вплив на формування «спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів» і 

розробити заходи щодо впровадження, розвитку і популяризації даного виду туризму в 

державі. 

Звичайно, масштаб інвалідності залежить від ряду факторів, таких як стан здоров’я 

нації, розвиток системи охорони здоров’я, соціально-економічного розвитку, стану 

екологічної культури. Необхідно зазначити, що на всі вище перелічені фактори держава 
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спроможна у деякій мірі впливати, мінімізуючи можливі негативні наслідки своєї діяльності 

на стан здоров’я громадян країни, але, нажаль, існують і такі фактори ризику, які людина не 

в змозі проконтролювати, а саме: нещасні випадки у побуті, на виробництві, при зайняттях 

фізичними вправами, любительським та професійним спортом, при дорожньо-транспортних 

пригодах та інше, які призводять до травматизму. Як правило, від травматизму страждають 

найбільш активні представники людства, для яких обмеження фізичної активності в наслідок 

інвалідності може стати вироком! 

Виходячи з цього, найважливішою задачею держави повинна стати соціальна 

адаптація та соціалізація осіб з особливими потребами у суспільство, підвищення їх 

реабілітаційного потенціалу та якості життя. 

Англійський лікар Людвіг Гуттман стверджував: «Важливо не те, що втрачено, а те, 

що залишилося» [3]. Відповідно до цієї концепції і почали формуватися види спорту, 

доступні людям з різними фізичними вадами. 

Впровадження фізичної культури і спорту серед інвалідів є складовою частиною 

фізкультурного руху України, який веде початок з 1989 року. Саме в цей час почали 

створюватись фізкультурно-спортивні та оздоровчі клуби інвалідів. В подальшому ці 

громадські об’єднання стали основою для створення національних Федерацій спорту 

інвалідів України. У 1993 році було створено унікальну структуру – «Інваспорт», яка сприяє 

фізкультурно-реабілітаційній і спортивній роботі серед інвалідів. 

Фізкультурний рух інвалідів в Україні з кожним роком набирає все більшого розмаху. 

Крім 27 регіональних центрів «Інваспорт» уже створено і діють 65 регіональних відділень, 27 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл інвалідів, 111 фізкультурно-спортивних клубів. Загін 

прихильників здорового способу життя серед інвалідів досяг майже 28 тис. осіб. Свою 

майстерність вони удосконалюють з 25 видів спорту [2].  

Спортсмени-інваліди своїми високими результатами на найпрестижніших світових 

спортивних форумах завойовували авторитет і визнання, чим значно підняли імідж нашої 

молодої держави на світовому рівні. Це, в першу чергу, виступи на Параолімпійських іграх в 

Атланті, Сіднеї, Нагано, Солт-Лейк-Сіті та Дефлімпійських іграх у Римі. Так, на останніх, 

ХІІ літніх Параолімпійських іграх, що проходили з 17 по 28 вересня 2004 року в місті Афіни 

(Греція) Національна параолімпійська збірна команда України посіла 6 місце з 56 країн 

учасників, виборовши 24 золотих, 12 срібних, 19 бронзових медалей [4]. А на IX Зимових 

Параолімпійських іграх, що відбулися в Турині з 10 по 19 березня 2006 року збірна команда 

України була представлена 12 спортсменами та у загальнокомандному заліку зайняла третє 

місце, завоювавши 25 медалей: 7 золотих, 9 срібних і 9 бронзових, поступаючись лише Росії 

та Німеччині. Українка Олена Юрковська була визнана кращою спортсменкою 

Параолімпійських ігор в Турині, завоювавши 4 золотих, 1 срібну і 1бронзову медалі.  

Виходячи з усього цього, мимоволі виникає запитання: чому, маючи такий високий 

потенціал Українських спортсменів-інвалідів, наша держава ще й досі не внесла до Єдиної 

Загальнодержавної Спортивної Класифікації такий вид спорту, як «спортивно-оздоровчий 

туризм для інвалідів», який є домінуючим видом спорту у більшості розвинутих країнах 

Європи? Відповідь на це питання може критися у тому факті, що у масовій свідомості, 

особливо серед медичних і соціальних працівників, а також у широких колах туристів, 

туризм вважається недоступним для інвалідів видом діяльності, у той час, коли на Заході вже 

сформовано цілу індустрію соціального туризму для інвалідів та громадян похилого віку.  

Сьогодні ареал туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями включає 

багато різноманітних куточків земної кулі, у тому числі такі екзотичні, як тундри, савани та 

пустелі. Довідник з туризму для осіб з фізичними вадами, який було випущено у Німеччині у 

1993 році, налічує близько 1500 фірм по всьому світі, які надають послуги для інвалідів в 

сфері туризму [1]. Зараз кількість аналогічних фірм значно зростає, вони більш 

урізноманітнюють існуючі туристські програми, орієнтуючись більшою мірою на 

пригодницькі та спортивні подорожі. 



 303 

У сфері туризму для осіб з обмеженими фізичними можливостями проходять процеси 

активної інституціоналізації. Про це свідчить виникнення міжнародної туристської 

організації SATH, яка проводить щорічні конгреси, випускає щомісячний журнал, 

співробітничає з урядами окремих держав. До складу SATH входять некомерційні та 

громадські організації з різних країн, а також організації з різноманітних сфер туристського 

бізнесу. Штаб-квартира SATH знаходиться в США, в місті Нью-Йорк, кількість членів SATH 

безупинно зростає. На сьогодні SATH є членом Всесвітньої туристської організації, що 

свідчить про інтеграції туризму для людей з обмеженими фізичними можливостями у 

загальносвітову систему туризму [1]. 

Європа та світова спільнота давно вже стала на шлях активного розвитку «спортивно-

оздоровчого туризму для інвалідів», бо розуміє його незрівнянний внесок у процеси 

соціальної адаптації та соціалізації осіб з особливими потребами у суспільство, у процеси 

об’єднання людей зі спільними потребами та інтересами, у можливість допомогти людині з 

обмеженими фізичними можливостями зміцнити не тільки тіло, але й дух та свідомість, 

відчути яскравий світ емоцій активного життя.  

Сьогодні прийшов час і для нашої держави усвідомити необхідність розвитку 

«спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів», щоб зробити рішучий крок на зустріч 

людям сповненим волею до активного, емоційного, повного вражень та рішучості життя. Не 

можна лишати цих людей можливості відчувати повноцінність свого існування. 

Першими кроками для України на шляху розвитку «спортивно-оздоровчого туризму 

для інвалідів» має стати внесення його « до Єдиної Загальнодержавної Спортивної 

Класифікації видів спорту. Наступним етапом має бути організація, на базі існуючих 

громадських організацій товариств інвалідів, змагань з туристського багатоборря, 

нескладних туристських походів. У літній період необхідно проводити загальноукраїнські 

туристські злети та відкривати туристські табори для інвалідів. Важливим завданням 

повинно стати сприяння розвиненню спортивно-оздоровчого та екскурсійного туризму, як 

засобу соціальної адаптації та оздоровлення. 

Таким чином, внесення «спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів» до Єдиної 

Загальнодержавної Спортивної Класифікації видів спорту буде свідчити про високу 

соціальну спрямованість держави, про її піклування і турботу про стан здоров’я та життєвий 

тонусу своєї нації. 

Подальші дослідження передбачається провести у напрямку вивчення інших проблем 

спортивно-оздоровчого туризму для інвалідів як новий вид адаптаційного спорту в країні.  
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АСПЕКТИ СТАНОВЛЕННЯ АДАПТИВНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

З отриманням незалежності в Україні все більше змінюється відношення держави і 

суспільства до всіх категорій осіб з обмеженими можливостями відповідно до світових і 

європейських стандартів. Цей процес відображений у поступовому зміненні законодавства в 

країні, спрямований на забезпечення людині з особливими потребами повноцінного 

існування суспільстві здорових людей. Мова йде про створення таких умов у державі, коли 

інвалід може стати повноцінним громадянином і має можливість здійснювати свої 

громадянські права на рівні з усіма іншими членами спільноти.  

Таким чином, з кожним днем все більше постає проблема про пошук нових і 

ефективних аспектів становлення адаптивної фізичної культури (АФК) в Україні. 

Використовуються спеціальні дослідження, спрямовані на вивчення аспектів становлення 

АФК.  

У 1991 році Верховною Радою України був прийнятий закон «Про основи соціальної 

захищеності інвалідів» і, відповідно до цього документа, прийнята державна програма, 

завдяки якій у 1992 р. в Україні створена система державних центрів реабілітації і спорту 

інвалідів, що налічую близько 600 штатних фахівців. Основною метою залучення дітей 

підлітків з сенсорними вадами до регулярних занять фізичною культурою і спортом є 

відновлення у них втраченого контакту з оточуючим світом, створення необхідних умов для 

інтеграції у суспільство, участь в суспільно-корисній праці (В.С. Дмитриев [2], Р.П. Карпюк 

[3], О.М. Вацеба [1], Р.В. Чудна [5], В.О. Кукса [4]).  

Метою статті є узагальнення досвіду у встановленні аспектів адаптивної фізичної 

культури в Україні.  

Одним із напрямів адаптивної фізичної культури є адаптивний спорт, заняття яким 

сприяють повному розкриттю фізичних можливостей інвалідів, дозволяють пережити 

почуття радості, повноти життя і володіння своїм тілом, можливості долати труднощі. У 

спорті людина з сенсорними порушеннями отримує можливість самореалізації, 

самовдосконалення, розширює свої соціальні контакти.  

Адаптивний спорт, що активно розвивається у всьому світі, має три основні напрями: 

параолімпійський, спеціальний Олімпійський рух, і охоплює інвалідів практично всіх 

нозологічних груп. 

В Україні для розвитку фізкультурно-оздоровчої і спортивної роботи серед інвалідів 

створена наступна інфраструктура: Український, Київський та Севастопольський центри 

інвалідного спорту та 25 обласних центрів «Інваспорт», що включають 56 фізкультурно-

оздоровчих клубів у великих містах 16-ти областей, 48 фізкультурно-оздоровчих клубів 

інвалідів у 17 областях, та 17 спеціалізованих дитячо-юнацьких реабілітаційно-спортивних 

шкіл.  

В наш час цілком можливе навчання у вищих навчальних закладах України 

спортсменів-інвалідів. За даними у ВНЗ України у 2010-2011 навчальному році здобули 

освіту 176 спортсменів інвалідів: у Національному університеті фізичного виховання і 

спорту України – 32 спортсмени-інваліди, У Дніпропетровському державному інституті 

фізичної культури та спорту – 26, у Харківський державній академії фізичної культури та 

спорту – 50, Відкритому міжнародному університеті розвитку людини «Україна» - 23, в 

інших вищих навчальних закладах – 45.  

Адаптивне фізичне виховання, спрямоване на формування в інвалідів та осіб із 

відхиленнями в стані здоров’я життєво важливих і професійно обов’язкових знань, рухових 

умінь і навичок, розвиток необхідних у побуті й на виробництві професійних якостей і 

здібностей має величезне значення для адаптації до життя даної категорії населення нашої 

країни, і, насамперед, дітей. Воно здійснюється в спеціальних освітніх установах усіх видів, 
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у дошкільних, шкільних, загальноосвітніх установах, середніх і вищих професійних 

навчальних закладах із контингентом дітей, школярів і студентів спеціальних медичних груп, 

та інших структурах та організаціях за державними програмами із залученням відповідних 

фахівців.  

Наукові дослідження у галузі фізичного виховання дітей з сенсорними вадами у 

сучасний період дозволяють стверджувати, що фізичне виховання є важливою складовою 

системи їхньої корекції та реабілітації. Сьогодні в Україні спостерігається тенденція щодо 

збільшення кількості фахівців з фізичного виховання і покращення якості їхньої професійної 

підготовки. Природно, що цей процес відбувається завдяки збільшенню кількості науковців, 

які працюють в цій галузі.  
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РАННЯ ДІАГНОСТИКА ДІТЕЙ З АУТИЗМОМ 

За даними В.М. Башиної [1] та даними психіатрів Німеччини, США, Японії, Швеції 

ранній дитячий аутизм (РДА) зустрічається з частотою від 4 до 26 випадків на 10000 дітей, 

тому розробка питань реабілітації різних форм раннього дитячого аутизму залишається дуже 

важливою проблемою. Фахівцями багатьох країн проводиться пошук нових та оптимізація 

вже відомих психотропних засобів, а також адаптуються ряд навчальних програм, вченими 

Монтессорі, Вальдофської, L. Kаnner, обробляються нові коррекційно-педагогічні методики. 

Підходи до визначення РДА протягом усіх 50 років, що пройшли з часу його першого 

описання Л. Каннером в 1943р. піддаються постійним змінам. У зв’язку з прийнятою 

Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду, ранній дитячий аутизм виведений із 

рубрики психозів, специфічний для дитячого віку і введений в рубрику так званих первинних 

загальних розладів розвитку. Таке визначення аутистичних станів співпадає і з нашими 

поглядами на ранній дитячий аутизм як дисоційований дизонтогенез різної етіології і 

вимагає особистої уваги до групи дітей із РДА, введення їх у систему навчання.  

Незважаючи на те, що останні 30 років феноменологія дитячого аутизму добре 

вивчена як вітчизняними, так і зарубіжними психіатрами і психологами (В.М. Башина[1], 

Д.Н. Ісаєв [2], І.А. Козлова [3], M. Rutter [5]), дані про глибину і характер ураження 

функціональних систем мозку при дитячому аутизмі вкрай суперечливі. Вивчення 

психопатологічної структури, затримка психічного розвитку, в тому числі залежно від 

ступеня його вираженості при дитячому аутизмі процесуального ґенезу, має велике значення 

для правильного підбору терапії і планування реабілітаційних заходів. 

Метою статті є дослідження ранньої діагностики дітей з аутизмом. 

Діагностичні критерії.  

1. Шість (або більше) наступних ознак неуважності збереглися для, принаймні, шести 

ступенів, які є неадекватними й суперечливими на рівні пов'язаному з розвитком: 



 306 

- неуважність: 

а). Часто буде не в змозі виконувати вправи або робити недбалі помилки в шкільній роботі 

або інших діях. 

b). Часто має труднощі з витримкою уваги в іграх або завданнях. 

c). Часто не слухає, коли говорять безпосередньо з ним. 

d). Часто не виконує інструкції й не в змозі закінчити шкільну та господарську роботи або 

обов'язки на робочому місці (не через погану поведінку або відмову розуміти інструкції). 

e). Часто має труднощі при виконанні завдань або дій. 

f). Часто уникає труднощів або відмовляється брати участь у завданнях, які вимагають 

розумових зусиль (типу шкільної або домашньої роботи). 

g). Часто втрачає речі, необхідні для завдань або дій, наприклад, іграшки, шкільні 

приналежності, олівці, книги, або інструменти. 

h). Часто легко відволікається сторонніми стимулами. 

i). Часто забудькуватий у щоденних діях. 

2. Шість (або більше) наступних ознак неуважності збереглися для, принаймні, шести 

ступенів, які є гіперактивними й імпульсивними на рівні пов'язаному з розвитком:  

- гіперактивність: 

а). Часто смикає руками або ногами, або корчиться на місці. 

b). Часто залишає класну кімнату або в інших ситуаціях, коли потрібно сидіти на місці. 

c). Часто надмірно «підвищується» в ситуаціях, у яких це не потрібно (у підлітків або 

дорослих, це може бути обмежене суб'єктивним почуття невгамовності). 

d). Часто має труднощі або привертає увагу. 

e). Часто «в шляху», або часто діє начебто «управляємо двигуном». 

f). Часто надмірно сперечається. 

- імпульсивність: 

g). Часто викрикує відповіді перш, ніж питання було задано. 

h). Часто обертається. 

i). Часто перериває або вторгається до інших, наприклад, «встряє» у бесіди або ігри. 

B. Деякі гіперактивно-імпульсивні або неуважні ознаки, які заподіювали погіршення, істотні 

віку 7-мі років 

C. Деякі погіршення поведінки присутні у дві або більше місцях, наприклад у школі (або 

роботі) і будинку 

D. Є ясне свідчення клінічно істотного погіршення в соціальному, академічному або 

професійному функціонуванні. 

E. Ознаки не проявляються винятково в плині курсу хаотичного безладного розвитку, 

шизофренії, або іншого психотичного безладдя, і не краще пояснюється іншим розумовим 

безладдям, наприклад, безладний настрій, безладне занепокоєння безладдя індивідуальності 

або особисте безладдя. 

Теоретичний аналіз літературних джерел свідчить, що проблема ранньої діагностики 

та корекції психомоторики дітей із вадами аутизму в спеціальній психології та корекційній 

педагогіці майже не розроблена. Теоретичні і психолого-педагогічні положення вимагають 

уточнення, переосмислення, розширення та одночасно конкретизації. 

Дослідження з ранньої діагностики і корекції афективного розвитку дітей з аутизмом 

дозволили виявити такі чинники: 

- ранній дитячий аутизм (РДА) – одне з найскладніших порушень психічного розвитку, 

обумовлене вихідною біологічною дефіцитарністю дитини і своєрідне з самого початку, що 

когнітивні труднощі таких дітей частіше виявляються в ситуаціях соціальної та 

емоціональної взаємодії і нейробіологічно дефіцитнісно пов'язані із вихідним особливим та 

емоційним розвитком; 

- існує 4 варіанти раннього дитячого аутизму, які відрізняються за ступенем порушення 

активності у взаємодії зі світом, за відповідною глибиною аутизму і переважними у 

поведінці дитини способами ауто стимуляції, що працюють на іонізування і захист; 
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- експериментальні дані вказують на своєрідність ранніх етапів розвитку аутичної дитини, 
що проявляється у формуванні до двох з половиною – трьох років повної клінічної картини 
синдрому. Перспективним є підхід, заснований на уявленні про аутистичний дизонтогенез як 
викривлений психічний розвиток, в якому визначну роль відіграє раннє порушення 
афективної сфери дитини.  
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КОРЕКЦІЯ РОЗВИТКУ МОВИ У ДІТЕЙ  
ЗА ДОПОМОГОЮ РИТМОПЛАСТИКИ 

Мова – найважливіша психічна функція, притаманна тільки людині. На основі мови та 
її смислової одиниці – слова формуються і розвиваються такі психічні процеси,як 
сприйняття, уява, пам`ять, мислення. Мова є основою комунікаційної функції, яка 
здійснюється за допомогою тієї чи іншої мови. У випадках, коли в дитини збережений слух, 
не порушений інтелект, але є значні мовні порушення, які не можуть не позначитися на 
формуванні всієї його психіки,говорять про особливу категорію аномалії дітей - дітей з 
мовними порушеннями[1]. 

Проблемою розвитку мовлення, причиною і формою його порушення, а також 
способами корекції займалися, і займаються багато відомих учених, наприклад, С. В. 
Леонова, досліджуючи загальну і мовну моторику дітей, що заїкаються,виявила,що велика 
частина дітей мала виражені порушення моторики, які проявилися в деякій сповільненості 
виконання завдань, недостатньою координацією рухів[2]. 

Діти з ринолалією, як правило, фізично не достатньо розвинені,ослаблені,схильні до 
постійних простудних захворювань. У них відзначається асенізація, млявість, зниження 
м`язового тонусу,порушення координації,плавності рухів,почуття темпу і ритму рухів 
(Волкова Г.А.,Єрмакова І.І., та ін..) [1]. У дослідженнях Р.І.Мартинової виявлено, що 32 % 
дітей з легкою формою дизартрії і 24 % дітей з функціональною дислалією мають 
відставання у фізичному розвитку. Моторика дітей із дизартрирією відрізняється загальною 
незручністю, недостатнім координуванням,вони відстають від однолітків за точністю 
рухів,загальмоване формування просторово-часових уявлень,оптико-просторового гнозису, 
конструктивного праксису (Бадалян Л.О., Мастюкова О.М., Кареліна І.Б., 
Парамонова Л.Г.) [2]. 

Метою статті є сприяти всебічному розвитку дітей із порушенням мовленнєвого 
розвитку засобами ритмопластики. 

Музика, гра і різноманітність рухів створюють сприятливі умови для формування 
рухових,психомоторних функцій і розвитку розумової сфери дошкільників із ЗПР. На 
фізкультурних заняттях з елементами ритмопластики проводяться комплекси ЗРВ, наперед 
розучені на музичних заняттях, виконувані відповідно до темпу і ритму музики. Для 
розвитку в дітей інтересу і сприйняття вправи як закінченого «художньо-смислового 
образу», комплекси можуть носити сюжетно-ігровий характер [1,3]. 
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Центральною ланкою психогімнастики є створення образу, знаходячись в якому, 
дитина через рух показує його характер, настрій. Такі заняття допомагають формувати в 
дітей дошкільного віку можливість управляти своїми емоціями і діями; уміння моделювати і 
приводити у відповідність свої відчуття і думки, бажання і можливості;здібності 
підтримувати гармонію душевного і фізичного стану. При проведенні такого заняття 
здійснюється руховий, емоційний,комунікативний і поведінковий тренінг дітей [3]. 

Елементи релаксації,активізуючи діяльність нервової системи,регулюють настрій і 
ступінь психічного збудження,дозволяють ослабити або нейтралізувати викликану стресом 
психічну і м`язову напругу [4]. 

Інтегровані заняття проводяться за традиційною схемою,але включають завдання на 
закріплення і вдосконалення знань та умінь,одержаних на заняттях по інших розділах 
програми (математичний розвиток, пізнавальний розвиток,розвиток мови, образотворча 
діяльність).  

Оздоровчі заняття повинні бути різноманітні, носити переважно сюжетно-ігровий 
характер, включати вправи та ігрові завдання з речитативами, елементами м`язової і 
психічної релаксації, а також засоби і методи танцтерапії, ритмопластики, психогімнастики 
згідно із запропонованим розподілом їх у структурі тижня, місяця, дев`ятимісячного 
циклу [4]. 

Організація занять сприяє розвитку й корекції рухової сфери, музично-сенсорних 
здібностей дітей з розладами мови, сприяє усуненню мовного порушення і, в кінцевому 
рахунку, адаптації до умов зовнішнього і внутрішнього середовища. Заняття розвивають 
психічні процеси - сприйняття, увага, пам'ять і мислення, розвивають емоційну сферу. 
Велике значення ці заняття мають і для морального виховання, що дуже важливо в наш час - 
виховання вміння поводитися під час занять, формують почуття такту і культурних звичок в 
процесі спілкування з дітьми та дорослими, співпереживати і співчувати один одному. 
Підбираючи можливі засоби і методи проведення корекційної роботи та діагностики слід 
пам'ятати, що провідною діяльністю дитини є гра, отже всі заходи повинні проводитися в 
ігровій формі, тільки тоді вони будуть цікаві дітям, а отже зацікавлять їх і будуть давати 
відчутний результат і віддачу.  
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ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ КОМУНІКАЦІЇ  

У СПЕЦІАЛЬНИХ ШКОЛАХ ДЛЯ ДІТЕЙ З ПОРУШЕННЯМ СЛУХУ  

З ДОСВДУ РОБОТИ КЗ ЗНРЦ «ДЖЕРЕЛО» 

Заклад навчально – реабілітаційний центр «Джерело» - у 2013 році святкувало 110-

ручний ювілей. 

Упродовж 2004-2010 років школа працювала і продовжує працювати над проблемою 

«Активізація мовленнєвої діяльності глухих школярів» і досягла певних успіхів. 

Процес інтегрування в соціум осіб із функціональними обмеженнями в різних умовах 

відзначався певними особливостями; проте, в усі часи ті з них, хто, незважаючи на 
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об’єктивні чи суб’єктивні перешкоди, досягав успіху,займаючи достойне місце у світі, 

власним прикладом демонстрували хибність стереотипних уявлень про обмеженість 

людських ресурсів в умовах обмежень фізичних можливостей. Для того, щоб успішно 

інтегруватися у суспільство, людині, яка має фізичні обмеження, необхідно порівняно більше 

зусиль, ніж здоровій, але не в наслідок наявності цих обмежень, а тому, що їй фактично 

перешкоджають зневага й ігнорування суспільством. При цьому дана категорія людей 

зустрічається з двома історично обумовленими соціальними способами суспільного 

відношення до непрацездатних людей: відхиленням і виключенням (сегрегацією і 

сепарацією). 

Наукові основи і методи формування у глухих дітей усного мовлення та розвитку 

мови заклали видатні сурдопедагоги: Л.С. Виготський [1], А.Г. Зікєєв [3], С.О.Зиков [2], 

Тарасун В.В. [4]. Принципові положення, які полягли в основу системи роботи над мовою, 

надали можливість забезпечити всебічний розвиток глухих дітей та підготувати їх до 

майбутньої трудової діяльності. 

Питання доцільного використання засобів комунікації у спеціальних школах для дітей 

з порушенням слуху завжди було в центрі уваги і науковців і практиків. Проблема навчання 

мовленню дітей з порушенням слуху ровесниця сурдопедагогіки як наука. 

В умовах мінливого стану нашого суспільства, що супроводжується втратою 

традиційних орієнтирів і способів здійснення індивідуального життя, життєвий вибір стає 

проблематичним, а для значної частини нечуючої людини закінчується зламом долі, вибором 

соціального хибного шляху. 

Метою статті є використання засобів комунікації у спеціальних школах для дітей з 

порушенням слуху з досвіду роботи КЗ ЗНРЦ «Джерело». 

Виклад основного матеріалу. Визнання нашою державою Конвенції ООН про права 

дитини посилило увагу громадськості до проблем дітей з особливими потребами, створення 

найсприятливіших умов їхньої соціальної адаптації, включення їх у систему сучасних 

суспільних відносин. Діти з вадам слуху мають, як відомо, сталу соціальну дезадаптацію, яка 

обмежує можливості їх інтеграції в соціумі. 

В Україні вже зроблено перші кроки щодо впровадження та застосування 

комп’ютерних технологій на уроках та індивідуальних заняттях у школах для дітей з вадами 

слуху. Накопичено значних досвід роботи під час навчання глухих дітей усної мови. 

Спеціалісти вирішують три основних питання: як методично правильно поєднувати роботу х 

комп’ютером та роботу розвитку усного мовлення дитини? Якого педагогічного ефекту 

можна досягти, впроваджуючи новітні технології? Чи може їх використання сприяти 

загальному розвитку дитини та інтеграції її в сучасне суспільство?  

Корекційна спрямованість навчання у школі для позбавлених слуху полягає у тому, 

щоб врахувати мовленнєву підготовку дітей, адекватно використати мовленнєвий матеріал, 

засвоєний в процесі вивчення інших предметів, а також поповнити словниковий запас учнів 

х вадами слуху термінологією, характерною для конкретного напряму. 

Відпрацювала і створила цілісну корекційно – педагогічну систему, сприяла 

вдосконаленню технологій формування мовленнєвої компетентності школярів, що надало 

впевненості нашим вихованцям цілеспрямовано інтегруватися у сучасне життя, відчувати 

себе особистістю: розробила мовленнєву картки, проводила дослідження щодо визначення 

динаміки мовленнєвого розвитку учнів, узагальнила матеріал вивчення динаміки засвоєння 

мовленнєвого матеріалу школярам. Аналізуючи роботу усіх ланок навчально – виховного 

процесу, я прийшла до висновків: розроблена певна система навчально – кореційної роботи 

по створенню мотиваційно – потрібносного підґрунтя для формування та розвитку свідомо 

практичної мовленнєвої діяльності вихованців Центру, розширене поле дії здійснення 

поетапної організації роботи над розвитком комунікативної функції школярів, підвищився 

творчий потенціал і рівень практичних та інтелектуальних компетенцій учнів. 
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МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОГО ЗЛЬОТУ  

ІЗ ГЛУХИМИ ШКОЛЯРАМИ 

Туристсько-краєзнавча робота сприяє включенню школярів у трудову діяльність, 
передачі соціального досвіду, виховання їх соціальної активності.  

Оздоровчий туризм, надаючи сприятливий оздоровчий та лікувальний вплив на 
глухих школярів, є до того ж і прекрасним засобом входження в соціум, засвоєння свого 
«соціального простору». Таким чином, при розробці проблеми «Методика проведення та 
організація туристичного зльоту із глухими школярами» все виразніше виявляється 
необхідність у проведенні спеціальних досліджень, спрямованих на вивчення особливостей 
впливу цієї діяльності на нечуючих дітей.  

Ураження слуху не являє собою ізольованого випадіння аналізатора, а порушує весь 
хід розвитку дитини Л.С. Виготський [2], Н.Г. Байкіна [1], І.М. Ляхова [4], Ф.М.Боскіс [3]. 
При ураженні слуху в першу чергу страждає мовлення. Недостатність мовленнєвої 
діяльності, надзвичайне зменшення через ураження слуху інформації, що надходить 
нечуючих, відображається на розвитку усієї пізнавальної діяльності і формуванні рухової 
сфери. Усе це повинно бути враховано при здійсненні фізичного виховання та виховання 
таких дітей у цілому. 

Дослідження Н.Г. Байкіної [1] переконливо підтверджує, що недостатність 
мовленнєвого забезпечення у глухих школярів призводить до більш низької порівняно із 
чуючими однолітками ефективності навчання туризму, і як наслідок, до сповільнення 
динаміки становлення рухових знань, умінь і навичок.  

Метою статті є розробка та теоретичне обґрунтування методики проведення та 
організації туристичного зльоту із глухими школярами. 

На урочистому відкритті туристичного зльоту учасники змагання були ознайомленні з 
методикою його проведення та основними умовами змагань.  

Організатори туристичного зльоту створили оргкомітет; затвердили головну 
суддівську колегію; продумали матеріально-технічне, транспортне, господарське та медичне 
забезпечення зльоту; забезпечили безпеку; отримали дозвіл місцевих органів на проведення 
зльоту. Основним керуючим документом є «Положення про зліт», яке складається залежно 
від змісту зльоту, його тематики та масштабів. Уся церемонія проходить за раніше 
розробленим сценарієм. Туристичний зліт був насичений масовими заходами: змаганнями 
іграми, піснями, показом кінофільмів, слайдів. 

На зльотах зі школярами проводили такі конкурси: на кращу організацію туристичної 
праці у групі; на кращу туристичну подорож; на кращий фотознімок; на кращу 
самодіяльність; на краще оформлення бівуаку; на кращий обід.  
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Техніка і тактика проходження кожного етапу і виконання спеціальних прийомів 
оцінюється бригадою суддів у відповідності з правилами змагань за шкалою штрафних балів. 
Введення штрафного часу для оцінки якості проходження етапів туристичної смуги 
підвищує відповідальність учасників змагань і дає суддям можливість об’єктивно оцінювати 
роботу учасників змагань на усіх етапах туристичної смуги. 

Результат команди визначався сумою часу, що був затрачений командою на 
проходження дистанції і штрафами. 

До проведення змагання зі смуги перешкод бригада інструкторів завчасно підготувала 
поетапно дистанцію з дотриманням усіх правил безпеки. На кожному з етапів знаходився 
інструктор та сурдоперекладач. 

Перелік етапів смуги перешкод: установлення намету; переправа по купинах; 
поручнева переправа; переправа «маятник»; навісна переправа; переправа по жердинах.  

По закінченню змагання були визначені та нагороджені переможці. Під час 
підготовки і проведення змагання найважливішим елементом у роботі з глухими дітьми 
безумовно визначено мовленнєве забезпечення.  

Особливістю методики організації та проведення туристичного зльоту із глухими 
школярами є відсутність слуху, мовленнєві обмеження. 

Пріоритетним напрямком є створення у школярів зрозумілих понять про основні 
вимоги до учасників та організаторів змагань. При формуванні знань, умінь і навичок із 
глухими школярами використовували методи слова: вербальний (інформації мовленнєвого 
впливу), метод сполучного мовлення, метод наочності. При цьому застосовували основні 
педагогічні принципи адаптивної фізичної культури й корекційної педагогіки. 
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ВПЛИВ ЗАНЯТЬ РУХЛИВИ ІГРАМИ НА КОРЕКЦІЮ РУХОВИХ  

І ПСИХІЧНИХ НЕДОЛІКІВ ДІТЕЙ 12-14 РОКІВ  
З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

З усіх порушень здоров’я людини розумова відсталість є найпоширенішою. У світі 
нараховується більше 300 млн. людей із відхиленнями розумового розвитку. За даними 
М.С.Певзнер [3], В.І.Лубовського [2], В.М.Синьова [4], розумову відсталість визначають не 
як хворобу, а як стан психічного недорозвитку, що характеризується різноманітними 
ознаками в клінічній картині і в комплексному прояві фізичних, психічних, інтелектуальних 
емоційних якостей. 

Розумова відсталість являє собою не нозологічний, а узагальнений груповий діагноз 
для даної аномалії розвитку. Характерною особливістю психічного дефекту є недорозвиток 
найбільш диференційованих і онтогенетично молодих функцій мозку і відносна збереженість 
елементарних, еволюційно більш старих ( М.С.Певзнер [3]). 

При розумовій відсталості страждає не тільки інтелект, але й емоції, воля, поведінка, 
фізичний розвиток. Первинним дефектом розумової відсталості виступає органічне ураження 
головного мозку. Недорозвиток мислення, мовлення, вищих форм пам’яті Л.С.Виготський 
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розглядає як вторинні дефекти обумовлені утрудненням засвоєння соціального досвіду 
внаслідок біологічної недостатності мозку [1].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, щона фізичний розвиток, рухові 
здібності, навченість і пристосованість до фізичного навантаження впливає тяжкість 
інтелектуального дефекту, супутні захворювання, вторинні порушення, особливості 
психічної та емоційно-вольової сфери дітей. 

Таким чином, дослідження показують, що ці діти потребують постійної допомоги та 
спостереження і розглядаються як інваліди з дитинства. У цьому плані фізичні вправи, ігри 
для дітей з розумовою відсталістю – це один із засобів не тільки усунення недоліків у 
руховій сфері, але й повноцінного розвитку, зміцнення здоров᾿я, адаптації в соціумі.  

Метою статтіє питання навчання і впливу рухливих ігор на корекцію рухових 
порушень у дітей із відхиленнями розумового розвитку. 

Рухлива гра має настільки широкий діапазон дії на організм та особистість, шо 
створює необмежені можливості впливу на усі сфери життєдіяльності дітей і підлітків з 
розумовою відсталістю. 

Рухливі ігри функціонально навантажують весь організм, усі його тканини, органи і 
системи, структурно їх створюють, формують та удосконалюють. 

Цілеспрямоване емоційне ігрове навантаження надає стимулюючий вплив на організм 
розумово відсталої дитини і більше, ніж інші засоби, відповідає задоволенню природної 
потреби в русі. Рухлива гра не тільки протидіє гіпотензії, але й сприяє відновленню 
втраченого здоров᾿я, зміцненню всіх функцій організму, розвитку фізичних здібностей. 

У рухливих іграх використовуються знайомі і доступні види природних рухів: ходьба, 
біг, лазіння, пере лазіння, стрибки, вправи з м᾿ячем. Під час ігор діти охоче і з цікавістю 
виконують те, що поза грою здається нецікавим і важким, тому в грі легше долаються 
психічні та емоційні проблеми. 

Особлива цінність рухливих ігор для дітей з розумовою відсталістю полягає у 
можливості одночасного впливу на моторну і психічну сферу. Швидка зміна ігрових 
ситуацій висуває підвищені вимоги до рухливості нервових процесів, швидкості реакції і 
нестандартності дій. Гра вимушує мислити найбільш економно. Реагувати на дії партнерів, 
пристосовуватися до обставин. Граючій дитині доводиться вибирати й удосконалювати з 
множини операцій одну, яка може принести успіх. 

Розумово відсталі діти запізнюються в розвитку духовних інтересів, потреб. Тому 
ігрова діяльність, яка викликає в дітей інтересі містить у собі необхідні компоненти розвитку 
особистості, є засобом духовного розвитку. У грі складаються відношення між дітьми, 
виробляються звички, правила поведінки. Діти більше дізнаються один про одного, 
взаємодіють між собою, пізнають нехитрі ігрові ситуації, виявляють самостійність, 
наслідують, радуються, фантазують, тобто у грі йде активне формування особистості, що має 
велике соціальне значення. 

Таким чином, наукові дослідження показали, що за допомогою спеціально підібраних 
засобів і методів адаптивного фізичного виховання можна вирішити не тільки проблему 
зміцнення здоров’я дітей із відхиленнями розумого розвитку, підвищення рівня їх фізичної 
підготовленості і фізичного розвитку, але й підвищити рівень розумової працездатності, що 
позитивно відображається на ефективності всієї корекційної роботи в цілому.  
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ВПИВ ЗАНЯТЬ РУХЛИВИМИ ІГРАМИ НА КОРЕКЦІЮ РУХОВИХ  

І ПСИХІЧНИХ НЕДОЛІКІВ ДІТЕЙ 12-14 РОКІВ  

З РОЗУМОВОЮ ВІДСТАЛІСТЮ 

З усіх порушень здоров’я людини розумова відсталість є найпоширенішою. У світі 

нараховується більше 300 млн людей із відхиленнями розумового розвитку. За даними М.С. 

Певзнер [1], В.І. Лубовського [2], розумову відсталість визначають не як хворобу, а як стан 

психічного недорозвитку, що характеризується різноманітними ознаками клінічної картині і 

в комплексному прояві фізичних, психічних, інтелектуальних та емоційних якостей. 

Ці діти потребують постійної допомоги та спостережень і розглядаються як інваліди з 

дитинства. У цьому плані фізичні вправи, ігри для дітей з розумовою відсталістю – це один із 

засобів не тільки усунення недоліків у руховій сфері, але й повноцінного розвитку, 

зміцнення здоров’я, адаптації у соціумі. Ступінь адаптації знаходиться в прямій залежності 

від клініко-психологічного стану дітей, тому для вихователів та вчителів для ефективної 

педагогічної діяльності необхідно знати не тільки прояви основного дефекту, але й 

особливості їх фізичного, психічного здоров’я, а також рівень їх адаптації до рухових ігор.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що фізичний розвиток, рухової 

здібності, навченість і пристосованість до фізичного навантаження впливає тяжкість 

інтелектуального дефекту, супутні захворювання, вторинні порушення, особливості 

психічної та емоційно-вольвої сфери дітей.  

У дітей з помірною розумовою відсталістю моторна недостатність виявляється у 90-

100 випадків (Л.М. Щипіцина [3]). В одних дітей руховий недорозвиток виявляється в 

млявості, не спритності, низькій силі і швидкості рухових дій, в інших – підвищена 

рухливість поєднується безладністю, без цілісністю, наявністю зайвих рухів. 

Аналіз літературних даних показав відсутність робіт, присвячених питанню навчання 

рухових ігор на корекцію рухових порушень у дітей з відхиленнями розумового розвитку. Це 

стало підставою для проведення наших досліджень 

Метою статті є підвищення ефективності корекції рухових і психічних недоліків дітей 

із відхиленнями розумового розвитку засобами рухливих ігор. 

Нами була апробована і запропонована методика навчань рухливими іграми школярів 

12-14 років, яка стала першою сходинкою цілісного комплексу навчальної технології і 

соціальної адаптації дітей із відхиленнями розумового розвитку засобами рухливих ігор. 

Процес навчання рухливими іграми відбувається у два періоди: підготовчий та 

основний. При підборі рухливих ігор враховували емоційний стан, характер, поведінку дітей. 

При підготовці до проведення рухливих ігор нами були враховані такі моменти: зміст ігор 

(сюжет, правила, рухові дії, фізичне навантаження) був доступним і відповідав віку, рівню 

інтелектуальних і рухових можливостей, емоційному стану та особистісним інтересам дітей; 

рухові ігри ускладнювали, але процес насичення моторними діями здійснювали поступово в 

міру оволодіння простими формами руху; зміст ігор був спрямований на комплексний 

характер впливу: корекцію рухових порушень, фізичних якостей, координаційних 

здібностей, зміцнення та оздоровлення всього організму в цілому; у процесі ігри 

стимулювали пізнавальну діяльність, активізували психічні процеси, творчість і фантазію 

дитини. 

У процесі корекції ходьби дітям експериментальної групи пропонували вправи у 

формі рухливих ігор: «Рейки», «Не збий», «Вузький місток». При корекції і розвиткові 

дрібної моторики рук були запропоновані такі вправи: перекладання, перекидання м’яча з 

однієї руки в іншу, підкидання м’яча двома руками перед собою, ловля двома. Усі вправи на 

корекцію недоліків рухової сфери експериментальної групи поєднували з іграми на 

розслаблення: «Метелик», «Покажи силу», «Обніми себе». 
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Корекцію бокових викривлень хребта здійснювали такими іграми: «Змія», «Свічка», 

«Пташка». Результати отримані у ході педагогічного експерименту, показали, що фізичні 

вправи і рухові ігри є ефективним засобом, що стимулює рухову активність покращує стан 

здоров’я і фізичну підготовленість дітей із відхиленнями розумового розвитку.  

Таким чино, у процесі ігор удосконалюється здатність до ініціативних дій, 

набуваються навички взаємодії, свідомої дисципліни, виховується уміння підкорити 

інтересам колективу свої особисті інтереси, почуття взаємодопомоги, поваги до партнерів і 

суперників, відповідальність перед товаришем. Отримані результати свідчать про те, що за 

допомогою спеціально підібраних засобів і методів адаптивного фізичного виховання можна 

вирішити не тільки проблему зміцнення здоров’я дітей із відхиленнями розумового розвитку 

дітей, підвищення рівня їх фізичної підготовленості і фізичного розвитку, але й підвищити в 

них рівень розумової працездатності, що позитивно відображається на ефективності всієї 

колекційної роботи в цілому. Це дозволяє рекомендувати рухливі ігри до використання в 

спеціальних (корекційних) освітніх закладах VIII виду. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ДО ЗАНЯТЬ У ГРУПІ СПОРТИВНОГО 

ВДОСКОНАЛЕННЯ З БАСКЕТБОЛУ У СТУДЕНТОК ЗНУ 

Однією з основних задач фізичного виховання у ВНЗ є формування у студентів 

стійкого інтересу та потреби щодо систематичного фізичного самовдосконалення як 

головного чинника їхньої якісної життєдіяльності. 

Існують внутрішні й зовнішні фактори, у яких є певні розходження, що впливають на 

мотивацію до систематичного виконання фізичних вправ, як засобу самовдосконалення у 

студентів. Такі зовнішні фактори як відвідування змагань, поради викладачів, друзів, 

телебачення та преси є відносно рівноцінними. У свою ж чергу, внутрішніми факторами, які 

мають великий вплив на інтенсивність мотивації можна вважати знання, переконання, 

бажання й пошук причин, що заважають реалізувати свою мету. Це є найбільшою причиною 

щодо мотивації систематичних занять фізичними вправами [1].  

Мотиви, які виникають на основі потреб, визначають спрямованість особистості в 

контексті фізичної культури, стимулюють та мобілізують її на систематичне фізичне 

самовдосконалення [2]. Саме тому ми вважаємо, що найголовнішим у структурі особистої 

фізичної культури студента є мотиваційний компонент. 

Метою статті є визначення мотивації до занять у групі спортивного вдосконалення з 

баскетболу у студенток ЗНУ. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, анкетування, методи математичної 

статистики. 
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Нами була розроблена анкета (30 запитань) для визначення мотивації до фізичного 

виховання у студенток групи спортивного вдосконалення з баскетболу (25 студенток із 

різних факультетів ЗНУ).  

Студенткам треба було вказати мотиви, які вплинули на їхній вибір баскетболу як 

засобу фізичного виховання під час навчання в університеті (не більше 10). Після цього 

студенткам треба було здійснити ранжирування (визначити місце в залежності від 

особистісної значущості) означених ними мотивів.  

Дослідження відкрило широкий спектр мотивації студенток, у яких ключовими 

мотивами є: привабливість баскетболу, розвиток фізичних якостей та інтелектуальних 

здібностей, особистість викладача, покращення здоров’я (стану, самопочуття, фігури), 

можливість спілкування, задоволення особистісних потреб. У своєму дослідженні такі 

показники в розвитку особистості, як фізичні якості, інтелектуальні здібності, стан здоров’я, 

самопочуття, власна фігура ми віднесли до компонентів кондиційних здібностей особистості.  

Результати аналізу анкет представляємо у таблиці 1. 

Таблиця 1 

Статистичне групування результатів анкетування 

№ 

запитання 
Зміст запитання 

Позитивна 

відповідь, % 

Місце, згідно з 

ранжируванням 

1 

Баскетбол найбільше приваблює, у 

порівнянні з іншими видами фізкультурної 

діяльності 

88 1 

15 
Засобами баскетболу гармонійно розвиваю 

власні фізичні якості 
80 2 

17 Подобається викладач/тренер 72 3 

2 
Баскетбол сприяє покращенню мого 

здоров’я, стану та самопочуття 
68 4 

27 
Баскетбол розвиває мої інтелектуальні 

здібності 
65 5 

14 
Отримую задоволення від занять 

баскетболом 
60 6 

16 
Під час занять баскетболом відбувається 

поліпшення стану моєї фігури 
52 7 

11 
У процесі занять баскетболом я маю 

можливість спілкуватися у колективі 
44 8 

4 
Займаюся баскетболом, тому що потрібно 

складати залік 
40 9 

7 

Заняття баскетболом задовольняють мої 

прагнення розкрити себе у важких, іноді 

екстремальних ситуаціях 

36 10 

Дані в таблиці 1 демонструють, що інтерес до баскетболу студентки вважають 

найважливішим мотивом до занять фізичною культурою в університеті (88% із загальної 

кількості респондентів).  

На другому місці – розвиток фізичних якостей засобами баскетболу (80%). 72% із 

загальної кількості респондентів провідним мотивом зазначили можливість спілкування з 

викладачем, який проводить заняття з баскетболу. 

Поряд із вище означеним, цікавими є відповіді респондентів (3 %), які відповіли: 

«Заняття з баскетболу проводяться в більш комфортних умовах, ніж інші види фізкультурної 

діяльності в університеті», «Раніше займалася баскетболом, хочу вдосконалювати свої 

здібності».  

Проведене дослідження дозволило визначити позитивну мотивацію до занять 

баскетболом в університеті у більшості респондентів, паралельно відкрило проблемне поле 

щодо вдосконалення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студенток 
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засобами баскетболу, а саме: забезпечення системного підходу до розвитку кондиційних 

здібностей студенток засобами баскетболу як основної умови щодо задоволення їхніх потреб 

у фізичному вдосконаленні. 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ШКІДЛИВИМ ЗВИЧКАМ 

В останні роки ставиться акцент на здоровий спосіб життя студентської молоді. Для 

сучасних студентів характерні такі риси: трудова зайнятість та не високий рівень фізичної 

активності. Розповсюдження шкідливих звичок серед молоді призводить до зниження рівня 

відповідальності за збереження здоров’я та формування власного стилю здоров’я. [4].  

Проблеми шкідливих звичок серед студентів дуже актуальні в наші дні. Зараз 

показники їх користування характеризуються величезними цифрами. Від цього страждає 

суспільство, але в перше чергу під загрозою знаходиться підростаюче покоління: діти, 

підлітки, молодь. Алкоголь і тютюн особливо негативно впливають на несформований 

організм, поступово руйнуючи його [3]. 

Постає важливе завдання виховання і розвитку спеціальної мотивації здорового 

образу життя, яка буде спрямована на зміцнення здоров’я в колективах, групах та 

об’єднаннях, в тому числі на людей зі сформованими шкідливими звичками.  

Проблема фізичної активності та шкідливі звички сучасної молоді була висвітлена в 

працях дослідників В. Моченова, А. Матіцина, М. Дубчака.  

Аналіз теоретичних джерел показує, що існує проблема, яка свідчить про 

недостатність наукових напрацювань означеного аспекту.  

Метою статті є теоретичне обґрунтування щодо шкідливих звичок і фізичної 

активності в структурі способу життя сучасної студентської молоді.  

Основними цілями роботи по формуванню навичок здорового способу життя є:  

- створення позитивної мотивації щодо здорового способу життя, культури здоров’я; 

- знайомство студентів з основами здорового стилю життя; 

- формування стилю здорового життя; 

- здійснення профілактичної роботи з негативними проявами; 

- формування творчої особистості, здібної до саморозвитку, самоосвіти і самоактуалізації. 

Питання здорового способу життя часто розглядається на заняттях. На жаль, не в усіх 

освітніх закладах проводиться систематична та постійн робота з прищеплення навичок щодо 

привчання їх до здорового способу життя [1]. Постає необхідність впроваджувати у життя 

послідовну систему активних дій з участю навчального та виховного процесу, напрямлених 

на створення здорової сфери для формування таких важливих життєвих навичок, які ведуть 

до збереження, зміцнення, відтворення та покращення здоров'я і спрямовують на 

утвердження здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично та соціально 

здорової особистості [2].  

У результаті проведених досліджень та узагальнення даних літератури встановлено, 

що одним із самих важливих методів викорінення шкідливих звичок із життя студентів є 

залучення їх до занять спортом. У навчально-освітніх закладах повинна запроваджуватися 

постійна і цілеспрямована робота з молоддю з використанням різних прийомів, які б 
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покращували пізнавальну діяльність, впливали на мотиваційну сферу, не залишали 

байдужими, змушували переглянути цінності власного життя. Таким чином, формування 

здорового способу життя молоді – дуже важкий процес, який потребує якнайбільшої 

кількості людей, різних організацій і насамперед – самої молоді.  
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ВИЯВЛЕННЯ РІВНЯ РОЗВИТКУ СПРИТНОСТІ У СТУДЕНТІВ,  

ЩО ЗАЙМАЮТЬСЯ ВОЛЕЙБОЛОМ 

Спритність – це комплексна фізична якість людини, яка може бути визначена, як 

здатність людини швидко оволодівати складнокоординаційними руховими діями, точно 

виконувати їх відповідно до вимог техніки і перебудовувати свою діяльність залежно від 

ситуації, що склалась. Оскільки спритність це комплексна фізична якість, то немає і єдиного 

критерію її контролю і оцінки. Проблемою фізичної якості займались такі дослідники: Шиян 

Б.М., Курок О.І., Голомазов В.А., Осколова В.А., Ахмеров Є.К., Логінов А.А., Фурманов 

А.Г.,Фетісова С.Л. та інші. Вивчення і аналіз наукової літератури, педагогічної практики 

засвідчують, що проблема критерію і оцінки виявлення рівня розвитку спритності у 

студентів, що займаються волейболом не була предметом спеціального дослідження. 

Дослідники Ю.Н. Клєщов і А.Г. Айріянц вважають, що спритність – це здатність 

виконувати складні рухові дії правильно й швидко. У волейболі ця якість проявляється в 

умінні швидко перебудовувутися відповідно до моментально змінюючої обстановки на 

майданчику. Серед факторів що обумовлюють спритність, необхідно відзначити [2, с. 57]:  

1. здатність людини свідомо сприймати, контролювати рухові завдання, формувати план і 

спосіб виконання рухів; 

2. рухову пам'ять. Будь-який новий рух чи рухова дія завжди виконується на основі вже 

існуючих попередніх рухів. Набутий руховий досвід завжди виступає координаційною 

основою, на якій будується засвоєння нових рухових дій. Чим більший запас рухових 

комбінацій має студент, тим вищій у нього рівень розвитку спритності і тим легше йому 

засвоювати нові рухові дії; 

3. ефективну внутрішньо і міжмязову координацію, яка дозволить успішно управляти 

силовими, часовими і просторовими параметрами рухів; 

4. адаптаційні можливості різних аналізаторів відповідно до специфічних особливостей 

конкретного виду рухової діяльності.  

Данне вміння тісно пов’язане із силою, швидкістю, витривалістю та гнучкістю. Тому 

контроль та оцінка її розвитку у волейболі здійснюється, як правило, за допомогою 

виконання дозованого комплексу різноманітних вправ, складених у певній послідовності – 

своєрідної смуги перешкод, подолання якої вимагає від студентів прояву швидкості, відчуття 

ритму, вміння орієнтуватись у складних ситуаціях, здатності керувати динамічними і 

кінематичними характеристиками рухів, підтримувати рівновагу тощо. 

Метою статті є – зобразити критерії, які допомагають визначити загалний рівень 

розвитку спритності у студентів, що займаються волейболом. 
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Для виявлення рівня розвитку спритності у студентів зі спеціалізацією волейбол 

спирались на тест запропонований авторами Клєщовим і Айріянцем [1, с. 159]. 

Тест: 

Біг по периметру однієї сторони волейбольного майданчика проти годинникової 

стрілки. Набивні м’ячі № 1,2,3 лежать на лінії нападу: № 1і 3 на відстані 1 м. від бокової 

лінії, № 2 – посередині. Дві лавки стоять перпендикулярно до сітки між зонами 2-3 і 3-4 у 

сітки (рис. 1). Старт – із зони 1 з положення упор присівши, перекид уперед, ривок до 

набивного м’яча № 1; взяти м’яч, розбіг для нападаючого удару й кидок двома руками через 

сітку; пролізти під лавкою, ривок до м’яча № 2 і далі ті ж дії що на початку тесту. Після 

кидка м’яча №3 через сітку – падіння (перекат на груди, живіт) і фінішування бігом спиною 

вперед уздовж бокової лінії до лицьової. Оцінюється час переміщення в секундах. Також 

автори розробили диференціацію рівней спритності для студентів за часовими показниками: 

високий рівень – до 18 с.; середній рівень – до 19 с.; нижче середнього рівень – до 20 с.; 

низький рівень – більше 20 с. 

 

 

 

 

 

Фініш     Старт  

 Рис. 1 – Схема зображення залікового тесту 

Оскільки спритність це комплексна фізична якість, то немає і єдиного критерію її 

контролю і оцінки. Та в ході роботи був запропонований тест для виявлення рівня розвитку 

спритності для студентів, що займаються волейболом, а також наведені критерії оцінювання 

цього тесту за часовими показниками. 
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ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, 

ЗАСНОВАНОЇ НА СВОБОДІ ВИБОРУВИДІВ РУХОВОЇ АКТИВНОСІ 

Останнім часом в Україні досить гострою є проблема погіршення стану здоров’я 

молоді. Причиною ситуації, що склалась, став спосіб життя студентів: нераціональна праця, 

недостатність відпочинку; зниження рухової активності; надлишок інформації; значні 

навчальні і емоційні перенапруження, хронічне недосипання стали причиною малорухомого 

способу життя студентів. Тому потрібно опрацьовувати різні способи та методики залучення 

їх до регулярних занять [3, с.86 ]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій та спеціальної літератури підтверджує 

необхідність збільшення мотивації студентів до занять фізичними вправами, адже на даному 

етапі вона є досить низькою. Збільшення вмотивованості актуальне через зниження інтересу 

студентів до традиційної форми фізкультурних занять. 

Метою статті є обґрунтування важливості залучення молоді до активного способу 
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життя, звертаючи увагу на корисність заняття спортом, а також побудови занять з фізичної 

культури з урахуванням вибору студентів рухової активності, задля розвитку позитивної 

мотивації до занять фізичною культурою. 

Головною метою фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів 

залишається підвищення фізичної культури молоді, що насамперед передбачає їх залучення 

до активного способу життя [1].  

В сучасних студентів спостерігається помітний недолік фізкультурної й спортивної 

освіти, і як наслідок, байдужість до цінностей спортивної культури. Заняття спортом не 

тільки сприяють покращенню фізичного здоров’я й фізичному вдосконаленню студентів, 

такі заняття також включають широкий комплекс виховних, оздоровчих й профілактичних 

впливів [5, с. 350]. 

Наразі фахівці не мають сумнівів, що формування позитивної мотивації особи до 

занять спортом безпосередньо впливає на ефективність навчального процесу з дисципліни 

«Фізичне виховання». 

За даними літературних джерел, традиційна форма фізкультурних занять сприяє 

зниженню зацікавленості студентів до процесу фізичного виховання та призводить до 

формального відбування навчальних занять з цього предмету. Організація фізичного 

виховання студентів на основі їх розподілу в групи за інтересом до виду спорту підвищує 

мотивацію до занять, впливає на систематичність їх відвідування і сприяє підвищенню 

фізичної підготовленості. Фахівці наголошують, що створення оптимальних умов організації 

процесу фізичного виховання у вузі передбачає підхід, заснований на свободі вибору видів 

рухової активності.  

Це підтверджується у дослідженнях С.Г. Пільової. Серед факторів, які викликають 

незадоволення змістом навчальних занять з фізичного виховання, переважна більшість 

студентів вказала на відсутність можливості займатись обраним видом спорту (31,3 % дівчат 

та 13,9 % юнаків) [4, с. 218]. 

При розподілі студентів на групи за видами спорту слід враховувати його 

популярність, визначену шляхом анкетного опитування, можливості й стан спортивних 

споруджень, які має в розпорядженні вищий навчальний заклад, а також наявність фахівців з 

видів спорту у викладацькому складі кафедри фізичного виховання [1]. 

Згідно даним, наведеним у роботі Н.О. Земської, серед видів спорту, яким надавали 

перевагу юнаки, були: атлетична гімнастика – 36,0 %, футбол – 26,3 %, оздоровчий біг – 21,9 

%, плавання – 18,4 %, спортивні ігри (волейбол, баскетбол) – 15,8 %, пішохідний туризм – 

14,9 %. До популярних видів рухової активності серед студенток відносилися: ритмічна 

гімнастика (34,8 %), плавання (25,0 %), оздоровчий біг (20,5 %), силові тренування (15,9 %), 

спортивні ігри (12,9 %), туризм (12,1 %) [2, с. 27]. 

Сьогодні досить значною проблемою є зниження рівня здоров’я студентів, на яке, у 

свою чергу, негативно впливають низька рухова активність, недостатнє усвідомлення 

пріоритетів здорового способу життя, нехтування фізичною культурою. Таким чином, 

спираючись на виявлення рівня мотивації студентів до занять з фізичного виховання, який 

показує, що вмотивованість студентів до рухової діяльності сформована у них неналежним 

чином через зниження у студентів інтересу до традиційної форми фізкультурних занять. 

Зважаючи на це, можна зробити висновок, що створення оптимальних умов організації 

процесу фізичного виховання, а саме свобода вибору видів рухової активності, може бути 

вирішенням цієї проблеми. 
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АНАЛІЗ СТАНУ ЗДОРОВ'Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ ЗНУ 

У Цільовій комплексній програмі України «Фізичне виховання – здоров'я нації» [5] 

наводяться дані, що 90% молоді мають відхилення у стані здоров'я, понад 50% – 

незадовільну фізичну підготовленість, близько 70% дорослого населення, в тому числі і 

студентів ВНЗ України – низький і нижче середнього рівні фізичного стану. 

Вивченням проблеми стану здоров'я студентської молоді займалися Д.В. Бойко [1], 

Є.А. Захаріна [2], Т.Ю. Круцевич [3] та ін. Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 

що відзначається зростання кількості студентів, які мають серйозні відхилення у стані 

здоров'я. 

Стан здоров'я тісно пов'язаний зі способом життя [4]. За даними парламентських 

слухань «Молодь за здоровий спосіб життя» у 27% українського населення просто не 

вистачає грошей на здорове харчування. До того ж, в Україні палять 45% юнаків і 35% 

дівчат, 68% хлопців і 64% дівчат вживають алкоголь, 13% молоді вживають «легкі 

наркотики». 

Низький вихідний рівень здоров'я абітурієнтів, які вступають до ВНЗ, серйозно 

ускладнює їх адаптацію до навчальних навантажень, стаючи причиною подальшого 

погіршення здоров'я й успішності.  

Метою статті є порівняльний аналіз стану здоров'я студентської молоді.  

Для вирішення поставленої мети застосовувалися аналіз і узагальнення даних 

спеціальної науково-методичної літератури, аналіз даних медичних карт після лікарського 

контролю та методи статистичної обробки даних. 

Нами порівнювалися результати медичного обстеження студентів ЗНУ І курсів денної 

форми навчання за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки (табл. 1). 

Таблиця 1 

Розподіл студентів за медичними групами після проведення комплексного медичного 

обстеження 

рік 
Всього 

осіб 

Медична група 

ОМГ підготовча СМГ звільненні дообстеження 

2013 1230 
n 431 245 200 65 289 

% 35 19,9 16,3 5,3 23,5 

2014 1447 
n 466 338 297 77 269 

% 32,2 23,4 20,5 5,3 18,6 

 

Аналіз отриманих даних дозволяє говорити про те, що більше половини студентів 

віднесені до основної (ОМГ) та до підготовчої медичних груп. Але, друга половина студентів 

мають достатньо серйозні відхилення у стані здоров’я, а деякі і зовсім звільненні від 

фізичних навантажень. Існує і відсоток таких студентів які знаходяться на дообстеженні або 

зовсім не з’явилися на медичне обстеження. 

Порівнюючи результати комплексного медичного обстеження студентів І курсів ЗНУ 

за 2013-2014 та 2014-2015 навчальні роки (рис. 1) нами відзначено відсоткове зменшення 
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числа студентів віднесених до основної медичної групи на 2,8%. Збільшилася кількість 

студентів які відносяться до підготовчої медичної групи (на 3,5%) та до спеціальної медичної 

групи (СМГ) (на 4,2%). Відсоток студентів які повністю звільнені від занять фізичним 

вихованням не змінився та залишився 5,3%. На 4,9% зменшилася кількість студентів яки 

знаходяться на дообстеженні. 
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Рис. 1. Розподіл студентів І курсів ЗНУ за медичними групами після 

проведення комплексного медичного огляду в 2013 та 2014 роках
 

Отримані нами результати підтверджують дані про погіршення стану здоров'я і 

збільшення кількості хронічних захворювань у студентської молоді з кожним роком. Для 

виправлення ситуації, рекомендуємо збільшити кількість обов'язкових занять фізичними 

вправами в дошкільних установах, школах та Вузах. Необхідно повсюдно і регулярно вести 

моніторинг стану здоров'я учнівської молоді та студентів, і за отриманими показниками, як 

по кінцевому результату роботи, оцінювати якість виховання, освіти та оздоровлення. 
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ВПЛИВ СПОРТИВНОГО ЖИТТЯ НА СТУДЕНТІВ 

 ФАКУЛЬТЕТА ЖУРНАЛІСТИКИ 

Сьогодні епоха розквіту інтернет-технологій та модернізації суспільства дає 

молодому поколінню безмежну соціальну активність, забираючи при цьому активність 

фізичну, знижуючи суспільний рівень здорового способу життя. Сьогодні, у нашій 

індустріалізованій країні, яка не є осередком чистоти це питання повинно підійматися на 

рівні держави та підтримуватися органами місцевого самоврядування.  
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Згідно статистичних даних кафедри соціології МГІМО, що запропонувала результати 

дослідження «Віртуальна свобода і безпека студентів в Інтернеті», [2] - 

середньостатистичний час перебування студента в Інтернеті в будній день - близько 

чотирьох годин, а у вихідні навіть більше. Не важко зрозуміти, що студенти віддають 

перевагу соціальній мережі в докір здорового способу життя у реальному світі. Проте чи є це 

настільки глобальною проблемою, щоб підіймати її на державному рівні ? Нижче ми 

відповімо на це питання, взявши за приклад студентів, які навчаються на факультеті 

журналістики. 

Що ж насправді являє собою студент, який навчається журналістській справі? 

Студент - це соціальний статус, не категорія учня, це спосіб життя. Зокрема студенти 

факультету проводять більшу частину вільного часу за комп’ютером і здається, що це не 

дивно, адже саме мережа дає можливості працювати та виконувати домашні вправи: 

знаходити інформацію, спілкуватися з іншими людьми, передевлятися новини та просто 

друкувати тексти [3].  

Журналіст висловлює думку, робить зауваження, щось коригує, видобуває новини, 

пише нариси, веде репортажі, дає прогнози, оглядає, редагує. Легкою цю професію не 

назвеш. Вона диктує особливий темп життя, змушуючи журналіста підкорятися ритму 

зовнішніх обставин: ранній підйом, напружений графік, спілкування з безліччю людей та 

нічні зміні [4]. Така робота без відповідної підготовки приведе людину до нервових розладів 

та депресій. Робота фахівця у сфері журналістики, вимагає переважно інтелектуальних 

зусиль, тривалих нервових напружень, пов'язаних з переробкою великого потоку 

різноманітної інформації, що відрізняється від праці фізичної – у цьому випадку м'язове 

стомлення є адекватним фізіологічним станом, що з’явився у ході еволюції як біологічне 

пристосування, що охороняє організм від перевантаження. Так само еволюція виробила 

реакції, що оберігають ЦНС від перенавантаження, викликаючи порушення нервової 

системи, які, накопичуючись, призводять до захворюваннь. 

Тож здоров'я виступає як провідний чинник, який визначає не тільки гармонійний 

розвиток молоді, а й успішність освоєння обраної професії, плідність його майбутньої 

діяльності. Можливості різних видів спорту полягають у зміцненні здоров'я, корекції статури 

і постави, підвищення загальної працездатності, психічної стійкості, нарешті, в 

самоствердженні. Існує відомий постулат, який коротко і ємко висвітлює тісний 

взаємозв'язок професійної підготовки журналіста та здоров’я людини: фахівець може мати 

хорошу професійну базу, багатий досвід роботи, але якщо він не обладає здоров'ям, то його 

не можна відносити до трудових ресурсів. 

Відомо, що журналістам доводиться тривалий час знаходитися у стані фізичного 

спокою - сидіти, у такому випадку м'язи людини не здійснюють майже ніякої роботи, що 

заважає нормальному функціонуванню кровообігу в тканинах, проте як тільки м'язи 

починають працювати, відразу ж зростає їх запит на енергетичні речовини і кисень. 

Вступають в дію різні фізіологічні механізми, які посилюють діяльність серця, 

розкриваються резервні капіляри, поліпшується живлення мозку і людина починає краще та 

ясніше мислити. 

Роблячи висновок, варто зазначити, що повсякденне навчальння, сесії, навчальні та 

виробничі практики - все це вимагає від учнів і студентів не тільки старанності, а й здоров'я, 

гарної психофізичної підготовленості. Ми можемо констатувати і той факт, що студенти, які 

регулярно займаються спортом і не перериваються занять навіть у період іспитів, більш 

вдало для свого здоров'я проходять усі успити студентського життя. Тому, вибір студентом 

будь-якої форми активності: фізична праця, йога, різноманітні танці, заняття фізичною 

культурою, гімнастика - є сприятливим явищем для організму, знижуючи дефіцит рухової 

активності та сприяючи нормальному функціонуванню різноманітних систем організму. 

Саме тому фізична культура і спорт широко використовуються для зміцнення 

здоров'я, фізичного розвитку і підготовленості людини в сучасному суспільстві. Фактично 

фізична культура і спорт необхідні для соціального становлення не тільки студентів 



 323 

журналістики, а й молоді зокрема, будучи невід’ємним засобом їх загального та 

гармонійного розвитку. Це означає, що фізична культура і її складов частина - студентський 

спорт - в структурі освітньої та професійної підготовки майбутніх бакалаврів та спеціалістів 

виступають не тільки в ролі навчальної гуманітарної дісципліни, але і як засіб спрямованого 

розвитку цілісної особистості. 
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ВПЛИВ КОМАНДНОЇ ГРИ (ВОЛЕЙБОЛ)  

НА ФІЗИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТОК 

Для збереження і відновлення здоров'я недостатньо пасивного очікування, коли 

природа організму раніше або пізніше зробить свою справу. Людині необхідно здійснювати 

певну роботу в даному напрямі. Але, на жаль, більшість людей цінність здоров'я 

усвідомлюють тільки тоді, коли виникає серйозна загроза для здоров'я або воно в значній 

мірі втрачене, внаслідок чого виникає мотивація вилікувати хворобу, повернути здоров'я. 

Здоров'я багато в чому залежить від способу життя, проте, кажучи про здоровий спосіб 

життя, в першу чергу мають на увазі відсутність шкідливих звичок. Це, звичайно, необхідна, 

але зовсім не достатня умова [1].  

Впевненість у собі,емоційна стійкість, цілеспрямованість - це ті якості, які мріє 

розвинути в собі кожна студентка. І ми, дійсно,можемо змінити себе,за допомогою 

регулярних занять з волейболу. Навіть тренування аматорського рівня здатні вплинути на 

наш стан, характер та особистість. 

Звичайно, багато чого залежить від гральної позиції і особливостей тренування, які ви 

обрали. Одна справа - професійні заняття і підготовка до змагань, а інша - вправи для 

задоволення і підтримки тонусу. На сучасному високому рівні розвиток гри у волейбол - це 

виконання необхідних тактичних дій, які можливі тільки в умовах досконалого володіння 

технікою цієї гри. Для волейболу характерна висока емоційна та інтелектуальна насиченість. 

Високий емоційний підйом і хороша морально-вольова підготовка нерідко призводить до 

перемоги над найбільш сильним суперником, а найголовніше, над своїми власними 

слабкостями [2]. 

Професійні спортсменки, в більшості своїй переживають своєрідну "ломку" 

особистості. Ще з ранніх років вони звикають до суворих обмежень у харчуванні та способу 

життя. Головне для них - мотивація у досягненні успіху. Ці люди нагадують стрілу, яка 

невпинно летить вперед. Тільки непохитне прагнення до перемоги може допомогти їм 

домогтися дійсно значних результатів. Що стосується звичайних студенток, тут справа йде 

трохи по-іншому. Щоб привчити себе до регулярного відвідування тренувань або спортзалу, 

студентка повинна поставити перед собою чітку мету, яка допоможе йому побороти лінь. Це 

означає, що вже на самому початку занять студентки стають уважними, цілеспрямованими і 

зібраними. Студенткам доводиться вчитися дисципліни, щоб "втиснути" в свій звичайний 

http://www.mgimo.ru/news/experts/document234651.phtml
http://www.rabotka.ru/infoworker/018.php
http://bukvar.su/fizkultura-i-sport/60049-Vliyanie-sporta-na-studencheskuyu-zhizn.html
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графік регулярні тренування. Далі під час занять волейболом, будь-яка дівчина вчиться 

долати як фізичні слабкості, так і психологічні [3]. 

Крім того, волейбол розвиває швидкість прийняття рішень. До речі, заняття 

волейболом допомагають зняти хворобливу сором'язливість, навчитися швидко 

орієнтуватися в ситуації спілкування. У результаті підвищується самооцінка, і студентка 

починає відчувати себе набагато краще і спокійніше. Тому для студенток надзвичайно 

важливо займатися волейболом, щоб після тяжкого навчального дня відчути спокій і 

рівновагу і розслабитись в колі знайомих людей. Для студентки яка за своєю природою дуже 

емоційна потрібна хоча б щотижнева розрядка якщо так не робити то через місяць можливий 

нервовий зрив. Тільки потрібно тренуватися на повну силу, бо ніякої користі від занять не 

буде. Відомо, що фізична активність впливає на біохімічні процеси. Змінюється метаболізм, 

особливості гормональної сфери. Саме тому після тренувань ми відчуваємо бажане 

полегшення. 

Загалом, про користь волейболу сказано достатньо. А чи можуть такі заняття 

виявитися корисними або шкідливими? І якщо так, то для кого? Якщо говорити про психіку, 

то в деяких випадках є неправильно вибрана позиція, яка дійсно може бути шкідливою в 

тому плані, що всі вдачі, або похибки можуть бути неоцінені її командою і бажання зникає. 

Що стосується фізичних травм студентка повинна контролювати всю динаміку тіла, бо 

регулярні травми можуть призвести до дуже жахливих хвороб [4]. 

Отже, волейбол гра для студенток які мають сильний характер, або хочуть його 

здобути. Для фізичного розвитку дівчини це просто чудово, тому що кожна дівчина хоче 

бути високою та стрункою, а волейбол розвиває всі групи м'язів. З точки зору актуальності 

то студентки вибирають цей спорт з поміж інших. Волейбол допомагає студенткам 

розвинути ті самі чудові якості, про які мріє кожна з нас. 
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ФІЗИЧНА ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ  

ВЗАЄМОНАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

У вищих навчальних закладах фізична культура представлена як навчальна 

дисципліна і як найважливіший компонент формування цілісного розвитку особистості 

студента. Проте, відповідно до практичного досвіду педагогів, у сучасної студентської 

молоді недостатньо розвинене мотиваційно-ціннісне ставлення до занять фізичною 

культурою. Проблемними питаннями є неналежний стан сформованості у студентів системи 

теоретичних знань із фізичного виховання ще під час їхнього навчання в загальних освітніх 

закладах та недостатнє усвідомлення потреби займатися фізичними вправами, турбуватися 

про власний фізичний стан.  

Виникає нагальна потреба в пошуку ефективних шляхів формування в студентів 

пізнавальної активності до предмета «Фізичне виховання» та до цінностей фізичної культури 

як основного чинника здорового способу життя, використання нових методів та способів 

викладання дисципліни. 
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Незадовільний стан здоров’я молоді як наслідок негативного ставлення до способів 

його підтримки висвітлено в працях науковців Н. Завидіської, Ю. Юрчишина [2, с. 51; 4, с. 

118]. Формування мотивів, потреб студентів в фізичних вправах розглянуто в дослідженнях 

В. Ареф’єва, О. Бубела, Г. Іванова [1, с. 35; 3, с. 10].  

Аналіз літературних джерел свідчить, що проблема формування та підвищення 

зацікавленого ставлення студентів університетів до потреби в заняттях спортом і фізичними 

вправами, є актуальною сферою для дослідження, створення й впровадження методів 

навчання в рамках дисципліни «Фізичне виховання». 

Метою статті є теоретичне обґрунтування можливості застосування методу 

взаємонавчання для вирішення зазначеної проблеми. 

Під час вивчення дисципліни «Фізичне виховання» студенту пропонуються 

комплекси вправ, які він засвоює за допомогою: 

- фронтального вивчення, коли викладач навчає всіх студентів групи одночасно; 

- індивідуального тренування; 

- корпоративного вивчення, коли студенти активно навчають один одного під наглядом 

викладача. 

Остання форма вивчення включає в себе такі форми взаємонавчання, як тренування в 

малих групах та тренування в парах, виконання теоретичних досліджень та презентацій на 

задані теми («Медитативні дихальні техніки», «Рівні навантажень на різні групи м’язів під 

час силової аеробіки», «Методики визначення фізичного стану людини» тощо), що дозволить 

не лише виконувати фізичні вправи з максимальною користю, але і розуміти, на які 

конкретні цілі наплавлена кожна з них, який потенційний вплив вони можуть здійснювати на 

загальний стан здоров’я студента, сприймати результат вправ не як несподіване поліпшення 

стану здоров’я, а як закономірний наслідок своєї праці. 

Взаємонавчання передбачає розподіл фізичної групи на малі зі змінним складом, які 

знаходяться в постійній взаємодії, виконуючи такі функції саморегуляції, як взаємний 

контроль знань та перевірка вмінь. Кількість студентів в одній підгрупі не є сталою і може 

змінюватися в залежності під завдань заняття. Об’єднання в одну групу студентів з різними 

рівнями розвитку певних фізичних якостей дозволяє ефективно поглибити загальний рівень 

знань про оволодіння цими якостями в усіх студентів групи. 

Викладач під час таких занять виконує консультуючу функцію та корегує весь процес 

взаємонавчання відповідно до навчальної програми та нормативів. 

З точки зору психологічних процесів, в основу корпоративного вивчення покладені 

принципи покращення психологічного мікроклімату та взаємовідносин в середині окремо 

взятої групи, що в свою чергу матиме позитивний вплив і на результати вивчення 

дисципліни в цілому [3, с. 24]. 

Проведений аналіз літературних джерел дав підставу зробити висновки, що і хоча 

корпоративне навчання не можна розглядати як повноцінну заміну фронтальному вивченню, 

проте саме взаємонавчання має усі перспективи стати тією інноваційною методикою, яка в 

поєднанні з фронтальним вивченням допоможе значно ефективніше розвивати позитивне 

ставлення до предмету «Фізичного виховання». 
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СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ,ЗДОРОВ'Я І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ 

Постановка проблем та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. У сучасних умовах інтегрування України у європейську систему освіти на 

перший план виходить реформи у системі освіти України, її удосконалення, підвищення 

рівня якості, підготовки молодих кадрів. Протягом останніх років в країні різко погіршилася 

ситуація із здоров’ям молоді. В першу чергу це пов’язано з кризою в системі виховання 

молоді, яка не підлягає вимогам і міжнародним стандартам фізичного виховання. 

Беззаперечним і першочерговий є той факт, що кожен має турбуватися про своє здоров’я, до 

своїх фізичних рис, повинен відчувати свою фізичну потребу і вдосконалювати її. І тому в 

законі України «Про освіту» та «Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту в 

Україні» поставлена першочергова мета для створення умов, що будуть покликані для 

покращення життя творчої молоді, та відкрити простір до її реалізації . Першочергова 

проблема полягає в швидкій необхідності вирішення подальших шляхів удосконалення 

системи фізичного виховання студентської молоді. Фізичне виховання є першочерговою 

складовою розвитку особистості. Чим більше людина фізично розвинена, тим вищий рівень 

її працездатності. Таким чином, проблема фізичного виховання і на сьогодні є актуальна. 

Здорова людина більшь активна, мобільна, життєрадісна і загалом життєздатніша. Тому нині 

активно гадають над перспективами фізичного виховання. 

Багато вчених присвятили свої дослідження за для підвищення ефективності 

фізичного виховання. Педагогічне та методологічне підґрунтя для вдосконалення фізичного 

виховання викладено у дослідженнях Л.В. Волкова, та інших, диференційному фізичному 

вихованню присвячено дослідження Т.В. Петровської, та інших. 

Мета статті – аналіз стану фізичного виховання, виявити проблеми, окреслити 

актуальні питання та шляхи їх подальшого вирішення. 

Серед багатьох причин однією з основних є втрата зацікавленості молоді до занять 

спортом, спричиненою багатьма вагомими причинами. Серед них: абстрактність нормальної 

програми фізичної програми, яка не враховує регіональні та кліматичні особливості; не 

індивідуальної людини, а до навчальної групи; відсутність навчальної бази у закладах. 

З окресленої вище проблеми випливає ще наступна: залучення студентів до 

самостійних занять спортом.  

Опрацьовані дослідження свідчать про те, що на момент вступу до ВНЗ різні 

відхилення у стані здоров’я спостерігаються у кожного другого підлітка. Це пояснюється 

тим, що навчання у школі супроводжувалось дефіцитом рухової активності ,нервовим 

перенапруженням, необхідністю засвоєння та переробки учнями великої кількості інформації 

На підставі досліджень ми встановили, що векторами підвищення освіти студента є: 

- Систематичні заняття спортом 

- Профілактика захворювань 

- Загартованість організму 

- Харчування 

- Боротьба із шкідливими звичками 

- Активний відпочинок 
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Кардинальні зміни у суспільстві, вимагаю нових заходів до виховання молоді. 

Особливо набуває вормування суспільно активної, фізично досконалої та здорової 

особистості. У будь-якому суспільстві здоров’я людини є вищою цінністю, воно є 

пріорітетним, запорука успіху суспільства. Але на превеликий жаль в нашій державі 

спостерігається погіршення стану здоров’я дітей. Усі виокремлені шляхи підвищують 

активність студентів самостійного до вивчення теорії .У перспективі можна поглянути, що 

така організація фахової підготовки надає високий рівень професійних знать та умінь 

стосовно підвищення якості проведення уроків у школярів різних вікових груп, опанування 

новітніх технологій фізичного виховання. 
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ВПЛИВ НЕТРАДИЦІЙНИХ СИСТЕМ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

НА ЕМОЦІЙНИЙ СТАН СТУДЕНТОК 

На сьогоднішній день спостерігається тенденція погіршення здоров’я та загальної 

фізичної активності студентів. Постійні стреси, хвилювання, шкідлива екологія та 

нездоровий спосіб життя впливають не лише на наше здоров'я, а на психологічно-емоційний 

стан в цілому. Покращити психофізичне положення покликаний, так званий ментальний 

фітнес – «розумне тіло» або «свідомість і тіло». Заняття нетрадиційною системою фізичного 

виховання спрямовані на підтримку оптимального рівня розвитку фізичних якостей, 

досягнення внутрішньої гармонії, поліпшення самопочуття та психоемоційного стану 

студенток.  

Традиційні ж заняття фізичним вихованням не викликають інтересу та не мотивують, 

а одноманітні вправи швидко набридають й лише втомлюють, тому потрібно обрати дієві 

вправи, які будуть корисні не лише для тіла, але і для поліпшення емоційного стану 

студенток.  

Мета статті: з’ясувати взаємозв’язок між фізичним і емоційним станом та впливом 

нетрадиційної системи фізичного виховання на покращення психофізіологічного 

самопочуття студенток. 

Головна мета і завдання пілатесу – це зміцнення здоров’я, підвищення життєвого 

тонусу, зростання загальної та спеціальної працездатності, виховання фізичних якостей, 

формування постави та корекція вад статури, профілактика патологічних станів та 

профзахворювань, виховання естетичних навичок, психопрофілактика, психокорекція, 

набуття життєвої енергії, бадьорості, життєрадісного настрою, протидії та опору стресам [4]. 

За своєю природою пілатес – це не просто комплекс підібраних вправ. Це методика 

тренування, заснована на гармонії розуму і тіла. Така програма ефективна для більшості 
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людей, бо пілатес включає вправи для всіх частин тіла, розвиває координацію, покращує 

гнучкість, вчить рухатися красиво й граціозно[3]. 

Відомо, що емоції впливають на загальний стан людини. Техніка пілатесу тримає 

баланс між фізичними та емоційними якостями. Нервова система неймовірно гнучка і дуже 

добре вміє пристосовуватися до умов, що змінюються, перебудовуючись в процесі 

тренувань.  

Музичний супровід надзвичайно підвищує емоційність занять. Пілатес особливо 

корисний студентам, які більшу частину навчання проводять сидячи. Скорочуються майже 

всі мускули, регулюється обмін речовин, судинна система прискорює свою роботу, організм 

відчуває навантаження. 

Під час занять у студенток університету покращується настрій, думки звільняються 

від повсякденних турбот, знімається стрес, адже музика – це потужний психотерапевтичний 

засіб. На жаль, зараз фізичні вправи не стали невід'ємною складовою життя сучасних 

студенток. Улюбленими способами проведення дозвілля залишаються розваги з друзями, 

відпочинок за допомогою телебачення та фільмів й комп’ютерних ігор. Все це негативно 

впливає на емоційний стан, замість відпочинку студентки навпаки, додатково навантажують 

себе непотрібною інформацією, нервова система не витримує такої напруги, а звідси 

головний біль, дратування та поганий настрій.  

Систематичні заняття фізичними вправами за умови раціонального тренування 

позитивно впливають на всі системи життєзабезпечення людини, стан її фізичного і 

психічного здоров’я, в першу чергу на серцево-судинну систему, дихальну, систему 

травлення і опорно-руховий апарат людини, гармонізується та покращується діяльність і 

стан залоз внутрішньої секреції, які беруть активну участь у регуляції всіх процесів в 

організмі і нормалізують обмінні процеси [5]. 

Вправи, виконувані за спеціальною методикою, впливають на всі відділи нервової 

системи – центральну, периферійну, вегетативну. Тренування нервової системи позначається 

і на можливостях адаптації до складних умов та стресів, на покращенні функціонального 

стану всіх органів та систем під час виконання фізичних навантажень. Велике значення 

мають позитивні емоції, що викликаються у процесі занять, підвищують активність людини, 

надаючи їй енергії, сили. 

Пілатес в останні роки отримал широку популярність, особливо, серед молоді. Цю 

техніку активно практикують у ЗНУ, тим самим залучають студенток до занять фізичною 

активністю та правильного способу життя. Недаремно же кажуть, що у здоровому тілі – 

здоровий дух! Пілатес робить наше тіло не лише здоровим, але й розумним. Техніка є 

привабливою з емоційної сторони, що задовольняє потреби тих, хто займається. 

Отже, застосування пілатесу в університеті, як навчально-тренувальний процес, 

допоможе успішно розв’язати проблему стосовно показників стану здоров’я та розвитку 

фізичних можливостей організму студенток. Ми вважаємо, що використання техніки 

пілатесу покращує нервовий стан, підвищує ефективність навчального процесу, знімає 

психологічне навантаження, надає прилив енергії та підіймає настрій. 
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ВАЖЛИВІСТЬ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИИМ ВИХОВАННЯМ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ 

Вагоме значення у життєдіяльності студентів факультету журналістики має здоровий 

спосіб життя, який сприяє розумовій активності, бадьорості, впевненості в собі.  

Метою нашого дослідження є простеження важливості підтримання тонусу фізичного 

здоров’я для студента факультету журналістики. 

Актуальність нашої теми полягає в тому, що велика частина студентів не надає 

особливого значення фізичному здоров’ю, хоч воно є запорукою всіх аспектів нормальної 

життєдіяльності людини. 

Цій темі присвятили свої праці зокрема такі науковці: М. Белінська, А. Ведмедюк,  

М. Войцехівська, Т. Іваненко, О. Карпов, Г. Куртова, А. Лугова. 

Як зазначає Г. Куртова у своїй науковій статті, «Національна доктрина розвитку 

освіти України в ХХІ ст. визначає основні стратегічні напрями її вдосконалення. Одним зі 

шляхів, що сприяє збереженню здоров’я підростаючого покоління, доктрина вважає 

залучення його до занять фізичною культурою» [6]. 

Дуже важливо підтримувати якісний стан власного здоров’я. А. Лугова доцільно 

зауважує: «Здорова людина – це повноцінний член суспільства, який відрізняється високим 

рівнем фізичної та розумової працездатності, хорошим самопочуттям, внутрішнім душевним 

комфортом» [7]. 

На жаль, не всі студенти усвідомлюють необхідність дотримання тих складових, які 

забезпечують нормальне функціонування фізичного здоров’я. Стверджує це й М. Белінська: 

«У свідомості переважної більшості студентської молоді рухова активність не є важливим 

чинником здорового способу життя, що включає інші важливі чинники – харчування, 

раціональний графік праці й відпочинку, гігієну тощо» [1].  

М. Войцехівська наголошує: «У студентів, які активно й систематично відвідують 

заняття з фізичного виховання, виробляється певний стереотип режиму дня, підвищується 

впевненість і стійкість поведінки та рівень дотримання норм здорового способу життя» [3]. 

З огляду на те, що журналістика є стресовою професією, дуже важливо уважно 

стежити за нормальним функціонуванням серцево-судинної системи. Як зазначає Г. Куртова, 

«У процесі систематичного спортивного тренування розвивається функціональне 

пристосування зміни в роботі серцево-судинної системи, які підкріплюються морфологічною 

перебудовою апарату кровообігу і деяких внутрішніх органів» [6]. 

Серед науковців існує думка, що звички щодо розпорядку дня устатковуються в 

людині саме в період студентства. Проте навіть вони є гнучкими. Про це говорить О. Карпов: 

«Чітке виконання хоча б протягом декількох тижнів наперед продуманого й розумно 

складеного розпорядку дня допоможе студентові виробити в себе динамічний стереотип» [5]. 

На прикладі студентки 4-го факультету журналістики Запорізького національного 

університету ми проілюструємо результативність фізичних вправ, що відображається, як 

мінімум, на піднесеному самопочутті. 

Оксана Якименко щодня прокидається пів на восьму ранку, вона робить зарядку для 

всіх груп м’язів: від шиї до ступній. Дівчина говорить, що зарядка кожного дня заряджає її 

енергією. Коли Оксана не ходить на стадіон, відчуває в тілі надмірну кволість. Дівчина 

стверджує, що тренування допомагають їй вистояти морально у своїй професійній 

діяльності. На прикладі Оксани бачимо, що встигнути можна все: адже вона не тільки 

регулярно займається спортом, а й є відмінницею-бюджетницею на факультеті 

журналістики. Оксана впевнено каже: «Для мене є два великі життєві правила. Перше – 

жодного дня без рядка, друге – жодного дня без тренування». 
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Отже, для будь-кого дуже важливо підтримувати фізичне здоров’я в тонусі. Але чи не 

найбільш вагоме значення це має для студентів факультету журналістики, які вже з молодого 

віку повинні виховувати в собі бадьорість настрою і фізичну стійкість. На прикладі Оксани 

Якименко, молодого працівника ЗМІ, ми побачили гармонійне функціонування всіх аспектів 

здорового способу життя. 
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file:///C:/Users/dd/Desktop/lugova_zariadka.pdf. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ЗАЦІКАВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ 

ВИХОВАННЯМ У ВНЗ 

Час в якому ми живемо – це століття глобальних соціальних, технічних й біологічних 

перетворень. Приголомшуючий темп науково-технічного прогресу, вніс в спосіб життя 

людини свої корективи, а саме: нервові й фізичні перенавантаження, стреси, серцево-судинні 

захворювання, функціональні порушення постави, надлишок ваги тіла й ряд інших 

серйозних захворювань. Надзвичайної актуальності нині набула проблема збереження і 

зміцнення здоров’я студентської молоді [1, 3]. Якщо за шкільні часи за підлітками ще 

здійснювався деякий контроль, то у роки студентства, вся відповідальність за своє життя й 

майбутнє лягає на плечі самого студента. Але, усвідомлюючи усю відповідальність за своє 

здоров’я, лише деякі зі студентів шукають можливості його покращити. На жаль, є і такі, у 

яких відсутні необхідні знання, вміння та навички, а також мотивація до регулярних занять 

фізичними вправами [2, 4]. 

Метою статті є дослідження рівня зацікавленості студентів до занять фізичним 

вихованням у ВНЗ.  

Дослідження проводилося зі студентами Запорізького національного університету. 

Усього в дослідженні брало участь 120 студентів економічного та історичного факультетів 

різних курсів та статі.  

Для визначення рівня зацікавленості студентів до занять фізичним вихованням у ВНЗ 

було запропоновано відповісти на поставлені питання. 

file:///C:/Users/dd/Desktop/Zb_st_fizk_3.pdf
file:///C:/Users/dd/Desktop/.pdf
file:///C:/Users/dd/Desktop/.pdf
file:///C:/Users/dd/Desktop/pdf
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 331 

На питання «Чи задоволені Ви станом свого фізичного здоров’я?» студенти відповіли 

таким чином (Рис. 1): трохи менше половини опитаних, а саме 44,2% (53 із 120 опитаних) – 

не замислюючись виразили незадоволення щодо стану свого здоров’я; 34,2% опитаних (41 із 

120) оцінили як середній і тільки 21,6% (26 із 120) студентів повністю задоволені станом 

свого фізичного здоров’я. 

  

На питання «Як часто Ви відвідуєте заняття з фізичного виховання?» (Рис. 2) 

більшість опитаних відповідально відвідують пари фізичного виховання, а саме 10% (12 із 

120) «намагаються ходити на кожну пару» і 45,8% (55 із 120 опитаних) «відвідують 

більшість практичних занять з фізичного виховання». Але, відсоток менш відповідальних 

студентів що «відвідують тільки пари в період модульного контролю для здачі контрольних 

тестів» і «зовсім не відвідують практичні заняття з фізичного виховання» дуже високий, а 

саме 32,5% (39 із 120) і 11,7% (14 із 120 опитаних) відповідно. 

Основною причиною відвідування занять з фізичного виховання для студентів є 

«необхідність отримати залік», а потім «бажання активно відпочити», «удосконалити своє 

тіло», «спілкування с друзями» і подібне. 

На запитання «Що саме зумовлює доволі низький рівень відвідування занять з 

фізичного виховання?» студенти відповіли таким чином: майже 50% незадоволені рівнем 

комфортності роздягалень й душових, недостатність сучасного спорядження та інвентарю, 

відсутність відповідних всім необхідним умовам спортивних майданчиків; близько 20% 

опитаних визначають несумісність та незручність розкладу занять; близько 15% визнають 

незацікавленість у даній дисципліні; 15% респондентів вважають що заняття неефективні 

через застарілі навчальні програми.  

У той самий час,студентами були запропоновані шляхи вирішення вище зазначених 

проблем: побудова та ремонт основних спортивних споруд, придбання основного 

спортивного обладнання, популяризація занять спортом в університеті шляхом висвітлення 

актуальних подій, надання студентам права вибору бажаного виду рухової активності, 

застосування сучасних технологій під час занять. 

Для підвищення рівня зацікавленості до занять з фізичного виховання, студентська 

молодь пропонує надати їм право вибору виду рухової активності. Також, необхідно 

модернізувати та реформувати програми навчання, застарілі принципи і методи подання 

занять з фізичного виховання студентів. 

Література: 

1. Анікєєв Д.М. Рухова активність у способі життя студентської молоді: автореф. 

дис.…канд. наук з фіз. вих. і спорту: 24.00.02. / Д.М. Анікєєв. – Київ, 2012. − 20 с.  

2. Биличенко Е.А. Анализ мотивации к занятиям физическими упражнениями и ее 

использование для повышения эффективности занятий по физическому воспитанию со 

студентками / Е.А. Биличенко // Физическое воспитание студентов. – 2010. – № 4. – С. 12-14.  

3. Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання 

студентів вищих навчальних закладів.: автореф. дис. …канд. наук з фіз. вих. і спорту: 

24.00.02. / Є.А. Захаріна. – Київ, 2008. – 20 с. 

4. Круцевич Т.Ю. Отношение студентов к занятиям по физическому воспитанию в вузе / 
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Т.Ю. Круцевич, О.Ю. Марченко // Физическое воспитание и спорт в системе образования как 

фактор физического и духовного оздоровления нации // Международная научно-

практическая конференция. – Минск, 2009. – Ч. 2. – С. 150-153. 

 
Сущенко Матвій 
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ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Здоров’я – безцінне надбання всього суспільства, а також основна складова 

повноцінного і щасливого життя. 

Здоров’я допомагає нам реалізовувати наші плани, успішно вирішувати основні 

життєві завдання, долати труднощі, а якщо доведеться, то й значні перевантаження. 

Як вважають науковці Ю.А. Гришко та Л.Б. Биковський, нажаль, багато студентів, не 

дотримуються найпростіших, обґрунтованих наукою норм здорового способу життя. А саме: 

• Одні стають жертвами малорухомості (гіподинамії), що викликає передчасне старіння.  

• Інші порушують режим харчування, недоїдають або переїдають, тим самим приводячи свій 

організм в стресовий стан. 

• Треті не вміють відпочивати, відволікатися від розумових і побутових турбот, завжди 

неспокійні, нервові, страждають безсонням, що, в кінцевому підсумку, призводить до 

захворювань внутрішніх органів.  

• Деякі студенти, піддаючись згубної звички до паління і алкоголю, активно вкорочують своє 

життя [2, c. 29-36; 1, c. 171-180]. 

Однією з головних причин поганого здоров’я є неправильне харчування. 

Спостерігається повна зневага до режиму харчування: без сніданку йдуть на заняття до 21 % 

студентів, близько 47 % студентів приймають їжу тільки два рази на день [3, c.42-47]. 

Мета статті: дослідити, проаналізувати та освітити сучасний спосіб здорового 

харчування студентів. 

Харчування є одним з головних складових здорового організму. Коли йдеться про 

нього, слід пам’ятати про два основні закони, порушення яких небезпечне для здоров’я. 

Перший закон – рівновага одержаної і витраченої енергії. Якщо організм одержує 

енергії більше, ніж витрачає, тобто якщо ми отримуємо їжі більше ніж це необхідно для 

нормального розвитку людини, для роботи і гарного самопочуття, ми набираємо вагу. Зараз 

більше третини нашої країни, включаючи дітей,має зайву вагу. А причина одна – 

надлишкове харчування, що в підсумку призводить до атеросклерозу, ішемічної хвороби 

серця, гіпертонії, цукрового діабету. 

Другий закон – відповідність хімічного складу раціону, фізіологічним потребам 

організму в харчових речовинах. Харчування має бути різноманітним і забезпечувати 

потребу в білках, жирах, вуглеводах, мінеральних речовинах, харчових волокнах. Багато з 

цих речовин не замінні, тому що не утворюються в організмі, а надходять лише з їжею. 

Відсутність хоча б одного з них, наприклад, вітаміну «С», призводить до захворювання і 

навіть смерті [2, c. 30-37]. 

Проблеми харчування сучасного студента не менш складні, чим в голодні часи. Якщо 

раніше студентові досить було бути ситим, то тепер його більше турбує біологічна цінність 

продуктів, режим харчування, поєднання харчування з рухом, вплив харчування на 

зовнішність і здоров’я.  

Для студентів усіх часів є низька культура харчування, що характеризується 

наступними рисами:  

- зневага до режиму харчування;  

- некомпетентність в режимі харчування;  

- надлишковий вжиток ласощів і напоїв, що містять цукор;  

- надмірний вжиток напоїв, що володіють наркотичними властивостями: кава та алкоголь;  
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- смутне і загальне уявлення про значення харчування для здоров’я;  

- недостатнє знання проблем вікового харчування;  

- невміння організувати харчування залежно від навантаження;  

- надмірне і некомпетентне обмеження в харчуванні в догоду молодіжній моді під девізом 

«Худнути»!  

Не кожен з нас знає, що потрібно навчитися культурі розумного споживання їжі, та 

утримуватися від спокус і взяти ще шматочок смачного продукту, що дає зайві калорії, або 

вносить дисбаланс. Адже будь-яке відхилення від законів раціонального харчування 

призводить до порушення здоров’я. Організм людини втрачає енергію не тільки в період 

фізичної активності, але й в стані відносного спокою, коли енергія використовується для 

підтримки фізіологічних функцій організму, як приклад збереження постійної температури 

тіла. Встановлено, що в студента при нормальній масі тіла, витрачається 7ккал/1кг за годину 

[2, c. 29-36; 1, c. 171-180]. 

Здорове харчування забезпечує правильний ріст і формування організму, сприяє 

збереженню здоров’я, високої працездатності та продовженню життя. 

Прийом їжі повинен складатися із змішаних продуктів, які є джерелом білків, жирів і 

вуглеводів, вітамінів і мінеральних речовин. Тільки в цьому випадку вдається досягти 

збалансованого співвідношення харчових речовин і незамінних факторів харчування. 

Література 

1. Биковський Л.Б. Актуальні підходи до формування здорового способу життя в Учнівській 
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ВАЖЛИВІСТЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ  

СФЕРИ ЗВ’ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ (PR) 

Фізична культура – це частина культури суспільства, одна зі сфер соціальної 

діяльності, спрямована на покращення та зміцнення здоров’я, розвиток фізичних здібностей 

людини та їх використання відповідно до потреб суспільної практики. Спорт сприяє 

розвитку таких якостей, як відповідальність, толерантність, вміння співпрацювати, що 

позитивно впливає на процес соціалізації особистості [3]. Однак, можна помітити, що люди 

почали менше займатися фізичною культурою та приділяти менше уваги догляду за своїм 

здоров’ям. Все це відбувається через зростання ролі роботи у житті суспільства. Сучасна 

людина проводить більшу частину свого часу на роботі, особливо це стосується офісних 

робітників, наприклад, робітників сфери PR.  

Мета статті: з’ясувати важливість фізичного виховання та активного способу життя 

для працівників сфери PR. 

Цій темі присвятили свої праці такі науковці: А. Данилов, Т. Коломникова, О. Пухова 

та ін. 

 Останнім часом широко поширюється таке поняття, як «офісний синдром». Офісний 

синдром – це важкий комплекс симптомів, який включає у себе порушення, які 

проявляються у різних системах та органах, та поширюється серед офісних працівників у 

зв’язку з впливом на них шкідливих факторів оточуючого робочого середовища [2]. 

Причиною поширення офісного синдрому є насамперед гіподинамія. Гіподинамія – 

порушення функцій організму, викликане обмеженням рухової активності [1]. Вчені 
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впевнені, що людина, яка веде малорухомий спосіб життя, може бути запрограмована на лінь 

своєю матір'ю, яка під час вагітності не отримувала поживних речовин, що впливають на 

активність дитини в майбутньому. Однак, здебільшого, багато хто змушений мало рухатися 

не з цієї причини і не в силу свого темпераменту, а через сучасного устрою суспільства. 

Адже більшість професій пов'язані саме з малорухливим способом життя, працівники сфери 

зв’язків з громадськістю серед них. Для багатьох реальністю є сидяча робота протягом 

багатьох годин. За офіційними даними, працівники офісу проводять в сидячому положенні 

від 45 до 70 годин на тиждень. Добре, якщо у вихідні дні вони відпочивають активно, а не 

лежачи на дивані. 

Багато працівників офісу звикли саме до такого способу життя і не хочуть змінювати 

свої звички, розпорядок дня, щоденний раціон. Згідно з останніми соціологічними 

опитуваннями, люди, які ведуть малорухливий спосіб життя, не люблять ходити пішки. Це 

відбувається через ослаблення м'язів ніг, викликаного тривалим сидінням [5].  

Серед хвороб офісних працівників можна виділити такі клінічні симптоми і групи 

хвороб: м’язово-скелетні болі, головні болі, тунельний синдром, серцево-судинні 

захворювання, синдром «сухого ока», захворювання шлунково-кишкового тракту, 

захворювання дихальної системи, ожиріння, варикоз та ін. [4]. Найбільш поширеними 

порушеннями у офісних працівників є больові синдроми. При зростаючої навантаженні і 

тривалості робочого дня, часто ненормований робочий день і роботи у вихідні відзначається 

тенденція до зростання поширеності м'язово-скелетних болів в шиї, плечі і верхніх кінцівках, 

нижній частині спини. 

В результаті малорухливого способу життя відбувається збій у всіх життєвих 

процесах людського організму, насамперед – в процесі обміну речовин з навколишнім 

середовищем. В організмі накопичується надмірна кількість шкідливих речовин, що 

призводить до помітного погіршення самопочуття: втрачається гнучкість, починають 

мерзнути руки і ноги, людина стає млявою і апатичною, часто застуджується, погано 

засинає, а вранці прокидається розбитою. Вчені дійшли висновку: щоб продуктивно 

працювати і просто нормально жити, нам необхідно постійно рухатися. 

Малорухливий спосіб життя шкідливий для людського організму. Однак працівники 

офісу піддаються ризику подвійно. Адже робота в офісі – це не тільки малорухливий, але і 

неспокійний спосіб життя [5]. Особливо це стосується працівників таких стресових галузей, 

як журналістика, зв’язки з громадськістю. Вчені довели, що працівники інформаційної сфери 

є найбільш психологічно незахищеними [6].  

Отже, зростання ролі роботи у житті сучасного суспільства та малорухливий спосіб 

життя негативно впливають на здоров’я людей. Особливо пагубним є вплив на здоров’я 

офісних працівників. Сучасне суспільство, не зважаючи на ознайомленість з основами 

фізичного виховання, продовжує нехтувати заняттями спортом. Особливо актуальною у 

даному контексті є народна мудрість «Робота не вовк, в ліс не втече». 
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ПРОСТОРОВА КОНТАКТНА ЗАДАЧА ПРО ДІЮ ШТАМПА  

З ПЛОСКОЮ ПІДОШВОЮ НА ПРУЖНУ БАГАТОШАРОВУ ОСНОВУ  

З УРАХУВАННЯМ ТЕРТЯ МІЖ ШТАМПОМ І ОСНОВОЮ  

У вихідному положенні штамп всією підошвою торкається багатошарової основи, не 
деформуючи її. Зв'язок штампа з основою односторонній. Відоме прямолінійне поступальне 
переміщення штампа з вихідного положення. Потрібно визначити контактні напруження між 
штампом і основою а також області прослизання та відставання основи відносно штампа. 
Багатошарова основа – це пакет однорідних ізотропних шарів, який розташований на 
абсолютно жорсткому або пружному однорідному ізотропному півпросторі [3, c. 6]. Шар 
обмежений лише двома паралельними площинами, тобто необмежений у радіальному 
напрямку. Будь-які два суміжних шари основи спаяні. Пружні властивості та товщини різних 
шарів можуть бути різними.  

До останнього часу контактні задачі про взаємодію штампу з плоскою підошвою з 
основою при наявності тертя між штампом і основою розглядались лише для найпростішої 
основи – пружного однорідного ізотропного півпростору [2, с. 22-28 ]. Причому питання про 
відставання основи від штампа не розглядалося. 
 Сформульована контактна задача зведена до розв’язання системи з трьох нелінійних 
інтегральних рівнянь. Для одержання чисельних результатів здійснена дискретизація цієї 
системи рівнянь. Запропоновано і обґрунтовано метод послідовних наближень розв’язання 
дискретизованої системи рівнянь для багатошарової основи з будь-яким скінченим числом 
шарів. 
 Чисельні результати розв’язків відомих контактних задач запропонованим методом 
добре узгоджувались з чисельними результатами їх авторів [1, с. 17], [2, с. 12]. Це свідчить 
про вірогідність розв’язання контактних задач запропонованим методом. 

На рисунку співставлені результати розв’язання контактної задачі про дію 
циліндричного штампу з плоскою підошвою на пружний півпростір з урахуванням 
кулонового тертя між штампом і основою. Пружний півпростір розглядався, як двошарова 

основа. Модуль Юнга матеріалу півпростору – 
122.1 10Е   Па, коефіцієнт Пуассона – 

0.3  . Радіус підошви штампу 
22.5 10R   м. На штамп діє осьова сила P = 50 кН. 

Коефіцієнт тертя 0.25f  .  

Отримані результати наведені на рисунку 1 у вигляді значень безрозмірної величини 
2

zr

R

P
   в залежності від безрозмірного параметру 

r

R
. Неперервна лінія відповідає 

розв’язку контактної задачі, який отриманого автором роботи [2, с. 27], а кільця відповідають 
отриманому чисельному розв’язку.  

 
Рис. 1. Розподіл контактних напружень під штампом 
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Наведені результати, свідчать про добру узгодженість порівнюваних розв’язків. 

Відзначимо, що відношення 3R

R
 радіусу зони зчеплення до радіусу області контакту згідно з 

розв’язком [2, с. 27] дорівнює 0.833. З отриманого чисельного розв’язку задачі випливає, що 

це відношення дорівнює 0.817. Таким чином відносна похибка значення 3R

R
 становить 

приблизно 2%, що свідчить про високу точність отриманих результатів.  
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НЕСТАНДАРТНИЙ СПОСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ КВАДРАТНИХ РІВНЯНЬ  

 

Розглянемо квадратне рівняння  

.               (1) 

Для його розв’язання існує декілька методів, серед яких, наприклад, найбільш 

поширений – це метод розв’язання за допомогою дискримінанта [1]. У представленій роботі 

розглянуто метод, який дозволяє розв’язувати незведені квадратні рівняння усно, за 

аналогією до зведених квадратних рівнянь, розв’язки яких можна знайти за допомогою, 

наприклад, теореми Вієта [2]. 

Коротко викладемо суть метода «перекидання коефіцієнта». Помножимо ліву та праву 

частини рівняння (1) на старший коефіцієнт : 

. 

Як бачимо старший коефіцієнт множиться на вільний член, тобто начебто 

«перекидається» до нього. Зробимо заміну. Нехай  (звідки ), тоді приходимо 

до рівняння 

, 

рівносильного заданому рівнянню (1). Його корені  і  знайдемо за допомогою, якщо це 

можливо, теореми Вієта. А тоді для вихідного рівняння шукані розв’язки 

 

та 

. 

Указаний спосіб застосовують у випадку, коли можна легко знайти корені рівняння, 

використовуючи теорему Вієта і, що найважливіше, коли дискримінант є точний квадрат. 
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Розглянемо на прикладі застосування цього способу. Нехай потрібно розв’язати 

рівняння 

. 

Виконаємо «перекидання» старшого коефіцієнта : 

 
та розв’яжемо отримане в результаті цього рівняння 

 

за допомогою теореми Вієта: 

,  

Робимо обернену заміну та повертаємося до змінної . 

Для цього розділимо отримані  на старший коефіцієнт вихідного рівняння, тобто 

на 6. 

Будемо мати: 

. 
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МОДЕЛЮВАННЯ ПРОСТОРОВИХ ДАНИХ НА БАЗІ  

ОСЕРЕДКІВ РАСТРІВ 

Моделі просторових даних - відбивають логічні правила формалізованого цифрового 

опису об'єктів реальності як просторових об'єктів. З цифрових уявлень просторових даних 

(які й прийнято називати моделями просторових даних) складається база даних будь якої ГІС 

[1]. 

Традиційно розрізняють базові моделі просторових даних: 

- векторні моделі, що підрозділяються на два типи - векторні топологічні і нетопологічні 

моделі; 

- растрові моделі; 

- регулярно-пористі моделі, формально схожі з растровими. 

Векторна модель - представлення просторових об'єктів набором координатних пар, 

що описує «геометрію» об'єктів та їх просторову локалізацію. 

Векторна модель використовується для представлення точкових, лінійних і 

майданних об'єктів, зазвичай ідентифікованих в термінах координат (з цим фактом пов'язана 

назва «векторна модель»): місце розташування точки описується простим набором 

координат в двох або тривимірному просторі, лінії - впорядкованим набором координат 

точок, область - кордоном, що складається з однієї або більше ліній. Така модель особливо 

зручна для представлення дискретних об'єктів відповідно до об'єктно-орієнтованою моделлю 

відображення реальності. 

Векторна модель добре підходить для представлення топографічних даних і меж 

об'єктів. Різновидом векторної моделі є векторно-топологічна модель даних, яка крім 

геометрії описує також взаємне розташування об'єктів - їх топологічні відносини («справа», 

«зліва», «всередині», «примикає» і т. п.). 
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Растрова модель - представлення, що апроксимує просторові об'єкти та їх безперервні 
географічні зміни сукупністю осередків кінцевого розміру - растром. 

Растрові моделі зручні для зберігання та аналізу даних, розподілених безперервно на 
деякій області (об'єкти або явища - на деякій території) відповідно до моделі географічних 
полів. Растр являє собою матрицю елементів зображення (пікселів) з присвоєними їм кодами, 
які ідентифікують або колір зображення, або клас об'єкта. Значення пікселів можуть бути 
результатами вимірювань, обчислень або інтерполяції. 

Регулярно-пористі моделі - формально схожі з растровими; створюються шляхом 
побудови регулярної прямокутної (гріди, GRID) або трикутної (тріангуляція) мережі, їх 
побудова в ГІС використовують для задач географічного аналізу і моделювання 
безперервних розподілів даних. 

Розмір растру (пікселя) або осередку мережі визначає просторову роздільну здатність 
даних - їх просторову детальність, і дозволяє оцінити точність (достовірність) моделювання. 
Дозвіл пов'язано з масштабом представлення даних або складністю малюнка місцевості або 
карти. 

Растрові дані використовуються в ГІС коли необхідно відобразити безперервне за 
площею явище, яке не можна легко розбити на векторні об'єкти. Точкові, лінійні і 
полігональні об'єкти добре підходять для відображення деяких об'єктів ладшафту, наприклад 
дерев, доріг і будівель. Інші об'єкти відобразити за допомогою векторних об'єктів складніше. 
Наприклад, поля складаються з безлічі ділянок з різним кольором і щільністю покриття. 
Можна було б створити по одному полігону на кожне поле, але так ми втратимо велику 
частину інформації через спрощення всіх об'єктів в один полігон. Це відбувається через те, 
що атрибути векторного об'єкту застосовуються до всього об'єкту, саме з цієї причини вектор 
не найкращий вибір для відображення різнорідних (з ідентичних) об'єктів. Іншим рішенням 
була б оцифровка кожного невеликої ділянки, що відрізняється кольором трави і покриттям. 
Недолік такого підходу в тому, що потрібно дуже багато часу і сил для створення гарного 
набору векторних даних [2]. 

Сьогодні ГІС вивчають в школах, коледжах та університетах. Цю технологію 
застосовують практично у всіх сферах людської діяльності – чи то аналізу таких глобальних 
проблем як перенаселення, забруднення території, скорочення лісових угідь, природні 
катастрофи, чи то розв’язування окремих задач, таких як пошук найкращого маршруту між 
пунктами, підбір оптимального розташування нового офісу, пошук будинку за адресою, 
прокладка трубопроводу на місцевості, різноманітні муніципальні задачі.  

Створення та ведення всіх видів кадастрів залишається однією з найважливіших 
проблем управління територіями на сучасному етапі. Дані кадастрів необхідні для 
інформаційного забезпечення господарської діяльності в регіонах і містах, екологічного 
моніторингу та раціонального використання природних ресурсів. 
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ЗАСТОСУВАННЯ БІБЛІОТЕКИ ШАБЛОНІВ EIGEN 

ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ РОЗРІДЖЕНИХ СЛАР  

У багатьох областях науки і техніки, при вирішенні різних завдань, виникає 

необхідність розрахунку систем лінійних рівнянь, які є сильно розрідженими. Оскільки 

зазвичай такі системи рівнянь мають великий порядок, то знайти їх рішення (за доступний 

проміжок часу) можливо тільки із застосуванням обчислювальної техніки [5].  

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgeosite.com.ua%2F&ei=c88KVfe-IIOAU-T3gJAF&usg=AFQjCNF9AYKTcMZuUzEUGT-e4y2WtNK1Bg&bvm=bv.88528373,d.d24
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAA&url=http%3A%2F%2Fgeosite.com.ua%2F&ei=c88KVfe-IIOAU-T3gJAF&usg=AFQjCNF9AYKTcMZuUzEUGT-e4y2WtNK1Bg&bvm=bv.88528373,d.d24
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На сьогоднішній день в світі розроблено велику кількість спеціалізованого 
програмного забезпечення для вирішення великих розріджених СЛАР ‒ так звані 
«вирішувачі». Відповідно до використовуваних методів ці вирішувачі підрозділяються на 
прямі і ітераційні, деякі з них мають високопродуктивні реалізації. Однак досі є актуальною 
розробка нових реалізацій високопродуктивних вирішувачів розріджених СЛАР. 

У багатьох публікаціях представлені нові вирішувачі розріджених СЛАР із 
симетричною позитивно визначеної матрицею. Основні напрямки їх подальшої роботи 
полягають у підвищенні продуктивності шляхом розробки нових алгоритмів, переносом 
частини реалізації на GPU та інші перспективні архітектури. 

Для обчислень з розрідженими матрицями створено кілька бібліотек: 

‒ SparseLib++ ‒ бібліотека, реалізована на мові C++, що дозволяє вирішувати розріджені 

СЛАР ітераційними методами [3]; 

‒ SPARSPAK (Sparsee Iinear Equations Package) ‒ пакет FORTRAN підпрограм для 

вирішення великих розріджених СЛАР (для симетрично позитивно визначених матриць) [4]; 

‒ Eigen ‒ бібліотека лінійної алгебри для C ++ з відкритим вихідним кодом, що дозволяє 

вирішувати розріджені СЛАР ітераційними і прямими методами [2]; 

‒ Aztec ‒ паралельна бібліотека ітераційних методів для розв'язання систем лінійних рівнянь 

[1]. 
Мета даної статі – обґрунтування переваги бібліотеки Eigen поряд з іншими 

подібними продуктами і демонстрація результатів її роботи. 
На відміну від існуючих бібліотек для вирішення розріджених СЛАР, таких як 

наприклад Aztec та SPARSPAK Eigen є більш універсальною, швидкою та надійною.  
Eigen універсальна:  

– вона підтримує всі розміри матриць, від невеликих фіксованого розміру до як завгодно 
великих щільних матриць, і головне розріджені матриці; 
– вона підтримує всі стандартні числові типи і легко розширюється до звичайних числових 
типів; 
– вона підтримує різні матричні розкладання і властивості геометрії; 
– її модулі надають можливість використання безлічі спеціалізованих функцій, таких як 
задачі нелінійної оптимізації, матричні функції, поліноміальний вирішувач, ШПФ і багато 
іншого. 

Eigen швидка: 
– шаблони виразів дозволяють грамотно видалити тимчасові змінні і включити ліниві 
обчислення, коли це доречно; 
– явна векторизація виконується для SSE 2/3/4, ARM NEON, і Altivec наборів команд, легко 
повертаючись до не векторизованого коду; 
– для великих матриць особлива увага приділяється кешу; 
– фіксованого розміру матриці повністю оптимізовані. 

Eigen надійна: 
– алгоритми ретельно відібрані для забезпечення надійності; 
– Eigen ретельно перевіряється через тестові набори BLAS та LAPACK. 

Незважаючи на те що Eigen є бібліотекою лінійної алгебри тільки для C++, вище 
перераховані її переваги варті того, щоб використовувати саме її. 

Обчислення показали що класи Eigen SimplicialLLT і SimplicialLDLT обчислили 
велику розріджену матрицю розмірністю 58959x58959 за 3 хв., а клас SparseLU – за 1 год. 38 
хв. Що доводить швидкість і надійність роботи даної бібліотеки.  

Знайдено зручну і швидку бібліотеку лінійної алгебри для використання з C++. Eigen 
має кілька методів як ітераційних так і прямих для вирішення розріджених СЛАР. Бібліотека 
цілком складається з include-файлів, для свого використання не вимагає компіляції. 
Достатньо розархівувати її в потрібне вам місце та вказати шлях компілятору. Базується 
бібліотека на С++ стандарту і працює з будь яким сумісним компілятором (gcc, MSVC, Intel 
C++ Compiler (icc)).  
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ІСТОРИЧНИЙ ВНЕСОК Л. ЕЙЛЕРА У РОЗВИТОК ТЕОРІЇ ГРАФІВ 

Теорія графів широко використовується у сучасному світі. Її внесок у вирішенні таких 
проблем як зменшення заторів на дорогах, перевезення більшості пасажирів з найменшою 
кількістю можливих маршруті, оптимізація нескінчених зв’язків транзисторів між собою в 
інтегральних схемах неоціненний. 

Теорія графів веде свій початок від швейцарського математика Леонарда Ейлера 
(1707-1783) [1], який запропонував світу розв’язок задачі про мости в Кенігсберзі. 

Суть задачі полягає в наступному. Прегель (річка, яка впадає у прісноводну 
Калінінградську (Віслінську) затоку [2]) ділить Кенігсберг на чотири частини, у результаті 
чого там стоїть сім мостів (рис. 1). Чи можливо здійснити поїздку по Кенігсбергу шляхом, 
який перетинає всі мости одразу не більше одного разу? Починати і закінчувати шлях можна 
там, де забажається, не обов’язково на тому самому місці. 

Карту Кенігсбергу можна перетворити на граф (рис. 2). Кожен острів представляє 
собою вершину, мости – ребра. 

 

 
Рис.1 – Карта Кенігсбергу 

 

 
Рис. 2 – Карта Кенігсбергу у вигляді графа 

http://www.cs.sandia.gov/CRF/aztec1.html
http://eigen.tuxfamily.org/index.php?title=Main_Page
http://math.nist.gov/sparselib++/
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Вирішуючи дану задачу, Л. Ейлер вивів правила: 

- число непарних вершин (вершин, до яких веде непарне число ребер) графа повинно бути 

парним; 

- не може існувати граф, котрий мав би непарне число непарних вершин; 

- якщо всі вершини графа парні, то не відриваючись олівцем від паперу можна намалювати 

граф, при цьому можна починати з будь-якої вершини графа та завершувати його в тій же 

вершині; 

- граф з більш ніж двома непарними вершинами неможливо накреслити одним розчерком. 

Тому, якщо рахувати в задачі про мости число ребер, котрі збігаються в кожній 

вершині, то існує більше ніж дві непарні вершини. Тому такої поїздки не існує. 
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МИХАЙЛО КРАВЧУК: РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ В СТАНОВЛЕННІ  

МАТЕМАТИЧНОЇ ДУМКИ 

Дана робота присвячена висвітленню основних результатів наукової діяльності 

одного з визначних українських вчених XX ст. Михайла Пилиповича Кравчука та розкриттю 

ролі його особистості в історії математики. 

Перш за все розглянемо основні етапи життя Михайла Пилиповича [1-6] та його 

формування як особистості та фахівця математичної думки, яка й досі є однією з 

найвагоміших. 

Михайло Кравчук народився 30 вересня 1892 р. в с. Човниці на Волині, де й здобув 

свою початкову освіту. Переїхавши у 1901 р. до Луцьку, М. Кравчук у 1910 р. закінчив з 

золотою медаллю місцеву гімназію, де саме і було визначено його майбутній шлях до глибин 

математики, оскільки, згідно [3, 6], саме тут був сформований його математичний світогляд 

та зароджені перші паростки великої любові до цариці наук. Доведенням цієї його пристрасті 

до математики було те, що відразу після закінчення гімназії він вступив на фізико-

математичний факультет Університету Святого Володимира в Києві, де, впродовж свого 

навчання, активно приймав участь як у навчальному, так і в науковому житті факультету, 

показавши при цьому надзвичайні здібності в математиці та фізиці. Свідченням цього став 

отриманий по закінченню університету (1914 р.) диплом І ступеня та запрошення 

професором Д. Граве залишитися при університеті в якості професорського стипендіата, щоб 

підготуватися до наукової та викладацької роботи [1, 2, 6]. Саме з цього моменту і 

розпочалася його педагогічна, наукова та громадська діяльність. Найбільш примітним у його 

починанні було те, що одразу ж після того, як він, поїхавши до Москви (1915 р.), здав 

магістерські іспити та провів свої перші випробовувальні лекції з математики та теорії 

множин, Михайло Кравчук одержав звання приват-доцента – вчене звання позаштатного 

викладача вищої школи, яке існувало в дореволюційній науково-освітній системі Європи 

(переважно в німецькомовних країнах) та Російській Імперії, яке відповідало званню доцент 

(англ. associate professor) в англомовних університетських системах. 

Надалі, після повернення до Києва (1917 р.), Михайло Кравчук почав викладати 

математичні дисципліни в першій й другій українських гімназіях, а також в Українському 
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народному університеті, де згодом (1919 р.) опубліковував курс прочитаних ним лекцій по 

геометрії та свій перший переклад українською мовою широко використовуваного на той час 

підручника з геометрії за авторством Кисельова. Крім цього, в цей час Михайло Кравчук 

став членом Українського наукового фізико-математичного товариства в Києві, а згодом, у 

1918 р., працівником новоствореної Української Академії Наук (УАН) та членом комісії 

математичної термінології при Інституті української наукової мови УАН у 1920 р. 

Усі наукові надбання М. Кравчука, отримані за час навчання та роботи в університеті, 

набули своєї реалізації у проведенні наступних наукових досліджень, зокрема з теорії 

білінійних форм та лінійних перетворень, логічним завершенням яких стала докторська 

дисертація Кравчука «Про квадратичні форми та лінійні перетворення» [6], яку вчений 

захистив 14 грудня 1924 р. Варто зазначити, що це був перший в УРСР захист докторської 

дисертації як такої. А вже в 1925 році М. Кравчукові було присвоєно звання професора [1-6]. 

В подальшому М. Кравчук займався дослідженням проблем узагальненої інтерполяції, 

основні результати якого було представлено на міжнародних математичних конгресах в 

Торонто (1924 р.) та Італії (1928 р.), а також на засіданні паризького математичного 

товариства. 

З огляду на здобутки й дослідження Михайла Кравчука, вже в 1929 р. його було 

обрано дійсним членом Всеукраїнської академії наук (ВУАН) і затверджено вченим 

секретарем Президії Академії, а вже згодом М. Кравчука запрошують до безпосередньої 

роботи у ВУАН, де він очолює комісію математичної статистики та обіймає посаду Вченого 

секретаря Президії академії [4, 6]. Потрібно також зауважити, що Михайло Кравчук був 

одним із засновників Інституту математики (1934 р.), де займав посаду завідуючого відділом 

математичної статистики. Крім того, він був ще й членом управи Київського інституту 

народної освіти та деканом факультету професійної освіти, організатором першої в Україні 

математичної олімпіади школярів (1935 р.). У 1936 р. він співпрацював з українським 

науково-дослідним інститутом педагогіки, часто виступав з лекціями перед учнями та 

вчителями, студентами, друкувався в газетах. Все це характеризує Михайла Кравчука як 

людину, яка фактично повністю жила наукою, та була дуже здібною до неї. 

Разом з тим, не тільки це характеризує Михайла Кравчука як видатного науковця. 

Потрібно зазначити, що М. Кравчук залишив після себе величезну наукову спадщину. Він є 

автором понад 180 наукових робіт [7]. Основні його наукові здобутки стосуються теорії 

інтегральних та диференціальних рівнянь, теорії функції дійсної та комплексної змінної, 

алгебри, теорії змінних матриць, теорії білінійних форм та лінійних перетворень, теорії 

кодування інформації, а також методики викладання математики, історії математики й ін. [1-

7]. При цьому його наукові результати дістали широке міжнародне визнання, зокрема, серед 

них понад десяток монографій, присвячених різним напрямкам математичної науки. Однією 

з най унікальніших робіт для того часу є двотомна фундаментальна монографія М. Кравчука 

«Застосування способу моментів до розв'язання лінійних диференціальних та інтегральних 

рівнянь» (1932-1936 pp.), яка містила в собі по суті перший проект комп'ютера і, таким 

чином, в подальшому стала основою для побудови першого у світі електронного комп'ютера 

американським вченим Дж. Атанасовим. Потрібно також зауважити, що М. Кравчук 

запропонував багато методів [6, 7], що зараз застосовуються при програмуванні багатьох 

складних процесів та явищ. До того ж вони використані в США, Японії та інших країнах при 

моделюванні кібернетичної техніки [5]. Крім того, український учений отримав доволі значні 

результати своїх досліджень в теорії ймовірностей та математичній статистиці, які були 

пов'язані з біномінальним розподілом [3, 6]. Також саме М. Кравчук увів багаточлени цього 

розподілу, які зараз відомі у світовій математиці як «багаточлени Кравчука» [3], чим 

увіковічили його ім'я в історії. Крім цього, М. Кравчук отримав багато нових результатів й в 

області механічних квадратур та інтерполяції, зокрема він повністю розв’язав задачу про 

визначення механічної квадратури її коефіцієнтами та коефіцієнтами квадратур нижчих 

порядків [3], що на сьогодні є одним із фундаментальних результатів. 
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Отже, Михайло Кравчук був одним з найвидатнішим вчених своєї епохи. За його 

значний внесок у світову математичну науку сьогодні він по праву вважається одним із 

найвидатніших алгебраїстів І половини XX століття. Його імені присвячено багато наукових 

конференцій, а в XXI ст. ЮНЕСКО внесла Михайла Кравчука до списку найвизначніших 

осіб світу [1, 2, 5, 6]. 

Література 

1. Кравчук Михайло Пилипович (1892-1942) // Сайт Інституту математики НАН України. – 

Режим доступу: http://www.imath.kiev.ua. – Назва з екрана. 

2. Кравчук Михайло Пилипович // Вікіпедія. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org – Назва 

з екрана. 

3. Сорока М.О. Михайло Кравчук. – К.: Молодь. – 1985. – 192 с. 

4. Вірченко Н. Корифей української математики // Аксіоми для нащадків: Укр. імена у 

світовій науці. – Л.: Каменяр, 1991. – С. 56-74. 

5. Кравчук Михайло Пилипович (1892-1942) // Сайт Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка. – Режим доступу: http://www.univ.kiev.ua. – Назва з екрана. 

6. «Кравчук Михайло Пилипович – Гомер математики», математик від Бога, педагог – від 

Серця (доля вченого на тлі трагічної історії України) // Сайт Прикарпатського національного 

університету імені Василя Стефаника. – Режим доступу: http://www.pu.if.ua. – Назва з екрана. 

7. Список публікацій на Google Academy Citations. – Режим доступу: 

https://scholar.google.com/. – Назва з екрана. 

 

Лисенко Марія 

магістр математичного фак-ту 

Красікова І.В. 

к. ф.-м.н., доц. 

 

СИСТЕМА ГААРА 

 Систему Гаара вперше побудував і почав вивчати А. Гаар в 1909 р. у зв’язку з задачею 

побудови ортонормованої системи функцій, ряди Фур’є неперервних функцій за якою 

збігались би рівномірно на  Простота і природність системи Гаара пояснюють її 

широке застосування в теорії функцій, теорії ймовірностей та обчислювальній математиці. 

 Система Гаара є одним з найпростіших базисів в  [5]. Вона складається з 

кусково постійних на  функцій та визначається наступним чином. Для функцій системи 

Гаара поряд з одинарною (порядковою) нумерацією зручно ввести і подвійну нумерацію за 

допомогою представлення натурального числа  у вигляді  де m – 

невід’ємне ціле число, а  – натуральне число, що не перевищує . За допомогою подання 

 (тобто ) подвійну нумерацію отримає і перша функція системи 

Гаара. Таким чином, для кожної функції Гаара будуть використані два рівноцінних 

позначення:  і , де числа  і  пов’язані співвідношенням 

 

 Перша функція системи Гаара стала: 

 

а друга має вигляд 
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Наступні функції  системи Гаара з номерами  і  
визначаються рівністю 

 

 У точках розриву 
 

і 
 

функція 

 довизначається як півсума односторонніх границь, а в крайніх точках відрізку 

 і  – як відповідна одностороння границя [3].  

 Зрозуміло, що жодна функція системи Гаара не дорівнює нулю. Розглянемо довільні 

скінченні лінійні комбінації елементів цієї системи. Зрозуміло, що ці лінійні комбінації – це 

будуть функції, які будуть приймати сталі значення на двійкових проміжках 
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1 причому множина значень цих функцій буде скінченною. Такі функції ще 

називають простими [1]. 

 Відомо [4], що довільну вимірну функцію можна як завгодно точно наблизити 

обмеженою функцією, яку, в свою чергу, за теоремою Лузіна [4], можна наблизити 

неперервною функцією, тобто  існує така неперервна функція y , що  

 Розіб’ємо тепер відрізок  на двійкові проміжки вигляду 
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1  таким чином, 

щоб на кожному з цих проміжків коливання функції  було менше за  (це можна зробити за 

рахунок неперервності, а отже рівномірної неперервності функції ). Побудуємо тепер 

просту функцію  наступним чином – покладемо на кожному двійковому проміжку 

значення функції  яке дорівнює значенню 
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1 . Тоді всюди на  буде 

. З цього випливає: 

 
Нарешті,  тобто функцію  ми наблизили 

простою функцією, яка є лінійною комбінацією функцій системи Гаара. Отже, система Гаара 

є базисом в просторах  при  
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ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ПРОГРАМИ OPENFLIPPER 

ДО ПОБУДОВИ МОДЕЛЕЙ ДЕЯКИХ ТРИВИМІРНИХ ПОВЕРХОНЬ 

Геометричне моделювання вивчає методи побудови математичної моделі, яка описує 

геометричні властивості предметів оточуючого світу. Воно базується на математичному 

аналізі, аналітичній та диференціальній геометрії, обчислювальній математиці, варіаційному 

численні, топології і розробляє власні математичні методи моделювання. На відміну від 

креслення, модель є однозначним представленням геометрії та кількісного складу об’єкта 

при деяких припущеннях, що однозначно спрощує побудову і представлення поверхонь 

складної геометричної форми. 

У сучасних джерелах, присвячених побудові складних тривимірних моделей, 

розглядаються різні підходи до вивчення і реалізації відображення наближених моделей у 3D 

просторі за допомогою комп’ютерних програм. 

Метою даної роботи є ознайомлення з прийомами побудови математичних моделей 

геометрії різних об’єктів. Ці моделі потрібні для прийняття рішень, проведення досліджень, 

виробництва матеріальних цінностей тощо. Також під геометричним моделюванням ми 

будемо розуміти створення зображення в комп’ютерній графіці із сукупності геометричних 

примітивів, таких як куб, циліндр, піраміда, сфера та ін., які можна описати математичними 

виразами. 

Найбільш загальний підхід до описання тіл полягає в представленні тіла за допомогою 

сукупності обмежуваних його об’єм оболонок, граней і ребер які задані параметрично. 

Кожну оболонку будуємо з набору поєднаних одна з одною поверхонь довільної форми, що 

містять повну інформацію про свої границі і зв'язки з сусідніми поверхнями. Таке описання 

тіл називають поданням за допомогою границь (Bounded representation або В-rep) [1]. Таке 

описання дає можливість виконати над тілом безліч операцій. Подання тіл за допомогою 

границь дозволяє моделювати об’єкти довільної форми і складності.  

Тіла подано за допомогою границь, спираючись на такі топологічні об'єкти, як вершина, 

ребро, грань і оболонка. 

Якщо взяти будь-яку деталь, то можна помітити, що обмежуючі її поверхні ділять 

простір на дві частини одну частину простору займає деталь і вона знаходиться всередині 

обмежуючих оболонок, а інша частина простору лежить поза межами деталі. Перейти з 

однієї частини простору в іншу частину простору, щоб не перетнути обмежуючі оболонки, 

не можна. Таким чином обмежуючі оболонки ізолюють одну частину простору від іншої. 

Тіло може мати одну або декілька оболонок.  

Моделювання оточуючих нас предметів вимагає залучення більш складних 

геометричних об’ємів. 

Для побудови складних геометричних фігур використано прикладну комп’ютерну 

програму OpenFlipper. У середовищі цієї програми вже задані геометричні примітиви, якими 

ми можемо легко оперувати у 3D просторі програми, зокрема такі як, куб, циліндр, піраміда, 

тетраедр тощо. 

Якщо поглибитись у деталі, то для побудови складних геометричних фігур, просто 

примітивів мало, адже наприклад щоб отримати правильну модель крила літака, треба вміти 

перетворювати вже дані геометричні фігури. 

У програмі досить просто виконуються операції над геометричними тілами, адже 

окрім присвоєння координат певній множині геометричних примітивів, їх можна пересувати 

відносно будь-яких з осей, розтягувати, робити з них площини, позбавившись одного з 

параметрів координат і обертати на певний кут не задаючи його конкретно. Ці функції дають 

можливість робити наближені моделі тих чи інших предметів. Зауважимо, що з точки зору 
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геометрії, ми проводимо ряд складних поетапних перетворень над примітивами, що мають 

складний характер і несуть велику кількість обчислень і обробки даних. Таким чином ми 

отримуємо моделі, апроксимовані до реальних. 

Таким чином можна розробити модель складної форми, наприклад модель літака 

моделі G650. Завдяки нескладним операціям і поєднанню примітивів отримуємо готову 

модель. Для її розробки використовувались циліндри (крило літака, хвостова частина і 

двигуни) і сфери (двигуни і салон літака). 

Розглянуто форму оточуючих предметів, їх розміри і взаємне розташування, не 

вдаючись у подробиці фізичних властивостей. Іншими словами, було вивчено і змодельовано 

геометричні властивості реальних чи уявних об'єктів. 

Отримані таким чином результати спроектованих 3D моделей у середовищі програми, 

свідчать і переконують про корисність можливостей розробки тривимірних поверхонь за 

допомогою комп’ютерної програми.  

Література 

1. Голованов Н.Н. Геометричне моделювання / Н.Н. Голованов. – М.: Видавництво фізико-

математичної літератури, 2002. С. 276-281. 

2. Васильков Д.М. Геометричне моделювання і комп’ютерна графіка. Алгоритмічні основи: 

курс лекцій / Д.М. Васильков. – Мінськ: БГУ, 2011. 

 

Мошак Софія 

магістр математичного фак-ту  

І.Г. Ткаченко 

к. ф.-м.н., доц. 

 

ЦІКАВЕ ЖИТТЯ ВИДАТНИХ МАТЕМАТИКІВ 

Математика – це знаряддя, за допомогою якого людина пізнає та підкорює собі 

навколишній світ. Щоб зробити в математиці відкриття, треба любити її так, як любив кожен 

з великих математиків, як любили й люблять її десятки і сотні інших людей. Зробіть хоча б 

малу частину того, що зробив кожен з них, і світ назавжди залишиться вдячним вам. 

Доля кожного з великих математиків як цікава так одночасно і сумна. Історія людства 

зберігає в собі безліч фактів, курйозів, історій, які як маленькі дзеркала відображають в собі 

особистості великих людей, їхніх сучасників, час у який вони жили. У роботі наведемо деякі 

з них. 

Є факти, дізнавшись про які, волею-неволею почнеш вважати математику містичної 

наукою. У минулому столітті літній математик де Муавр, що проживав в Британії, помітив 

дивну тенденцію: кожен день, лягаючи спати, він просипається на чверть години пізніше. 

Йому стало цікаво коли саме перерва між сном буде складати добу (тобто 24 години). Після 

нехитрих підрахунків Муавр вивів число 27.11.1954 р. Саме в цей день він і помер [1]. 

Американський вчений Джордж Данциг, навчаючись в університеті, здивував місцеву 

професуру. Одного разу, запізнившись на лекцію і виявивши тільки порожню аудиторію зі 

списаною дошкою, студент подумав, що на ній залишено домашнє завдання, акуратно 

переписав його і пізніше приніс готовий розв’язок. Виявилося, це були два рівняння 

статистики, над якими безуспішно билися багато вчених умів. 

Льюїса Керролла ми знаємо передусім як автора двох «Аліс» – в Країні Чудес та в 

Задзеркаллі, хоча про себе він говорив у першу чергу як про вченого. І був досить відомим у 

наукових колах професором математики, чим дуже розчарував англійську королеву [1]. 

Прочитавши «Алісу», королева прийшла у захват і повеліла принести їй інші роботи 

талановитого автора. Яке ж було її здивування, коли це виявилися праці з математики. 

Російського математика Михайла Остроградського чергова думка осінила під час 

прогулянки по вулиці. Учений знайшов чорну вертикальну поверхню і почав спішно 

покривати її записами [2]. Яке ж було його здивування, коли «дошка» раптом почала 

віддалятися! Виявилося, це був бортик від’їжджаючої карети. 
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Коли Соні Ковалевської було 8 років, стіни її кімнати через брак шпалер обклеїли 

листами з підручника вищої математики. Як потім згадувала Ковалевська, «від довгого 

щоденного спостерігання зовнішній вигляд багатьох формул так і врізався в моїй пам’яті». З 

15 років Ковалевська почала систематично вивчати вищу математику [3]. Сама Софія 

Василівна писала, що вона не могла все життя вирішити, «до чого у неї було більше 

схильності – до математики чи літератури». 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ 

МЕТОДОМ КЛАСТЕРНОГО АНАЛІЗУ 

У роботі розглядається проблема автоматизованого вирішення задачі класифікації 

методом кластерного аналізу шляхом розробки прикладної інформаційної системи. 

 Практично в усіх сферах людської діяльності зустрічається поняття класифікації. Ми 

аналізуємо об’єкти, явища тощо і відносимо їх до сформованого своєю свідомістю або 

загальновживаного класу. 

 Клас – деяка множина предметів чи явищ, котрі мають спільні особливості.  

 У свою чергу, класифікація – розподіл неоднорідних об’єктів на класи.  

Класифікація буває [3]: 

– Природною. В якості основи беруться суттєві ознаки, з яких витікає максимум похідних, 

так що класифікація може слугувати джерелом знань про класифіковані об’єкти. 

– Штучною. Вона будується на основі певного виділення одного чи декількох властивостей 

або ознак у предметів, що класифікуються. 

Для вирішення задач побудови класифікацій використовують метод кластерного 

аналізу [2]. Його особливість у тому, що дослідник не має початкової інформації ні про вміст 

класів, ні про їх відмінності один від одного. До початку кластерного аналізу відомі лише 

характеристики для об’єктів, що дозволяє робити припущення щодо їх подібності і 

відмінностей, або їх попарній подібності (відмінності). 

Тобто, кластерний аналіз – це процедура впорядкування об'єктів у порівняно 

однорідні класи на основі попарного порівняння цих об'єктів за попередньо визначеним і 

виміряним критерієм. Результат його застосування не пов'язаний з втратою навіть частини 

вихідної інформації про відмінності об'єктів або кореляції ознак. 

Притаманні кластерному аналізу особливості, роблять його ефективним інструментом 

для застосування в таких предметних галузях як математика, інформатика, економіка, 

соціологія, біологія, педагогіка, психологія. Він допомагає отримати точні результати при 

вирішенні генетичних, екологічних, соціологічних задач [1]. 

Застосування в інформатиці: 

– Інтелектуальний аналіз даних. Допомагає розбити великий масив даних на декілька груп з 

об’єктами, котрі мають спільні риси і будувати для них окремі моделі. 

– Сегментація зображень. Розпізнавання образів – задача штучного інтелекту. 

Кластеризація слугує для розбиття цифрового зображення на частини, що спрощує 

виявлення границь і розпізнавання образів. 

– Кластеризація результатів пошуку. Використовується для групування результатів при 

пошуку різноманітних об’єктів, що спрощує користування пошуком. 
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Пошукові машини: 

o Clusty – кластеризуються пошукова машина компанії Vivísimo 

o Nigma – пошукова система з автоматичною кластеризацією результатів 

o Quintura – візуальна кластеризація у вигляді хмари ключових слів 

Як бачимо, кластерний аналіз є поширеним методом для вирішення багатьох задач із 

різних областей знань. 

Зрозуміло, що реалізація класифікації з використанням кластерного аналізу – 

процедура трудомістка. Тому актуальною є проблема автоматизації цієї процедури. 

Автором розглядаються проблеми проектування та програмної реалізації прикладної 

інформаційної системи, що використовує табличну організацію даних та машину виведення, 

яка використовує метод кластерного аналізу. 

Розроблену інформаційну систему планується використовувати для вирішення задач 

організації ефективного навчання. Для цього були розроблені оригінальні критерії 

формування простору класів та правила їх використання під час проведення процедури 

класифікації. 

Використання автоматизованої системи класифікації планується реалізувати у 

навчальному процесі. 

Розглядаються питання інтеграції системи з системою організації дистанційного 

навчання Moodle. 
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ЗНАЧЕННЯ ПРАВИЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС НАВЧАННЯ 

Останнім часом можна помітити таку тенденцію – велика кількість необхідних знань 

здобувається і засвоюється під час самостійної роботи.  

Самостійна робота – це спланована пізнавальна, організаційно і методично 

направлена діяльність, яка здійснюється без прямої допомоги викладача, на досягнення 

результату, яка має на меті розвивати творчі здібності, активізувати розумову діяльність [1]. 

Самостійність у навчанні – найважливіша передумова повноцінного оволодіння знаннями, 

вміннями й навичками. Часто і правильно застосована робота розвиває довільну увагу 

студентів, виробляє в них здатність міркувати, запобігає формалізму в засвоєнні знань і 

взагалі формує самостійність як рису характеру. Це зумовлює обов’язковість і 

різноманітність видів самостійних робіт. Більшість методистів проводять класифікацію 

самостійних робіт або за ступенем самостійності або за дидактичним призначенням. В 

теперішній час відома велика кількість класифікацій самостійних робіт серед яких можна 

виділити класифікацію Підкасістого П.І. [2], згідно якої виділяються наступні типи 

самостійних робіт: відтворюючі самостійні роботи за прикладом; реконструктивно-варіантні; 

частково-пошукові або евристичні; дослідницькі (творчі). При цьому самостійна робота як і 

будь-яка педагогічна технологія повинна відповідати основним методологічним вимогам 

(критеріям технологічності) серед яких: 

–  концептуальність, 
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–  системність, 

–  можливість управління, 

–  ефективність, 

–  відтворюваність, 

–  візуалізація. 

Проведення самостійної роботи вимагає наявності відповідного методичного 

забезпечення. Усі компоненти методичного забезпечення повинні відповідати цілком 

визначеним дидактичним вимогам, оскільки через їхню структуру і зміст повинний 

забезпечуватися опосередковане керування навчальною пізнавальною діяльністю при 

самостійній роботі [3]. Основна методична конструкція організації та проведення 

самостійної роботи студентів представлена на рис. 1. 

 
За своєю суттю самостійна робота передбачає максимальну активність студентів у 

різних аспектах: організація розумової праці, пошук гармонії, прагнення зробити знання 

переконаннями. Самостійна робота вимагає системності і послідовності у виконанні задач, 

поставлених на лекціях, семінарських, практичних та лабораторних заняттях. Вона є 

ефективним засобом розвитку пізнавальних здібностей студентів. Успішність самостійної 

роботи студентів визначається перш за все підготовленістю їх до такої навчальної діяльності 

[4,5]. Позитивна сутність самостійної роботи усіх трьох рівнів лежить у свідомому та 

мотивованому ставленні до навчання. 

Під час самостійного опрацювання навчального матеріалу велике значення для 

студента має навчально-методичний пакет, зміст якого передбачає: 

– навчальну програму з дисципліни з чітким визначенням змісту й обсягу аудиторної і 

позааудиторної навчальної роботи; 

– конспект лекцій, опорний конспект; 

– основні поради студентам щодо вивчення конкретної дисципліни (у 

письмовій формі) з вимогами до оцінки знань із даної дисципліни; 

– методичні рекомендації щодо вивчення окремих тем чи набуття 

практичних навичок. 

З метою допомоги студентам у самостійному оволодінні знаннями навчальної 

дисципліни викладачу рекомендується підготувати методичні рекомендації, основними 

складовими яких можуть бути: 
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– тема; 

– план; 

– література; 
Отже, правильна організація методичного забезпечення, його донесення, методи 

донесення – є важливими факторами для проведення самостійної роботи студентів, котрі 
дають можливість покращити основні інтелектуальні здібності студентів під час процесу 
навчання й організації самоосвіти. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СТАТИСТИКИ 
ДЛЯ АНАЛІЗУ РЕЗУЛЬТАТІВ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 

 
В теорії навчання при контролі знань актуальною є проблема дублювання або схожість 

питань контролю, що погіршує об’єктивну оцінку вмінь і навичок, які здобуваються, та 
суперечить такому визначенню: навчання − це організована, двостороння діяльність, 
спрямована на максимальне засвоєння та усвідомлення навчального матеріалу і подальшого 
застосування отриманих знань, умінь та навичок на практиці; цілеспрямований процес 
передачі і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності людини. 

У навчальному процесі оцінка (рівень знань) служить важливим організаційним 
фактором. Суттєву роль у досягненні вимог до результатів навчання і до вдосконалення 
навчально-виховного процесу відіграє перевірка знань та вмінь. Об’єктивний контроль 
знань, вмінь і навичок – одне із актуальних завдань нашого часу. Важливими критеріями 
методів визначення (вимірювання) навченості є [1, 4]: 

– валідність методу − це комплексна характеристика, яка визначається як параметрами 
засобу та процедури вимірювання, так і властивостями ознаки, яка досліджується. Отже, 
валідність методу − це відповідність того, що вимірюється даним методом, тому, що 
потрібно вимірювати; 

– надійність контрольного завдання − ступінь точності, з якою може бути визначена та чи 
інша ознака (наскільки можна довіряти результатам даного тесту); 

– ефективність − порівняльний критерій, що дозволяє порівняти тести. Ефективним можна 
назвати тест, за допомогою якого краще, ніж за допомогою інших тестів, вимірюються 
знання студентів потрібного рівня підготовки, з меншим числом завдань, якісніше, швидше, 
дешевше, і все це – по можливості одночасно. 

Сучасне тестування являє собою комплекс стандартизованих методів вимірювання 
недоступних для безпосереднього спостереження «латентних» параметрів людини, які 
визначають її рівень підготовки і відповідність освітнім стандартам у конкретній області 
знань. Традиційно питання обертаються відносно тем, які інколи перефразовані, а інколи 
мають одну й ту саму мету, але різні формулювання [1]. 
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Використання статистичних методів дає можливість усунути повторювальні питання, 
для об’єктивного оцінювання й виконання основних вимог (критеріїв) тестування. 

Запропонована робота присвячена вирішенню проблеми дублювання питань при 

контролі знань, за допомогою статистичного методу визначення зв’язку між питаннями [1]. 

Даний метод працює з отриманими оцінками на поставлені питання за допомогою 

інформаційної статистики Кульбака [2], яка дозволяє оцінити ступінь інформативності 

питання за допомогою ентропії − математичне очікування H(x) випадкової величини I(x), 

визначеної на ансамблі {Х, р(х)}, тобто вона характеризує середнє значення кількості 

інформації, що припадає на один символ [1,2].  

. 

Ансамбль повідомлень {Х, р(х)} − безліч можливих повідомлень з їх імовірнісними 

характеристиками. 

Приклад роботи програмного забезпечення, яке демонструє залежність між 

питаннями представлено на рис. 1. 

 

 
Рис. 1 – Приклад роботи програмного забезпечення 

 

Таким чином завдяки запропонованій реалізації можливо усунути небажане 

дублювання питань, а також визначити схожість інших питань між собою, що дасть 

можливість поліпшити об’єктивне оцінювання отримуваних знань з конкретних дисциплін. 
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ПРО ДЕЯКІ ВЛАСТИВОСТІ ПОСЛІДОВНИХ НАТУРАЛЬНИХ ЧИСЕЛ 

В теорії чисел відомі достатньо прості за формулюванням задачі, для розв’язання яких 

застосовуються неелементарні конструкції, не характерні для теорії чисел. Тому появу 

елементарних доведень розглядають як визначну подію в теорії чисел. Однією з таких подій 

була поява елементарного обґрунтування закону розподілу простих чисел. Відоме 

елементарне доведення теореми про існування відрізків натурального ряду якої завгодно 

довжини, які не містять простих чисел. Елементарне доведення існування для будь-якого 

натурального n набору з n послідовних натуральних чисел, кожне з яких ділиться на не 

рівний 1 квадрат деякого натурального числа наведено у випуску №83 «Бібліотечка «Квант» 

 95 с. ,2 . 

Метою даної статті є доведення для будь-якого натурального числа n твердження про 

існування n послідовних натуральних чисел, кожне з яких ділиться на не рівний 1 m-тий 

степінь деякого натурального числа. 

Натуральне число називається простим, якщо воно має точно два дільники – 1 і 

самого себе. Складене натуральне число – це число, що має більше двох дільників. 

Наприклад, число 35 є складеним, воно має чотири дільники: 1, 5, 7, 35, а ось число 17 є 

простим, так як воно має тільки два дільника: 1 і 17. 

Послідовність складених чисел починається так: 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ... і є 

нескінченою. У цій послідовності можна вибирати підпослідовності, які мають певні 

властивості. 

Властивість 1. В послідовності складених чисел існують підпослідовності з 

послідовних натуральних чисел будь-якої довжини. 

Наприклад, для n=1000 існує тисяча чисел m+2, m+3, m+4,..., m+1001, де m=1001!, які 

є послідовними складеними числами: m+2 ділиться на 2, m+3 ділиться на 3 і т. д. Це 

міркування узагальнюється на випадок будь-якого n. 

Властивість 2. Для будь-якого n існує набір з n послідовних натуральних чисел, кожне 

з яких ділиться на не рівний 1 квадрат деякого натурального числа (випуск №83 «Бібліотечка 

«Квант»)  95 с. ,2 . 

Властивість 3. Для будь-якого n існує набір з n послідовних натуральних чисел, кожне 

з яких ділиться на не рівний 1 куб деякого натурального числа. 

Доведення. Застосуємо метод математичної індукції  10 с. ,1 . 

1) для n=1 твердження виконується. Дійсно, будь-який куб, більший за 1, задовольняє умові; 

2) припустимо, що для натурального n>1 існує n послідовних натуральних чисел 

,,...,,, 321 naaaa  

кожне з яких має дільником більший за 1 куб деякого натурального числа.  

Нехай is  – куб, більший за 1, який є дільником числа ia , ni ,1 , а L – добуток чисел 

is  

nssssL ...321 . 

Розглянемо число  LLLaA n 332

1   , яке ділиться на кожне з чисел is , оскільки 

має множник L, а також послідовність 

1321 ,,...,,,  nn aAaAaAaAaA , 

де 1na  – наступне за na  натуральне число. В цій послідовності для кожного ni ,1  

член iaA   ділиться на is , тому що і А, і ia  діляться на is . Доведемо, що 1 naA  теж 

ділиться на більший за 1 куб деякого натурального числа. Дійсно, 
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     31

23

11

2

11 113333   LaLLLaaLLLaaA nnnnn , 

що і треба було довести.  

Узагальнення. Для будь-якого натурального числа n існує n послідовних чисел, кожне 

з яких ділиться на m-тий степінь числа, більшого за 1.  

Для доведення цього факту необхідно взяти в якості is  m-тий степінь числа, більшого 

за 1, а в якості числа А – число  

  





   111

mLaA n . 

Приклад. Для n=2 прикладом набору з двох послідовних натуральних чисел, кожне з 

яких ділиться на куб деякого натурального числа є набір 6560 і 6561. Перше ділиться на 32 , 

друге – на 33 . Цей набір знайдено за допомогою алгоритму, який описано у доведенні 

властивості 3. 

Дійсно, число 81a  є кубом, більшим за 1. Тоді 81s  і 8L , а в якості A  треба взяти 

число   .6552838389 2 A  Отже, послідовність чисел 6560891721 aA  і 

6561991722 aA  є шуканою. 

Для будь-якого натурального числа n існує n послідовних чисел, кожне з яких 

ділиться на більший за 1 m-тий степінь деякого числа. Для цього необхідно взяти в якості is  

більший за 1 m-тий степінь числа, а в якості А число   





   111

mLaA n
. 
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ПОБУДОВА ТА АНАЛІЗ 

ЦИФРОВОЇ МОДЕЛІ РЕЛЬЄФУ МІСЦЕВОСТІ 

Засоби сучасного ГІС-забезпечення уможливлюють створення цифрових моделей 

рельєфу, що по суті є набором шарів топологічної інформації взаємопов'язаної з цифровою 

моделлю рельєфу. В землеустрої такі моделі використовуються головним чином для 

цифрового подання географічної інформації, визначення просторового положення точок, 

обчислення і візуалізації зон видимості для однієї або системи точок, розрахунків об'ємів 

певних об'єктів чи явищ щодо заданого висотного рівня, побудови профілів, виділення 

структурних ліній рельєфу, у тому числі ліній ерозійної мережі, вододілів, оконтурювання 

водозборів, створення похідних моделей (крутизни та експозиції схилів). Вся сукупність 

вирішуваних за допомогою Використання цифрових моделей рельєфу для цілей землеустрою 

є важливим питанням на сьогоднішній день [4]. 

Можливе практичне значення результатів роботи полягає в наступному: 

– розробці методико-технологічних прийомів моделювання, їх застосуванні для розробки 

цифрової моделі рельєфу міста; 

– створенні реальної цифрової моделі рельєфу території міста Запоріжжя, як 

геоінформаційного підґрунтя здійснення землеустрою. 

Основним мотивом створення цифрових моделей рельєфу є визначення параметрів 

просторового положення (не тільки планового, а й висотного) будь-яких об'єктів на 

місцевості. Рельєф місцевості являється визначним фактором, що впливає на якісні 
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властивості ґрунтів, що в свою чергу визначають вид використання певної земельної ділянки 

[1]. 

Для глибшого аналізу рельєфу за цифровою моделлю рельєфу, на її основі 

складається модель крутизни схилів. Інформацію отриману з даної моделі можна 

використовувати під час протиерозійної організації території, розробки проектів 

кадастрового зонування (при наявності схилів крутизною понад вздовж прибережних смуг – 

розміри цих смуг подвоюються), при організації території землекористувань, враховуючи 

метричну модель оптимального використання угідь залежно від значення крутизни схилів 

[2]. 

Подібним чином створюється модель експозиції схилів. З експозицією схилів 

пов'язані як природа самих схилів, так і умови господарювання. Проте чи не найяскравіше 

вплив експозиції схилів проявляється в сільськогосподарському виробництві, впливаючи на 

терміни дозрівання культур та їх якісні показники, а в кінцевому рахунку - на врожайність. 

Звідси зрозуміла необхідність врахування просторової орієнтації схилів при проведенні 

землевпорядних робіт. 

Експозиція схилів розглядається у тісному зв'язку із крутизною поверхні, адже чим 

крутіший схил, тим яскравіше проявляються особливості його просторової орієнтації. 

Розглядаючи дві дані моделі як єдину сукупність просторових даних, можна досягнути 

якісно кращих результатів аналізу поверхні території. 

Визначення зон видимості може слугувати для вирішення проблем геодезичного 

забезпечення землеустрою на території даного адміністративного району, а саме для 

проектування мережі тріангуляції та полігонометрії. 

Також для детальнішого дослідження рельєфу території на основі вже створеної 

цифрової моделі рельєфу створюється модель глибини розчленування рельєфу. Для 

дослідження річкової системи створюється модель річкових басейнів. Дані дві моделі також 

взаємопов'язані і розглядати їх потрібно в сукупності, а саме проводити глибину 

розчленування по річковим басейнам [3]. 

Найпотужніші можливості тривимірного моделювання мають ГІС InterGraph 

GeoMedia, ERDAS Imagine та ESRI ArcInfo (перше слово у назві продукту означає 

абревіатуру фірми-виробника, друге - назву продукту). Інші ГІС мають тільки окремі засоби 

для роботи з тривимірними моделями (MapInfo, Panorama Map) або дуже обмежені 

можливості (Autodesk Map 3D, gvGIS, GRASS, MapXtreme, K-MINE, STAR-APIC, Tekla 

Xpower, Zulu, Дубль-ГИС, Manifold, IndorGIS, CityCom). 

На основі цифрової моделі рельєфу як такої, та похідних від неї моделей можна 

створювати системи підтримки й прийняття рішень, які зможуть розглядати дані моделі в 

сукупності а не окремо. І вже на основі такого аналізу, отримувати принципово нові дані, 

більш якісно і швидше, ніж традиційними методами подібного аналізу. 

Вся сукупність вирішуваних за допомогою ЦММ задач надає можливість швидкого та 

якісного аналізу проблемних ситуацій землеустрою та їх швидкого вирішення.  
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ФРАКТАЛИ ЯК УНІВЕРСАЛЬНИЙ ЗАСІБ 

ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧ МОДЕЛЮВАННЯ 

У роботі досліджується проблема використання фракталів як засобу для 

моделювання, розробляється програмний продукт для генерування фрактальних зображень. 

Фрактал (лат. Fractus – подрібнений, дробовий) – нерегулярна, самоподібна структура. 

В широкому розумінні фрактал означає фігуру, малі частини якої в довільному збільшенні є 

подібними до неї самої (Бенуа Мандельброт) [1]. 

Фрактал – це нескінченно самоподібна геометрична фігура, кожний фрагмент якої 

повторюється при зменшенні масштабу. Масштабна інваріантність, що спостерігається у 

фракталах, може бути або точною, або наближеною. 

Ще один варіант визначення: фрактал – самоподібна множина нецілої розмірності. 

Самоподібна множина – множина, що представляється у вигляді об'єднання однакових 

непересічних підмножин подібних до вихідної множини. 

Основні властивості фракталів [2]: 

1. Вони мають тонку структуру, тобто містять довільно малі масштаби. 

2. Вони занадто нерегулярні, щоб бути описаними традиційною геометричною мовою. 

3. Вони мають деяку форму самоподоби, допускаючи наближену. 

4. Вони мають дробову «фрактальну» розмірність, що також називають розмірністю 

Мінковського. 

У наш час фрактали знайшли своє застосування при аналізі текстур ландшафтів, 

отриманих при аерокосмічній зйомці, при аналізі поверхонь порошків та інших пористих 

середовищ, при аналізі поверхні хмар тощо. Однак розмір фрактала кольорової текстури 

багато в чому залежить від вибору методу оцінки. Так, при використанні різних методів 

оцінки розміру фрактала, ми одержимо відповідно й різні його розміри. Зіставлення текстур, 

таким чином, можливо при використанні того самого методу (групи методів). Більше того, 

не всі текстури добре розрізняються по розміру фрактала. У зв'язку із цим перш, ніж 

включати в систему ознак розмір фрактала, необхідно оцінити фрактальність текстури. 

Оцінка фрактальності текстури здійснюється на основі обраного методу оцінки розміру 

фрактала. Оскільки розмір фрактала обчислюється через оцінку вибіркової регресії, то 

природно оцінювати фрактальність текстури за коефіцієнтом кореляції між логарифмом 

випадкової величини й логарифмом заданої функції кроку. При цьому ухвалення рішення 

про фрактальність текстури можна будувати таким чином: 

1. побудувати залежність коефіцієнта кореляції від кроку; значення кроку, при якому 

функція має максимум, є максимальним кроком у діапазоні кроків, що задаються, при оцінці 

розміру фрактала; 

2. не враховувати оцінку розміру фрактала при низькому коефіцієнті кореляції в тих методах, 

де використовується оцінка фрактала як середнє значення в серії експериментів; 

3. не включати розмір фрактала в систему ознак для сегментації текстур при значеннях 

коефіцієнта кореляції < 0,7 . 

Також фрактали використовуються таких галузях як [3][4]: 

– Економіка. Аналіз ринків - останнім часом фрактали стали популярним інструментом у 

трейдерів для аналізу стану біржових ринків. 

– Природні науки. У фізиці фрактали природним чином виникають при моделюванні 

нелінійних процесів, таких, як турбулентний перебіг рідини, складні процеси дифузії-

адсорбції, полум'я, хмари і тому подібне Фрактали використовуються при моделюванні 

пористих матеріалів, наприклад, в нафтохімії. У біології вони застосовуються для 

моделювання популяцій і для опису систем внутрішніх органів (система кровоносних судин). 
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– Радіотехніка. Фрактальні антени - використання фрактальної геометрії при проектуванні 

антенних пристроїв було вперше застосоване американським інженером Натаном Коеном, 

який тоді жив в центрі Бостона, де була заборонена установка зовнішніх антен на будівлі. 

Натан вирізував з алюмінієвої фольги фігуру у формі кривого Коха і наклеїв її на лист 

паперу, потім приєднав до приймача. Коену заснував власну компанію і налагодив їх 

серійний випуск.  

– Інформатика. Стиснення зображень - Існують алгоритми стиснення зображення за 

допомогою фракталів. Вони засновані на ідеї про те, що замість самого зображення можна 

зберігати стискаюче відображення, для якого це зображення (або деяке близьке до нього) є 

нерухомою крапкою.  

– Децентралізовані мережі. Система призначення IP-адрес в мережі Netsukuku використовує 

принцип фрактального стиснення інформації для компактного збереження інформації про 

вузли мережі. Кожен вузол мережі Netsukuku зберігає всього 4 Кб інформації про стан 

сусідніх вузлів, при цьому будь-який новий вузол підключається до загальної мережі без 

необхідності в центральному регулюванні роздачі IP-адресів, що, наприклад, характерний 

для мережі Інтернет. 

Для побудови фрактала Мандельброта (рис. 1) достатньо для кожної точки  

z=x+i*y 
комплексної площини за описаною вище формулою проводити ітерації, поки ця точка не 

вийде за межі кола з радіусом 2 (тобто доки модуль числа z не перевищуватиме 2). Таким 

чином фрактал Мандельброта повністю міститься у діапазоні 

–2<x<2, –2<y<2. 

 
Множина Жюліа (Рис. 2), вона має формулу 0

2

1 czz kk  , де 0c  є деякою 

комплексною константою. Дуже схоже на формулу Мандельброта. Проте зображення, що 

одержується, аж ніяк не схоже на фрактал Мандельброта. Окрім того, навіть у одній цій 

формулі, змінивши константу 0c  можна одержати різні зображення. 

 

Рис. 1 – Фрактал Мандельброта 
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Трикутник Серпінського 

 

 
 

Трикутник Серпінського – не поверхня, а лише лінія. Покажемо це. 

4

32a
S  — площа вихідного трикутника;  

44

32

1




a
S  — площа трикутника, який викинули на першому кроці; 

44

3
3

2

2

2



a

S  — площа трикутників, які викинули на другому кроці ; 

44

3
3

4

2

2

3



a

S
 - площа трикутників, які викинули на третьому кроці і т.д. 

Отже, 

Рис. 2 – Вигляд фракталу Жуліа при різних комплексних константах 
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Знайдемо довжину цієї лінії. 

аааа 3
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 — довжина лінії на нульовому кроці; 
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3
3 — довжина лінії на k-ому кроці. 

)(  k
k
  

Тривимірними ландшафтами сьогодні в комп'ютерних іграх вже давно нікого не 
здивуєш. Цікавим є питання, як саме ці ландшафти подаються в комп'ютері, будуються в 
пам'яті або малюються на екрані монітора? 

Існує декілька основних принципів подання даних для зберігання інформації про 
ландшафти: 

Перший - використання регулярної сітки висот (або ще інша назва Карта Висот - 
Heightmap).  

Другий - використання іррегулярної сітки вершин і зв'язків, що їх сполучають (тобто 
зберігання простій тріангулізірованій карті).  

Третій - зберігання карти ландшафту, але в даному випадку зберігаються не конкретні 
висоти, а інформація про використаний блок. В цьому випадку створюється деяка кількість 
заздалегідь побудованих сегментів, а на карті указуються тільки індекси цих сегментів. 

В даному проекті розроблений програмний додаток "Фрактальні ландшафти" для 
генерування 3D ландшафтів. 

Для реалізації було обрано інструментальне середовище Delphi. На Delphi можна 
однаково ефективно створювати додатки до корпоративних баз даних, так і, наприклад, 
ігрові програми. Багато в чому це пояснюється тим, що традиційно в середовищі Windows 
було достатньо складно реалізовувати призначений для користувача інтерфейс. Модель події 
в Windows завжди була складна для розуміння і відлагодження. Але саме розробка 
інтерфейсу в Delphi є простою задачею для програміста. 

Завдяки такій можливості додатки, виготовлені за допомогою Delphi, працюють 
надійно і стійко. Delphi підтримує використання вже існуючих об'єктів, включаючи DLL, 
написані на С і С++, OLE серверу, VBX, об'єкти, створені за допомогою Delphi. 

В програмі використано фрактал Серпінського. Програмна розробка може бути 
модифікована та ефективно використана для створення фону навчальних та ігрових додатків. 

Література 
1. Мандельброт Б.Б. Фракталы и хаос. Множество Мандельброта и другие чудеса. – М.: НИЦ 
"Регулярная и хаотическая динамика", 2009. – 392 с. ISBN: 978-5-93972-772-3 
2. Морозов А.Д. Введение в теорию фракталов. – Москва-Ижевск: Институт компьютерных 
исследований, 2002. – 160 с. 
3. Петерс Э. Фрактальный анализ финансовых рынков: Применение теории Хаоса в 
инвестициях и экономике. М: Интернет-тренд, 2004. – 304 с. 
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ПРО ДЕЯКИЙ ПІДХІД ДО АВТОМАТИЗАЦІЇ 

ДОСЛІДЖЕННЯ СКЛАДНИХ СИСТЕМ 

У період бурхливого розвитку техніки і технології при дослідженні складних систем 

довільної природи особлива увага приділяється автоматизації процесу одержання рішення. 

При таких дослідженнях часто виникає проблема, яка полягає в необхідності врахування при 

описі об’єкта дослідження, не тільки кількісних, а й якісних змінних. Крім того, при 

проведенні дослідження необхідно враховувати таку особливість складних систем як 

множинність змінних, через які проявляється об'єкт дослідження, і часто ця множинність 

може виражатися від десятків до сотень елементів системи. Вирішення зазначених проблем є 

актуальним [1-4]. 

У даній роботі розглядається екологічна система як складна система. Згідно 

емпіричному опису методами теорії загальних систем автоматично генеруються нові знання 

про стан системи. 

Пропонується модуль автоматизованої системи який дозволяє уніфікувати підхід до 

формування системи на об'єкті дослідження, що включає процес опису (з точки зору 

дослідника) істотних властивостей ji ba ,  об’єкта дослідження і множин потенційно-

можливих станів виділених властивостей miAi ,1,  , mjB j ,1,  . Використання 

гомоморфної функцій виду 

iii VAo : , 

jjj WBw :  

дозволяє ввести множини значень конкретних змінних iV  і параметрів jW  і при необхідності 

(залежно від предметної області) введення інтервалів розбиття множини значень 

властивостей представляється можливим здійснити саме на етапі використання зазначених 

функцій. 

Процес абстрагування множин значень змінних і параметрів здійснений при використанні 

ізоморфних функцій виду 

iii VVe  :1
, 

jjj WW  :1 . 

Отже, формалізується схема проведення емпіричного дослідження на об’єкті 

дослідження, результати якого представляються в стандартній формі (системі даних), 

сумісної з типом системної задачі, визначеної за результатами першого етапу проведеного 

дослідження. Системна задача, згідно [2], є контекстно-незалежна неінтерпретована задача 

загальної системи, рішення якої і становить інтерес. 

Запропонований модуль автоматизованої системи, реалізований за допомогою мови 

C++, дозволяє в діалоговому режимі вирішити поставлені завдання з урахуванням 

можливості: 

– вказівки і вибору числа властивостей системи; 

– вказівки типу множин значень змінних і параметрів (кількісних, якісних); 

– визначення типу системної задачі; 

– формування сумісної з вихідною системою системи даних. 
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Робота модуля протестована на прикладі коли об'єктом дослідження є екологічна 

система природної водойми, яким обрана річка Дніпро в районі м. Запоріжжя. 

Відповідно до вищезазначеного виділено п'ять істотних властивостей, множини 

проявів яких носять кількісний характер, і розглянутих на часовій параметричній множині. 

Приклад використання програмного продукту при формуванні вихідної системи 

представлений на рис.1. 

 

 
 

 
 

 
................... 

 
Рис. 1 

 

Тип системної задачі визначає вид представлення даних отриманих в результаті 

емпіричного дослідження – систему даних з чіткими даними і матрицею розмірністю m5  

(рис. 2). 
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Рис. 2 

Отже, представлений в роботі модуль автоматизованої системи, дозволяє уніфікувати 

процес формалізації схеми проведення емпіричного дослідження, введення абстрактних 

елементів системи та подання їх в стандартній формі для отримання можливості надалі 

отримання нових знань про поведінку і структурні характеристики об'єкта дослідження. 
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РОЗРОБКА КАРТОГРАФІЧНОГО ВЕБ-СЕРВІСУ 

З ВИКОРИСТАННЯМ MAPSERVER 

MapServer – система рендеренгу географічних даних з відкритим вихідним кодом. 
Крім перегляду ГІС-даних, MapServer дозволяє створювати растрові географічні карти, тобто 
карти, що посилаються на веб-контент.  

MapServer був розроблений в рамках проекту Fornet Університету Міннесоти (УМН) 
у співпраці з NASA і Департаментом природних ресурсів Міннесоти (MNDNR). Пізніше він 
розміщувався на TerraSip у спільному проекті УМН і консорціуму з управління земельними 
ресурсами [2]. 

Базові функції MapServer 
Розвинені засоби картографічного відображення: 

– відрисовка об'єктів та виконання додатків, що залежать від масштабу; 

– підписування об'єктів, включаючи обробку випадків накладення підписів; 

– підтримка шрифтів TrueType для підписів і умовних знаків; 

– автоматичне створення елементів карти (масштабної лінійки, оглядової карти і легенди); 

– тематичне картографування з виділенням класів на основі логічних і регулярних виразів; 

– підтримка рендеру з драйверами для AGG, Каїр, GD, OpenGL та ін; 

– спеціальні засоби для генерації зображень; 

– витончена підтримка просторових запитів; 

– ідентифікація просторових об'єктів за допомогою атрибутів, точки, прямокутника або 
геометрії в рамках одного або декількох шарів; 
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– підтримка запитів до растрів; 

– повністю настроюється висновок на основі шаблонів; 

– генерація вихідних даних на основі запитів OGR; 
Підтримка популярних засобів розробки і скриптинга: 

– CGI / FastCGI; 

– PHP, Python, Perl, Ruby, Java і .NET. 
Кроссплатформенність: 

– Linux, Windows, Mac OS X, Solaris, і не тільки; 

– безліч форматів растрових і векторних даних; 

– вбудована підтримка шейп-файлів ESRI, PostGIS, ESRI ArcSDE і Oracle Spatial; 

– багато інших форматів через GDAL і OGR; 

– підтримка картографічних проекцій; 

– проектування «на льоту» в тисячі проекцій за допомогою бібліотеки proj.4. 
Реалізовані стандарти: 

– підтримка численних стандартів Open Geospatial Consortium (OGC); 

– WMS (клієнт / сервер), WMC, WCS, фільтр Кодування, SLD, GML, SOS, OM [1]. 
Специфікації OGC пропонують наступні типи картографічних web-сервісів:  

1. Web Map Service 

 визначає параметри запиту і надання картографічної (просторової) інформації в 
середовищі Інтернет у вигляді графічного зображення або набору об'єктів; 

 описує умови отримання та надання інформації про вміст карти (наприклад, властивості 
об'єкта в певному місці на карті); 

 характеризує умови отримання та надання інформації про можливості сервера за 
поданням різних типів картографічної інформації [3]. 
2. Web Feature Service  

 визначає умови отримання та оновлення просторово прив'язаної інформації клієнтською 
частиною програми з використанням Geography Markup Language (GML); 

 описує стандартний інтерфейс доступу до і маніпуляції з географічними об'єктами за 
допомогою HTTP-протоколу [4]. 
3. Web Coverage Service  

 розширює можливості WMS для надання растрової географічної інформації в мережі 
Інтернет; 

 на відміну від WMS, coverage service розроблюються для представлення властивостей і 
значень в кожній конкретній точці географічного простору, а не на створення готових 
картинок, а також дозволяє проводити інтерпретацію даних не на сервері, а на клієнтської 
частини програми [5]. 

MapServer призначений для роботи в Web-додатках, він також надає інструмент 
відрисовки зображень за допомогою командного рядка. Це може бути зручно, наприклад, 
при налагодженні. 

В даний час MapServer – проект, підтримуваний зростаючим числом розробників з 
усього світу. Він підтримується групою різноманітних організацій, які спонсорують 
поліпшення і підтримку. Управління розробкою в рамках здійснюється комітетом з 
управління проектом MapServer, що складається з розробників і контрибуторів. 
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