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ГЛАВА 1. СУЧАСНИЙ СТАН ЗДОРОВ’Я ДОРОСЛОГО І ДИТЯЧОГО 
НАСЕЛЕННЯ ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА 

DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-003 
 

Вступ. Об’єктами дослідження було дитяче та доросле населення 

Дніпропетровської області. Палітра хвороб у дорослого населення значно 

ширша, ніж у дітей, особливо хронічних хвороб, і у цій групі населення краще 

простежуються наслідки віддаленої дії факторів ризику. Діти, в основному, 

хворіють гострими хворобами, але ще не зазнають дії багатьох негативних 

факторів соціальної та професіональної природи. Крім того, серед дітей ще не 

досить широко розповсюджені згубні звички у порівнянні з дорослими. У дітей 

краще виявляються наслідки дії факторів навколишнього середовища, зокрема, 

забруднення різними чинниками навколишнього середовища, у т.ч. водним 

фактором.   

Матеріали і методи дослідження.  Оцінка рівня популяційного здоров’я 

населення проведена за показниками розповсюдженості захворювань серед 

дитячого і дорослого населення (досліджено 220 звітів) та захворюваності серед 

дитячого і дорослого населення (досліджено 220 звітів) у 22 адміністративних 

районах Дніпропетровської області.  Аналіз цих показників  проведено методом 

ретроспективного суцільного спостереження на підставі звітних даних 

(облікова форма №20) на території Дніпропетровської області, у порівнянні з 

середньобагаторічними даними по Дніпропетровській області в цілому за 

період 2008 – 2013 роки.  

Проведено ретроспективне вивчення розповсюдженості захворювань та 

оцінка показників захворюваності серед дитячого населення (до 14 років) 

сільських районів Дніпропетровської області за період 2008-2013 роки на 

основі викопіювання даних офіційної статистичної звітності закладів МОЗ 

України про захворюваність населення. Статистичне групування та розробка 

матеріалів про розповсюдженість захворювань та захворюваність сільського 

населення проведено згідно з "Міжнародною статистичною класифікацією 
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хвороб і споріднених проблем охорони здоров′я" (МКХ-10) [1].  

Математична обробка включала наступні методи: розрахунок первинних 

статистичних показникiв, виявлення вiдмiнностей мiж групами за 

статистичними ознаками; встановлення взаємозв'язку мiж змiнними за 

допомогою параметричного та непараметричного кореляцiйного аналiзу 

(таблиці спряженності); залежності з допомогою однофакторного і 

багатофакторного лінійного регресійного аналізу, методи багатовимірної 

статистики (дискримінантний та кластерний аналіз), імовірнісний прогноз, 

розрахунок ризиків. Як допомiжнi математичнi методи на окремих етапах 

дослiдження використовувались методи багатовимірної статистики: 

дискримiнантний аналiз та кластерний аналiз.  

Для дискримінантного аналізу застосовували класифікаційну функцію, 

постеріорні вірогідності та підсумкову матрицю, за допомогою якої 

оцінювалась специфічна чутливість і загальна прогнозна надійність. 

Формування та редагування первинної бази досліджених даних проведено на 

персональній обчислювальній машині «Pentium 5 Intel PC» у середовищі  

«Windows XP Professional»  (номер продукту 42310-789-55779002-675209). Для 

первинної пiдготовки таблиць та промiжних розрахункiв використовувався 

пакет Excel. Основна частина математичної обробки виконувалась на ПК з 

використанням стандартного статистичного пакету STATISTICA 10.0 portable. 

Cтатистичну обробку та аналіз результатів дослідження проведено за 

допомогою медико-статистичних методів [2, 3, 4, 5]. 

За територіальним розподілом 22 адміністративних районів 

Дніпропетровської області було класифіковано за 6 типами таксонів, відповідно 

до "Схеми планування території Дніпропетровської області" [6]. Класифікація 

територіальних таксонів проведена за показниками, що враховують потенціал 

розвитку окремих таксонів, а саме: зручність транспортно-географічного 

положення, забезпеченість сільського населення питною водою гарантованої 

якості і природно-ресурсним потенціалом, рівень розвитку транспортної 

мережі, трудовий потенціал, та рівень економічного, соціального, екологічного 
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та містобудівного розвитку.  

Перший тип – таксони з високим показником потенціалу та високим 

рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку (Криворізький та 

Новомосковський райони); другий тип – таксони з середнім показником 

потенціалу та високим рівнем соціально-економічного та містобудівного 

розвитку (Нікопольський та Павлоградський райони); третій тип – таксони з 

високим показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного та 

містобудівного розвитку (Дніпропетровський район); четвертий тип – таксони 

з середнім показником потенціалу та середнім рівнем соціально-економічного 

та містобудівного розвитку (Васильківський, Криничанський та 

Синельниківський райони); п’ятий тип – таксони з низьким показником 

потенціалу та середнім рівнем містобудівного розвитку  (Верхньодніпровський, 

Межівський, Петриківський, П’ятихатський, Софіївський та Широківський 

райони); шостий тип – таксони з низьким показником потенціалу та низьким 

рівнем соціально-економічного та містобудівного розвитку (Апостолівський, 

Магдалинівський, Петропавлівський, Покровський, Солонянський, 

Томаківський, Царичанський та Юр’ївський райони). 

Кластерний аналіз дозволив нам розподілити територію Дніпропетровської 

області у багатовимірному просторі на північну і південну частини. На півночі 

області всі сільські райони були прив’язані до басейну  річки Дніпро: 

Царичанський, Магдалинівський, Павлоградський, Петриківський, 

Верхньодніпровський, Криничанський, Дніпропетровський, П’ятихатський, 

Юр’ївський, Межівський, Новомосковський. На півдні регіону, усі сільські 

райони знаходились поза межами басейну Дніпра, проте у межах малих річок 

Інгулець, Саксагань, а також штучно створених водосховищ – Карачунівське 

водосховище. Отже, за типом водопостачання на півдні області були розміщені 

переважно децентралізовані системи сільського водопостачання або 

централізовані з підземними джерелами водопостачання. До південної частини 

входили наступні сільські райони: Криворізький, Софіївський, Широківський, 

Апостолівський, Томаківський, Петропавлівський, Покровський, 
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Солонянський, Васильківський, Нікопольський, Нікопольський. За 

результатами кластерного аналізу нами була побудована горизонтальна 

дендрограма, в якій відображені об’єкти дослідження (сільські райони), 

розташовані у багатовимірному просторі (рис. 1). 

Tree Diagram for 22 Variables
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Euclidean distances

Linkage Distance

PAVLOGRD
YURIEVSK
MAGDALIN
PETRIKOV
 TSARYCH

PETROPAV
SHYROKOV
KRYVOROZ

 V_DNEPR
PIATIXAT

VASYLKOV
NOVOMOSK

KRINICHK
   DNEPR

SOFIEVSK
 TOMAKOV
SOLONYAN

 NIKOPOL
 MEZEVSK

POKROVSK
SYNELNIK
 APOSTOL

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

 
Рисунок 1. Дендрограма сільських районів Дніпропетровської області у 

багатовимірному просторі. 

 

1.1. Характеристика захворюваності серед дитячого населення 

Дніпропетровської області 

 

Захворюваність дитячого населення в 1 таксоні Дніпропетровської області 

вірогідно становить (11024,76±305,57) випадків на 10 000 дитячого населення, 

за рівнем середньобагаторічного показника протягом 2008–2013 років 

(p<0,001). Темпи приросту всіх захворювань у 1 таксоні становили +2,9 % в 

середньому по всіх адміністративних районах та –16,8 % по Дніпропетровській 

області. Найвищий рівень всіх захворювань вірогідно спостерігався у 2 таксоні: 

11910,33±393,92 випадків на 10 000 дитячого населення (p < 0,05), з 

характерним темпом приросту позитивним в середньому по районах +11,1. 
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Найнижчий рівень всіх захворювань вірогідно спостерігався у 6 таксоні: 

9482,96±399,20 випадків на 10 000 дитячого населення (p < 0,05), з темпами 

приросту негативними як по районах -11,5, так і по Дніпропетровській області -

28,4. 

Друге рангове місце в структурі захворюваності дитячого населення, яке 

мешкає в 1 таксоні, вірогідно займають хвороби системи органів дихання  

(7205,40±204,73) %00 (p < 0,001), з характерним темпом приросту позитивним в 

середньому по районах +6,2 % і негативним -16,3 по області. Найвищий рівень 

захворюваності серед дитячого населення за X класом хвороб відбувався у 3 

таксоні і вірогідно становив (7735,50±188,12) %00 (p < 0,05), з найвищим темпом 

приросту по районах +14,1, і негативним приростом по області -10,2. Питома 

вага X класу хвороб у 1 таксоні становить 65,36 %, тоді як у 3 таксоні 66,29 %.  

Третє рангове місце у 1 таксоні посідають хвороби шкіри і підшкірної 

клітковини, питома вага яких становить 4,85 %. Захворюваність за XII класом 

хвороб у 1 таксоні за середньобагаторічним рівнем показника вірогідно складає 

534,29±44,07 %00 (p < 0,05), з темпами приросту негативними як по районам -3,1 

%, так і по області -26,2 %. 

Звертає на себе увагу найбільший темп приросту показника 

захворюваності XII класу хвороб у сільських районах 2 таксону (+31,6 %), при 

рівні захворюваності (726,02±89,13) %00 (p < 0,05). Темп приросту позитивний 

цього класу хвороб серед дитячого населення спостерігається також по області 

+0,3.  

Аналіз рівнів захворюваності дитячого населення у 2 таксоні демонструє 

виражений ріст показників захворювань на хвороби ендокринної (+130,9 %), 

нервової (+56,5 %), кістково-м’язової систем (+75,9 %), сечостатевої системи 

(+22,9 %),  вроджених аномалій (вад розвитку) (+25,2 %) та вроджених 

аномалій системи кровообігу (+55,2 %), з найвищими темпами приросту в 

середньому по районах. Виражене зниження захворюваності дитячого 

населення у 2 таксоні з темпами приросту негативними по району 

спостерігалось за такими захворюваннями, як хвороби крові і кровотворних 
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органів (темп приросту показника –13,5 %), анемії (-12,6 %), хвороби органів 

травлення (-25,1 %). Спостерігалось помірне зниження показника 

захворюваності на новоутворення (-6,8 %) в середньому по районах 2 таксону 

протягом 2008-2013 років.   

Серед категорії дитячого населення, що мешкають на території 3 таксону 

за 2008-2013 роки виявлено темпи приросту позитивного для показників 

захворюваності на хвороби системи органів дихання (+14,1 %), травлення 

(+2,3 %), шкіри і підшкірної клітковини (+7,2 %). У 3 таксоні найбільше 

спостерігається характерна тенденція темпу приросту негативного показників 

захворюваності на інфекційні і паразитарні хвороби (-39,3 %), новоутворення (-

31,1 %), хвороби крові та органів кровотворення (-20,0 %), анемії (-19,5 %), 

ендокринної (-29,6 %), нервової (-28,7 %), системи органів кровообігу (-35,4 %), 

кістково-м’язової (-48,0 %), сечостатевої (-5,9 %) систем, вроджених аномалій 

(вад розвитку) (-32,0 %), в т.ч. вроджених аномалій системи кровообігу (-

33,7 %).  

Детальний аналіз показників захворюваності за окремими класами хвороб 

серед дитячого населення віком до 14 років по всім таксонам 

Дніпропетровської області показав, що найнижчий рівень інфекційних і 

паразитарних захворювань спостерігався протягом 2008–2013 років у 3 таксоні 

і вірогідно становив (246,72±15,55) %00 (p < 0,05), а найвищий рівень І класу 

хвороб реєструвався у 2 таксоні (549,27±52,90) %00. Рівні середньобагаторічних 

показників цього класу хвороб перевищували рівень середньообласного 

показника захворюваності (533,10±38,75) %00 в 1,03 рази та рівень 

середньорайонного показника (410,68±31,68) %00 в 1,34 рази (рис. 2). 

Захворюваність на новоутворення серед дітей віком до 14 років була 

вірогідно найвищою за рівнями середньобагаторічних показників у 1 таксоні: 

19,92±1,81 %00 (p < 0,05) і 5 таксоні: 19,59±3,04 %00 (p <0,001). При цьому, 

хвороби ІІ класу перевищували середньорайонний показник захворюваності на 

новоутворення 16,92±0,48 %00 у 1,78 разів (1 таксон) та 1,02 рази (5 таксон), з 

темпами приросту позитивними по районах: від + 17,7 до +15,8 %. Загалом,  
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Рисунок 2. Середньобагаторічні показники захворюваності серед дитячого 

населення (віком до 14 років) на окремі класи хвороб у 3 таксоні 
Дніпропетровської області за 2008 – 2013 роки (M±m). 

  

рівень захворюваності на хвороби ІІ класу серед дитячого населення жодного 

разу не перевищував середньообласний рівень захворюваності (25,20±0,39) %00 

по всіх таксонах Дніпропетровської області (p < 0,001). Протягом 2008 – 2013 

років була встановлена тенденція темпу приросту негативного новоутворень по 

області у 1 таксоні (-20,9 %), 2 таксоні (-37,5 %), 3 таксоні (-31,1 %), 4 таксоні (-

33,8 %), 5 таксоні (-22,3%), 6 таксоні (-29,2 %) (рис. 3).  
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Рисунок 3.  Темпи приросту захворювань на новоутворення, хвороби крові 

та органів кровотворення, анемію серед дитячого населення віком до 14 

років у 5 таксоні  Дніпропетровської області. 
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Питома вага новоутворень серед дітей до 14 років по окремих таксонах 

Дніпропетровської області становить: від 0,09 % у 3 таксоні до 0,21 % у 4 

таксоні. У динаміці по таксонах Дніпропетровської області спостерігається 

вірогідне збільшення рівня захворюваності на хвороби крові та органів 

кровотворення серед дитячого населення: зі 156,90±11,76 випадків у 1 таксоні 

(p < 0,05) до 289,71±32,72 випадків на 10 000 дітей у 6 таксоні. Питома вага 

інтенсивності цієї патології по окремих таксонах області збільшується: від 1,42 

% у 1 таксоні до 3,05 % у 6 таксоні. Окрім того, спостерігається темп приросту 

позитивний в середньому по районах за ІІІ класом хвороб, найбільш виражений 

у 5 (+3,3 %) і 6 таксонах (+24,9 %), з перевищенням середньорайонного рівня 

захворюваності у цих таксонах в 1,03 – 1,25 разів. Темп приросту позитивний 

ІІІ класу хвороб по області на +24,5 % визначений у 5 таксоні та на +50,6 % у 6 

таксоні, з перевищенням середньообласних показників в 1,25 – 1,51 рази.  

Встановлена тенденція до вірогідного збільшення анемії майже вдвічі 

серед дитячого населення віком до 14 років: від 155,12±11,42 %00 (p < 0,05) у 1 

таксоні до 286,68±32,59 %00 у 6 таксоні. Виражена тенденція темпу приросту 

негативного захворюваності на анемію по районах відбувається у наступних 

таксонах: на - 32,2 % у 1 таксоні; - 12,6 % у 2 таксоні; -19,5 % у 3 таксоні; -20,9 

% у 4 таксоні. Позитивний темп приросту хвороб ІІІ класу (D50-D53) 

характерний для 5 і 6 таксонів: відповідно на +2,5 і +25,2 % (по районах) та на 

+25,2 і +52,9 % (по області). В обох таксонах Дніпропетровської області 

захворюваність за цим класом хвороб перевищувала рівень середньорайонних: 

в 1,02–1,25 разів та середньообласних показників: в 1,25 – 1,53 рази.  

Питома вага хвороб сечостатевої системи у структурі всіх захворювань 

серед дітей віком до 14 років по окремих таксонах області становила: 1,73 % (1 

таксон); 2,29 % (2 таксон); 1,80 % (3 таксон); 2,86 % (4 таксон); 2,35 % 

(5 таксон); 2,47 % (6 таксон). Найнижчий рівень XIV класу хвороб був 

зареєстрований у 1 таксоні: 190,84±20,75 %00, з темпами приросту негативними 

як по районах -14,4 %, так і по області -32,1 %. Найвищий рівень цього класу 

хвороб серед дитячого населення спостерігався у 2 таксоні: 273,89±23,72 %00, з 
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темпом приросту позитивним по районах +22,9 % і негативним – по області -2,6 

% (рис. 4).  
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Рисунок 4.  Темпи приросту хвороб XII, XIII, XIV класів серед дитячого 

населення віком до 14 років у 2 таксоні  Дніпропетровської області. 

 

Хвороби сечостатевої системи перевищували середньорайонний показник 

захворюваності у 2 таксоні в 1,23 рази; у 4 таксоні в 1,0 раз; у 5 таксоні в 1,18 

разів; у 6 таксоні в 1,05 раз. Питома вага вроджених аномалій (вад розвитку) 

серед дітей віком до 14 років у структурі всіх захворювань була найвищою 

(0,56 %) у 6 таксоні та найнижчою (0,27 %) у 3 таксоні. Варто зауважити, що 

перевищення середньорайонних показників XVII класу хвороб відбувалось у 1 

таксоні (в 1,07 рази), 2 таксоні (в 1,25 разів) і 6 таксоні (в 1,15 разів) 

Дніпропетровської області. При цьому, найнижчий рівень захворюваності XVII 

класу хвороб серед дітей вірогідно спостерігався у 3 таксоні: 31,45±7,98 %00 

(p < 0,05); найвищий – у 6 таксоні: 53,09±4,40 %00, з темпами приросту в 

середньому по районах від (-32,0 до +14,7) %. Захворюваність дітей віком до 14 

років на вроджені аномалії системи кровообігу була найвищою у 2, 4 і 6 

таксонах, з перевищенням як середньо - районних, так і середньообласних 

рівнів: у 2 таксоні в (1,55 – 1,73) рази; у 4 таксоні в (1,26 – 1,41) рази; у 6 

таксоні в (1,26 – 1,41 рази) (рис. 5).  

Найвищий темп приросту хвороб XVII класу (Q20-Q28) спостерігався: по 

районах у 2 таксоні (+55,2 %), по області (+73,1 %); у 4 таксоні – по районах  
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Рисунок 5. Захворюваність дітей віком від 0 до 14 років на вроджені 

аномалії та вроджені аномалії системи кровообігу в 1 таксоні 

Дніпропетровської області за 2008 – 2013 роки (M±m). 

 
(+26,0 %), по області (+40,6 %); у 6 таксоні – по районах (+26,4 %), по області 

(+41,0 %). В усіх інших таксонах спостерігались темпи приросту негативні 

протягом 2008 – 2013 років: у 1 таксоні – по районах (-16,2 %), по області (-6,5 

%); у 3 таксоні – по районах (-33,7 %), по області (-26,1 %); у 5 таксоні – по 

районах (-22,2%), по області (-13,2 %). Структура захворюваності серед 

дитячого населення віком до 14 років  у деяких сільських таксонах 

представлена на (рис. 6, 7).  
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Рисунок 6. Структура захворюваності серед дитячого населення у 

4 таксоні Дніпропетровської області за І - XVII  класами хвороб. 
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Рисунок 7. Структура захворюваності серед дитячого населення у 

5 таксоні Дніпропетровської області за І - XVII  класами хвороб. 

 

 

1.2. Характеристика розповсюдженості захворювань серед дитячого 

населення віком до 14 років по таксонах Дніпропетровської області 

 

Найбільш розповсюдженими у структурі всіх захворювань у 1 таксоні 

серед дитячого населення віком до 14 років є: хвороби органів дихання 

(54,94 %), травлення (6,49 %), шкіри і підшкірної клітковини (4,11 %), 

ендокринної системи (3,20 %), крові і органів кровотворення (2,92 %), нервової 

системи (2,71 %), анемії (2,88 %). Останніми за розповсюдженістю хворобами 

серед дітей – мешканців 1 таксону є інфекційні і паразитарні захворювання 

(2,70 %) та новоутворення (0,31 %). Характеризуючи розповсюдженість І класу 

хвороб по окремих таксонах області слід зазначити, що найнижчий рівень 

розповсюдженості цього класу хвороб вірогідно спостерігався серед дитячого 

населення 3 таксону (269,13±11,94) %00 (p<0,05), з темпами приросту 

негативними як по районах (-45,4 %), так і по області (-55,8 %) (рис. 8). 

Найвищий рівень розповсюдженості хвороб І класу відбувався  у 

2 таксоні (696,72±69,81) %00, з темпами приросту позитивними: по районах 

(+41,3 %) і по області (+14,4 %). При цьому, розповсюдженість інфекційних і 

паразитарних хвороб перевищувала середньорайонний показник 

розповсюдженості захворювань цього класу: у 2 таксоні в 1,41 разів; в 4 таксоні  
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Рисунок 8. Розповсюдженість хвороб (І, ІІ, ІІІ класів) серед дитячого 

населення віком до 14 років у 3 таксоні Дніпропетровської області за 2008 – 
2013 роки (M±m). 

 

у 1,02 рази; в 5 таксоні у 1,17 разів, а також середньообласний показник у 

2 таксоні в 1,14 разів. 

Динаміка розповсюдженості новоутворень протягом 2008–2013 років 

характеризується вірогідним зниженням по таксонах області: від (43,09±5,38) 

випадків у 1 таксоні до (39,30±3,16) випадків на 10 000 дитячого населення 

(p<0,05). Однак, найвищий рівень розповсюдженості ІІ класу хвороб вірогідно 

спостерігався у 3 таксоні: (69,40±3,42) %00 (p < 0,001), з темпами приросту 

позитивними по районах (+62,1 %), і по області (+16,5 %), та перевищенням 

середньорайонного показника розповсюдженості ІІ класу хвороб в 1,62 рази, і 

середньообласного показника – в 1,16 разів. Найнижчий рівень 

розповсюдженості новоутворень вірогідно визначено серед дітей віком до 14 

років, мешканців 2 таксону: (29,35±3,47) %00 (p<0,001), з темпами приросту 

негативними по районах –(31,4 %), і по області (-50,7 %). 

Найвищий приріст розповсюдженості хвороб крові та органів 

кровотворення відбувався серед сільських дітей віком до 14 років у 2 таксоні: 

по районах (+10,0 %), і по області (+33,1 %); у 5 таксоні: по районах (+7,1 %), 
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по області (+29,6 %); у 6 таксоні: по районах (+15,8 %), по області (+42,7 %). 

Найнижча розповсюдженість ІІІ класу хвороб вірогідно спостерігалась серед 

дитячого населення 4 таксону: (361,95±12,07) %00 (p < 0,001), з темпами 

приросту негативними по районах (-31,3 %), та по області (-16,8 %). Найвища 

розповсюдженість ІІІ класу хвороб зареєстрована серед дітей, які мешкають у 6 

таксоні: (609,82±52,40) %00, перевищуючи середньорайонний рівень в 1,16 разів, 

та середньообласний – в 1,4 рази. Рівень розповсюдженості анемії був 

найвищим у 6 таксоні: (600,98±52,27) %00, з темпом приросту позитивним по 

районах (+16,2 %), і по області (+42,7 %), перевищуючи при цьому 

середньорайонний (517,28±10,69) %00 та середньообласний показники 

(421,22±11,97) %00 розповсюдженості ІІІ класу (D50-D53) хвороб в (1,16 – 1,43) 

рази. Розповсюдженість анемії була найнижчою в 4 таксоні і вірогідно 

становить (350,23±13,83) %00 (p < 0,05), маючи при цьому приріст негативний в 

середньому по районах (-32,3 %), і по Дніпропетровській області (-16,8 %) (рис. 

9).  
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Рисунок 9. Розповсюдженість анемії серед дитячого населення віком до 

14 років у 4 таксоні  Дніпропетровської області за 2008 – 2013 роки (M±m). 

 

Структура розповсюдженості анемії по всіх таксонах області представлена 

таким чином: 2,88 % - у 1 таксоні; 3,77 % - у 2 таксоні; 2,66 % - у 3 таксоні; 2,61 
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% - у 4 таксоні; 3,59 % - у 5 таксоні; 4,51 % - у 6 таксоні. Отже, найвища питома 

вага розповсюдженості анемії характерна для дитячого населення 6 таксону, 

тоді як найнижча – серед сільських дітей, котрі мешкають у 4 таксоні.   

Варто зауважити, що серед категорії дитячого населення, що мешкає на 

території 5 таксону за 2008-2013 роки виявлено темпи приросту позитивного 

показників розповсюдженості всіх захворювань (+4,3 %), інфекційних і 

паразитарних хвороб (+17,4 %), новоутворень (+20,7 %), захворювань крові та 

органів кровотворення (+7,1 %), анемії (+5,9 %), ендокринної системи (+2,2 %), 

системи кровообігу (+42,3 %), системи органів травлення (+1,4 %) в середньому 

по районах області. У 5 таксоні відбувається характерна тенденція приросту 

негативного показників розповсюдженості захворювань нервової системи (-

6,0 %), системи органів дихання (-15,6 %), хвороб шкіри і підшкірної 

клітковини (-24,9 %), кістково - м’язової (-19,7 %), сечостатевої систем (-

19,7 %), вроджених аномалій (вад розвитку) (-28,3 %), вроджених аномалій 

системи кровообігу (-32,5 %) в середньому по районах.  

Аналіз розповсюдженості хвороб системи кровообігу серед дитячого 

населення демонструє виражений приріст розповсюдженості цих захворювань у 

5 таксоні: по районах (+21,1 %), по області (+42,3 %); у 6 таксоні: по районах 

(+11,7 %), по області (+31,2 %). Виражене зниження розповсюдженості IX 

класу хвороб з темпами приросту негативними спостерігалось в наступних 

типах таксонів: у 1 – по районах (темп приросту показника –8,0 %), у 2 – по 

районах (-27,4 %), по області (-14,8 %); в 3 – по районах (-31,7 %), по 

Дніпропетровській області (-19,8 %); у 4 – по районах (-38,6 %), по області (-

27,9 %) протягом 2008-2013 років. Найвища розповсюдженість IX класу хвороб 

вірогідно спостерігалась серед сільських мешканців віком до 14 років лише у 5 

і 6 таксонах: від (375,10±16,74 до 346,02±16,85) %00 (p<0,05), з перевищенням як 

середньорайонного показника: в 1,21 – 1,12 разів, так і середньообласного 

показника: в 1,43 – 1,31 рази (рис. 10). 

Питома вага розповсюдженості хвороб органів травлення в структурі всіх 

захворювань по районах серед дітей – мешканців окремих таксонів найвища в  
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Рисунок 10. Розповсюдженість хвороб ІІІ, IX класів серед дитячого 

населення віком до 14 років у 6 таксоні Дніпропетровської області за 2008 – 

2013 роки (M±m). 

 
6 таксоні (8,69 %), у 5 таксоні (7,43 %), та 3 таксоні (7,29 %), і найнижча у 2 

таксоні (4,66 %). Подібна тенденція характерна для показників інтенсивності 

розповсюдження XI класу хвороб. Так, у 2 таксоні визначений вірогідно 

низький рівень розповсюдженості хвороб: (710,15±17,95) %00 (p<0,001), з 

негативними темпами приросту по районах: -33,1 % та по області -36,4 %. 

Виражений приріст позитивний розповсюдженості XI класу хвороб 

притаманний для тих сільських дітей, котрі мешкають у 3 таксоні, в середньому 

як по районах, так і по області: від +18,5 до +12,6 %; у 5 таксоні: від +6,7 до 

+1,4 %; у 6 таксоні: від +9,0 до +3,6 %. Найвища розповсюдженість хвороб XI 

класу була зареєстрована у 3 таксоні: (1257,53±59,68) %00 (p<0,05), з 

перевищенням відповідних середньорайонного і середньообласного показників 

у 1,18 – 1,12 разів. 

Для хвороб кістково-м’язової системи притаманна розповсюдженість з 

вираженими темпами приросту позитивними серед дитячого населення в 

наступних таксонах: у 2 таксоні – від +22,8 до  +20,1 % відповідно по районах 

та по області в цілому; в 3 таксоні: від +7,7 до +5,4 %; у 4 таксоні: від +22,2 до 

+19,6 %. Тоді як приріст негативний розповсюдженості XIII класу хвороб 
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становив, за темпами приросту як по районах, так і по області: (-28,9 до -

30,4) % у 1 таксоні; у 5 таксоні від (-17,9 до -19,7)%; у 6 таксоні (від -2,1 до -4,2) 

%. Найвища розповсюдженість цього класу хвороб була характерна для 

сільських мешканців, віком до 14 років, у 2 таксоні: (909,76±159,33) %00 з 

характерною тенденцією перевищення як середньорайонного, так і 

середньообласного показника в 1,23 – 1,20 разів.  

Звертає на себе увагу найбільш виражений приріст розповсюдженості 

хвороб сечостатевої системи серед дитячого населення, в першу чергу серед 

сільських мешканців 1–3 таксонів, менш виражений приріст XIV класу хвороб 

серед мешканців 4–6 таксонів, з вірогідно нижчою розповсюдженістю хвороб 

цього класу в 1 таксоні: (305,93±22,97) %00 (p < 0,001). Тоді як вірогідно вища 

розповсюдженість хвороб сечостатевої системи притаманна для дітей (до 14 

років) 3 таксону: (555,70±16,46) %00 (p < 0,001), з темпами приросту 

позитивними як по районах, так і по області – від +39,0 до +4,1 %, та 

перевищенням відповідних середньорайонного, та середньообласного 

показників: у 1,39 – 1,41 рази (рис. 11).  
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Рисунок 11. Розповсюдженість хвороб XI, XIII, XIV класів серед дитячого 

населення віком до 14 років у 3 таксоні Дніпропетровської області за 2008 – 
2013 роки (M±m). 

 
Питома вага розповсюдженості XIV класу хвороб у структурі всіх 
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захворювань була найвищою протягом 2008–2013 років у 3 таксоні і становила 

(3,22 %). Структура розповсюдженості захворюваності серед дитячого 

населення віком до 14 років у деяких таксонах представлена на (рис. 12, 13).  
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Рисунок 12. Структура розповсюдженості захворювань серед дитячого 

населення у 1 таксоні Дніпропетровської області за І-XVII  класами 

хвороб. 
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Рисунок 13. Структура розповсюдженості захворювань серед дитячого 

населення у 3 таксоні Дніпропетровської області за І-XVII  класами 

хвороб. 
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1.3. Регресійні моделі "Динаміка захворюваності на маркерні нозології 

серед дитячого і дорослого населення на території сільських таксонів 

Дніпропетровської області за 2008-2013 роки"  

 

Для вивчення динаміки захворюваності використовувався регресійний аналіз. 

Виходячи з виду графіків регресійні моделі були обрані в лінійному вигляді:  

 y= а1 +а1х1+ а2х2+ …+ аnхn,                                                                         (1) 

де: у – показник захворюваності сільського населення; хi – показники 

забруднення питної води; а1, а2, …аn  – коефіцієнти регресії.  

Динаміка залежності розповсюдженості хвороб сечостатевої системи серед 

дорослого населення сільських районів області наведена на (рис. 14).  
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Рисунок 14. Динаміка розповсюдженості хвороб сечостатевої системи серед 

дорослого населення за 2008 – 2013 роки (при споживанні питної води з 
централізованих систем водопостачання). 

 

Результати розрахунків представлені в (табл. 1). Ця динаміка адекватно 

описується лінейною функцією з представленими коефіцієнтами (адекватність 

моделі F=4,35, p<0,05). Модель розповсюдженості хвороб сечостатевої системи 

серед дорослих мешканців має наступний вигляд: 

у (розп. хвороб сечостат. системи) = 273,746 + 0,82×1 (Ca) + 0,084×2 (хлориди) 

В (табл. 1) показано, що вплив кальцію на розповсюдженості хвороб 

сечостатевої системи був вірогідним (p=0,01), хлоридів – не вірогідним 
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(р=0,189). Зі співвідношення бета-коефіцієнтів видно, що вплив хлоридів у 

розповсюдженість хвороб цього класу був в 2,0 рази менше, чим вплив 

кальцію. 

Таблиця 1.  

Параметри регресійної моделі розповсюдженості хвороб сечостатевої 

системи серед дорослого населення  

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 
Intercpt 

  
273,746 30,793 8,89 < 0,001 

 Cа 0,223 0,086 0,82 0,315 2,602 0,01 79,56895 
хлориди 0,113 0,086 0,084 0,064 1,321 0,189 20,43105 

 

Динаміка залежності розповсюдженості каменів нирок і сечоводів серед 

дорослого населення сільських районів області зображена на (рис. 14).  

 

 Scatterplot of GN_STONE against YEAR
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Рисунок 14. Динаміка розповсюдженості каменів нирок і сечоводів серед 
дорослого населення за 2008 – 2013 роки (при споживанні питної води з 

централізованих систем водопостачання). 
 

Результати розрахунків представлені в (табл. 2). Із таблиці 2 видно, що ця 

динаміка адекватно описується лінейною функцією з представленими 

коефіцієнтами (адекватність моделі F=9,45, p<0,05).  Модель розповсюдженості 

каменів нирок і сечоводів серед дорослих мешканців має наступний вигляд: 
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 у (розп. каменів нирок і сечоводів) = 24,565 + 10,133×1 (Fe) + +29,174×2 (Cu) + 0,944×3 (окиснюв.)+ 

+0,042×4 (Ca) -3,059×5 (pH)  

 

Встановлено, що вплив заліза (p<0,001), міді (р=0,016), окиснюваності 

(р=0,003), кальцію (р=0,008), рН (р=0,064) був вірогідним. 

Таблиця 2.  

Параметри регресійної моделі розповсюдженості каменів нирок і сечоводів 

серед дорослого населення  

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 
Intercpt 

  
24,565 12,875 1,908 0,059 

 Fe 0,401 0,081 10,133 2,041 4,966 < 0,001 50,8158 
Cu 0,197 0,081 29,174 12 2,431 0,016 12,26429 
окиснюваність 0,23 0,077 0,944 0,316 2,985 0,003 16,71728 
Ca 0,205 0,076 0,042 0,016 2,681 0,008 13,2806 
pH -0,148 0,079 -3,059 1,639 -1,867 0,064 6,922029 

 

Зокрема, із співвідношення бета-коефіцієнтів видно, що вплив Cu, 

окиснюваності, Ca і pH був в 2,04; 1,75; 1,96; 2,8 разів менше, ніж вплив заліза. 

Динаміка залежності розповсюдженості захворювань системи кровообігу серед 

дитячого населення сільських районів області представлена на (рис. 15).  

 Scatterplot of DT_GN_CI against YEAR
2_10.STA 101v*132c
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Рисунок 15. Динаміка розповсюдженості захворювань системи кровообігу 
серед дитячого населення за 2008 – 2013 роки (при споживанні питної води 

з централізованих систем водопостачання). 
 



Развитие социально-культурной сферы в современном обществе                                                                              

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-73-4  32 

Результати розрахунків представлені в (табл. 3). Ця динаміка адекватно 

описується лінейною функцією з представленими коефіцієнтами (адекватність 

моделі F=8,09, p<0,05). 

Таблиця 3.  

Параметри регресійної моделі розповсюдженості захворювань системи 

кровообігу серед дитячого населення 

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 
Intercpt 

  
143,971 38,926 3,699   <0,001 

 окиснюваність 0,211 0,088 14,144 5,918 2,39 0,018 26,88758 
азот аміаку 0,206 0,082 311,213 124,268 2,504 0,014 25,62839 
Cа 0,233 0,081 0,779 0,271 2,872 0,005 32,78678 
F -0,156 0,091 -123,819 72,283 -1,713 0,089 14,69725 
      Модель розповсюдженості захворювань системи кровообігу серед дитячого 

населення має наступний вигляд: у (розп. хвороб системи кровообігу) = 143,971 + 

+14,144×1 (окиснюв.) + 311,213×2 (азот аміаку) + +0,779×3 (Ca) -123,819×4 (F)  

Встановлено, що вплив окиснюваності (p=0,018), азоту аміаку (p=0,014),  

кальцію (р=0,005), фтору (р=0,089) був вірогідним. Зокрема, із співвідношення 

бета-коефіцієнтів видно, що вплив окиснюваності, азоту аміаку, F був в 1,10; 

1,13; 1,50 разів менше, ніж вплив кальцію. Динаміка залежності 

розповсюдженості хвороб органів травлення серед дитячого населення сільських 

районів області представлена на (рис. 16).  
 Scatterplot of DT_GN_GA against YEAR
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Рисунок 16. Динаміка розповсюдженості хвороб органів травлення серед 

дитячого населення за 2008 – 2013 роки (при споживанні питної води з 
централізованих систем водопостачання). 
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Результати розрахунків представлені в (табл. 4). Ця динаміка адекватно 

описується лінейною функцією з представленими коефіцієнтами (адекватність 

моделі F=7,85, p<0,05). Модель розповсюдженості хвороб органів травлення 

серед дитячого населення має наступний вигляд:  

у (розп. хвороб органів травлення) = 116,02+ 0,03×1 (сух.залишок) + 0,571×2 (Cа) 

Встановлено, що вплив сухого залишку (р=0,001) і Ca (р=0,02) був 

вірогідним. Зокрема, із співвідношення бета-коефіцієнтів видно, що вплив Ca 

був в 1,42  рази менше, ніж вплив сухого залишку.  

Таблиця 4.  

Параметри регресійної моделі розповсюдженості хвороб органів травлення 

серед дитячого населення 

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 

Intercpt 
  

116,02 24,318 4,771 
    
<0,001 

 сухий 
залишок 0,28 0,084 0,03 0,009 3,346 0,001 66,88906 
Ca 0,197 0,084 0,571 0,242 2,354 0,02 33,11094 

 

 

1.4. Вивчення впливу показників якості питної води з централізованих 

систем на захворюваність сільського населення (за даними 

регресійного аналізу)  

 

Для розрахунків використовувався пакет обробки даних STATISTICA 10.1 

portable. Завдяки цьому пакету розраховувались коефіцієнти моделі ai, їх 

похибки Sai, відповідні коефіцієнти Ст’юдента tai, вірогідності pai, бета-

коефіцієнти β та їх похибки Sβ, а також адекватність F і вірогідність усієї моделі 

взагалі p(F). За допомогою бета-коефіцієнтів розраховувались внески факторів  

(d) в показник захворюваності. Результати дослідження захворювань системи 

кровообігу серед дорослих наведено в (табл. 5). Модель була адекватною 

(F=17,585, p<0,05). 
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Таблиця 5.  

Параметри регресійної моделі захворюваності на хвороби системи кровообігу 

серед дорослого населення  

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 
Intercpt 

  
331,245 54,331 6,097 < 0,001 

 Fe 0,47 0,073 340,404 52,606 6,471 < 0,001 63,3894 
окиснюва-
ність 0,262 0,072 30,813 8,431 3,655 < 0,001 19,69806 
Ca 0,179 0,073 1,055 0,427 2,47 0,015 9,194475 
Mn 0,164 0,074 1043,556 471,382 2,214 0,029 7,718068 

 

В таблиці 5 видно, що для даної нозології з вивчаємих факторів найбільш 

вагомим було залізо (d=0,63),  потім – окиснюваність (d=0,20). Найменший 

внесок приходився на частку Ca (d=0,09) і Mn – (d=0,08). Оскільки відповідні 

коефіцієнти були позитивними, при збільшенні концентрації Fe, 

окиснюваності, Ca, Mn у водопровідній питній воді зростає захворюваність 

хворобами цього класу. Дослідження захворюваності дорослих мешканців на 

жовчокам’яну хворобу представлено в (табл. 6). Адекватність моделі (F=4,38, 

p<0,05). 

Таблиця 6.  

Параметри регресійної моделі захворюваності дорослого населення на 

жовчокам’яну хворобу 

Змінна β Sβ а Sa ta pa внесок 
Intercpt 

  
4,404 1,268 3,474 0,001 

 окиснюваність 0,238 0,088 0,537 0,199 2,696 0,008 68,07109 
Al 0,163 0,088 23,887 12,924 1,848 0,067 31,92891 

 

Встановлено, що для даної нозології з вивчаємих факторів найбільш 

вагомим була  окиснюваність (d=0,68). Найменший внесок приходився на 

частку Al (d=0,32). Оскільки відповідні коефіцієнти були позитивними, при 

збільшенні концентрації окиснюваності і алюмінію у водопровідній питній воді 

зростає захворюваність хворобами цього класу.  
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1.5. Порівняльний аналіз між рівнями захворюваності сільського 

населення та показниками якості питної води у північній і 

південній частинах Дніпропетровської області 

 

Показано, що на півночі області захворюваність дорослих  мешканців 

інфекційними і паразитарними хворобами 136,771±6,044 %00 була на 29%  

більше, чим на півдні: 105,367±4,626 %00 (t=4,126, p<0,001; F=1,707, p<0,05). 

Серед дорослого населення захворюваність на новоутворення також була 

більшою на 11% у північній частині 75,521±2,292%00, у порівнянні з південною 

частиною регіону 67,692±2,640%00 (t=2,239, p=0,027).  В (табл. 7) представлена 

різниця між територіями порівняння (1 група – північ області; 2 група – 

південь) за показниками захворюваності дорослого населення різними 

нозологіями. Показано, що на півночі захворюваність дорослих мешканців у 

сільських районах була вірогідно більшою, ніж на півдні, за такими 

нозологіями: хворобами крові і органів кровотворення на 14% (t=1,759, 

p=0,081), системи органів кровообігу – на 20 % (t=3,317, р=0,001; F=1,979, 

р=0,007), шкіри і підшкірної клітковини – на 45% (t=4,639, p<0,001; F=4,495, 

p<0,001), кістково-м’язової системи – на 20% (t=2,229, p=0,028), сечостатевої 

системи – на 14% (t=2,098, p=0,038), сольові артропатії – на 14 % (t=4,873, 

p<0,001; F=4,095, p<0,001), камені нирок і сечоводів – на 27 % (t=2,238, 

р=0,027; F=1,879, р=0,012) [7].  

Порівнюючи різні території проживання дорослого населення встановлено, 

що розповсюдженість захворювань на півночі області була більшою за рівнями 

інфекційних і паразитарних хвороб на 1,12 % (t=2,778, p=0,006; F=2,100, 

p=0,003), новоутвореннями – на 11% (t=2,791, p=0,006; F=3,077, p<0,001), 

хвороб крові і органів кровотворення – на 5,3 % (t=2,065, р=0,041; F=1,936, 

р=0,009), шкіри і підшкірної клітковини – на 39 % (t=4,740, p<0,001; F=4,743, 

p<0,001), кістково-м’язової системи – на 34 % (t=5,321, p<0,001; F=4,617, 

p<0,001), сольовими артропатіями – на 24 % (t=1,825, р=0,070), окрім хвороб 

органів травлення, жовчокам’яної хвороби, каменів нирок і сечоводів (табл. 8). 
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Таблиця 7.  

Різниця між територіями порівняння за захворюваністю дорослих 

Назва захворювання 
середня 
арифм. 1 

похибка 
1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 
Інфекційні і 
паразитарні  136,771 6,044 66,000 105,367 4,626 4,126 

    
<0,001 1,707 0,033 121,069 

Новоутво-рення 75,521 2,292 66,000 67,692 2,640 2,239 0,027 1,327 0,256 71,607 
Крові і органів 
кровотворення 25,821 1,195 66,000 22,712 1,302 1,759 0,081 1,188 0,490 24,267 
Системи органів 
кровообігу 699,847 27,822 66,000 586,633 19,775 3,317 0,001 1,979 0,007 643,240 
Шкіри і підшкірної 
клітковини 240,848 14,689 66,000 165,500 6,928 4,639 

    
<0,001 4,495 

    
<0,001 203,174 

Кістково-м’язової 
системи 289,459 14,344 66,000 245,135 13,776 2,229 0,028 1,084 0,746 267,297 

Сечостатевої системи 378,935 15,599 66,000 332,926 15,408 2,098 0,038 1,025 0,921 355,930 

Сольові артропатії 8,695 0,886 66,000 3,880 0,438 4,873 
    
<0,001 4,095 

    
<0,001 6,288 

Камені нирок і 
сечоводів 13,174 0,984 66,000 10,448 0,718 2,238 0,027 1,879 0,012 11,811 

 

Таблиця 8.  

Різниця між територіями порівняння за розповсюдженістю захворювань 

серед дорослих 

Назва захворювання 

середня 
арифм. 

1 
похибка 

1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 
Інфекційні і 
паразитарні  306,477 9,321 66,000 275,018 6,432 2,778 0,006 2,100 0,003 290,748 

Новоутво-рення 345,686 10,457 66,000 312,091 5,961 2,791 0,006 3,077 
    
<0,001 328,889 

Крові і органів 
кровотворення 5969,835 118,779 66,000 5667,729 85,366 2,065 0,041 1,936 0,009 5818,782 

Органів травлення 1477,688 40,904 66,000 1592,974 37,639 -2,074 0,040 1,181 0,504 1535,331 
Шкіри і підшкірної 
клітковини 283,980 15,234 66,000 204,518 6,995 4,740 

    
<0,001 4,743 

    
<0,001 244,249 

Кістково-м’язової с-
ми 1004,705 43,231 66,000 750,997 20,120 5,321 

    
<0,001 4,617 

    
<0,001 877,851 

Жовчокам’яна 
хвороба 43,473 2,189 66,000 55,620 3,218 -3,121 0,002 2,160 0,002 49,546 

Сольові артропатії 59,336 4,309 66,000 48,109 4,392 1,825 0,070 1,039 0,877 53,723 
Камені нирок і 
сечоводів 52,664 2,456 66,000 56,932 4,143 -0,886 0,377 2,846 

    
<0,001 54,798 

 

Детальний аналіз по територіям проживання дитячого населення свідчить 

про вірогідно вищі рівні захворюваності на півночі, ніж на півдні за 

наступними нозологіями: інфекційними і паразитарними хворобами на 13%  

(F=1,813, p=0,018), новоутвореннями на 1,2 % (F=1,995, p=0,006), шкіри і 

підшкірної клітковини на 15 % (t=2,335,p=0,021; F=3,444, p<0,001), вродженими 
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аномаліями на 49 % (t=4,588, p<0,001; F=1,971, p=0,007) і вродженими 

аномаліями системи кровообігу на 37 % (t=2,741, р=0,007), окрім хвороб крові і 

органів кровотворення, анемії, системи органів кровообігу, травлення, кістково-

м’язової, сечостатевої системи (табл. 9).  

Подібна тенденція була встановлена за рівнями розповсюдженості 

захворювань серед дітей, які були вірогідно вищими у північній частині 

регіону, чим у південній для інфекційних і паразитарних хвороб на 25 % 

(t=2,516, p=0,013; F=4,347, p<0,001), новоутворень на 70 % (t=3,978, p<0,001; 

F=4,454, p<0,001), шкіри і підшкірної клітковин на 17 % (t=2,749, р=0,007; 

F=3,427, p<0,001), вроджених аномалій на 28 % (t=4,288, p<0,001; F=1,713, 

р=0,032), у т.ч. вроджених аномалій системи кровообігу на 14% (t=1,782, 

р=0,077). Тоді як у південній частині розповсюдженість хвороб крові та органів 

кровотворення (t=-2,006, p=0,047; F=1,760, р=0,024), анемії (t=-1,914, р=0,058; 

F=1,660, р=0,043), кістково-м’язової системи (t=-2,096, р=0,038; F=5,816, 

p<0,001) серед дітей віком до 14 років були вірогідно вищими на 19 %; 18%; 

23%, ніж на півночі (табл. 10).   

Таблиця 9.  

Різниця між територіями порівняння за показниками захворюваності 

серед дитячого населення  

Назва захворювання 

середня 
арифм. 

1 
похибка 

1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 
Інфекційні і 
паразитарні  427,162 26,847 66,000 378,945 19,938 1,442 0,152 1,813 0,018 403,054 

Новоутво-рення 19,483 1,738 66,000 15,967 1,230 1,652 0,101 1,995 0,006 17,725 
Крові і органів 
кровотворення 210,474 10,944 66,000 266,709 23,579 -2,163 0,032 4,642 

    
<0,001 238,592 

Анемії 208,480 10,989 66,000 262,273 23,426 -2,079 0,040 4,545 
    
<0,001 235,377 

С-ми органів 
кровообігу 86,794 5,058 66,000 88,232 6,431 -0,176 0,861 1,616 0,055 87,513 

Органів травлення 440,195 15,814 66,000 460,161 19,991 -0,783 0,435 1,598 0,061 450,178 
Шкіри і підшкірної 
клітковини 584,682 28,892 66,000 508,056 15,569 2,335 0,021 3,444 

    
<0,001 546,369 

Кістково-м’язової с-
ми 261,574 18,965 66,000 414,473 41,306 -3,364 0,001 4,744 

    
<0,001 338,023 

Сечостатевої 
системи 211,623 12,807 66,000 244,368 18,568 -1,452 0,149 2,102 0,003 227,995 

Вроджені аномалії  57,570 3,376 66,000 38,555 2,404 4,588 
    
<0,001 1,971 0,007 48,062 

Вроджені аномалії с-
ми кровообігу 10,836 0,814 66,000 7,926 0,682 2,741 0,007 1,426 0,155 9,381 
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Таблиця 10.  

Різниця між територіями порівняння за показниками розповсюдженості 

захворювань серед дитячого населення  

Назва захворювання 

середня 
арифм. 

1 
похибка 

1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 
Інфекційні і 
паразитарні  550,689 39,876 66,000 439,403 19,126 2,516 0,013 4,347 

    
<0,001 495,046 

Новоутво-рення 54,389 5,117 66,000 31,864 2,425 3,978 
    
<0,001 4,454 

    
<0,001 43,127 

Крові і органів 
кровотворення 488,953 28,042 66,000 582,392 37,203 -2,006 0,047 1,760 0,024 535,673 

Анемії 481,442 28,216 66,000 569,514 36,349 -1,914 0,058 1,660 0,043 525,478 
Шкіри і підшкірної 
клітковини 640,952 29,679 66,000 548,211 16,032 2,749 0,007 3,427 

    
<0,001 594,581 

Кістково-м’язової 
системи 645,711 27,140 66,000 794,205 65,449 -2,096 0,038 5,816 

    
<0,001 719,958 

Вроджені аномалії  188,426 7,708 66,000 146,832 5,889 4,288 
    
<0,001 1,713 0,032 167,629 

Вроджені аномалії с-ми 
кровообігу 41,811 2,067 66,000 36,779 1,923 1,782 0,077 1,155 0,562 39,295 

 

Як представлено в (табл. 11) на півночі Дніпропетровської області у питній 

воді централізованих систем вміст більшості показників був більшим, ніж на 

півдні: сульфатів – на 37% (t=2,075, p=0,040; F=2,555, p<0,001), Ca на 20% 

(t=2,117, p=0,036), Fe на 10% (F=8,362, p<0,001), Zn на 12% (t=1,983, р=0,049; 

F=1,618, p=0,054), Cu на 1,02% (F=1,725, p=0,029), окиснюваності на 24% 

(t=2,477, p=0,015), окрім жорсткості, F, Al і нітратів. Значення рН (F=2,321, 

р<0,001) і азоту аміаку (F=2,164, р=0,002) були однаковими на територіях 

порівняння. Зокрема, у децентралізованих системах водопостачання на півночі 

області загальна жорсткість була на 29% більше, чим на півдні регіону  

(t=1,893, р=0,061; F=3,419, p<0,001), вміст хлоридів на 54% більше (t=2,523, 

p=0,013; F=2,674, p<0,001), Cu – на 20% (t=3,222, р=0,002; F=6,638, p<0,001), F 

на 9,5% (F=2,571, p<0,001), Al – на 25% (t=3,020, p=0,003; F=2,241, p=0,001), 

окрім Fe, Zn, Mn, рН, нітратів і окиснюваності. Вміст Mg у воді був однаковим 

на цих територіях порівняння (F=2,125, р=0,003) (табл. 12).  
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Таблиця 11.  

Різниця між територіями порівняння за показниками якості питної 

води у централізованих системах водопостачання 

Показник 

середня 
арифм. 

1 
похибка 

1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 

Жорсткість 7,327 0,381 66,000 8,318 0,508 -1,565 0,120 1,748 0,026 7,823 

Сульфати 1188,314 130,585 66,000 868,712 81,693 2,075 0,040 2,555    <0,001 1028,513 

Ca 76,669 4,097 66,000 64,051 4,327 2,117 0,036 1,115 0,661 70,360 

Mg 35,376 2,040 66,000 36,403 3,046 -0,280 0,780 2,230 0,001 35,890 

Fe 0,170 0,046 66,000 0,154 0,016 0,317 0,752 8,362    <0,001 0,162 

Zn 0,092 0,003 66,000 0,082 0,004 1,983 0,049 1,618 0,054 0,087 

Cu 0,099 0,005 66,000 0,098 0,007 0,141 0,888 1,725 0,029 0,098 

F 0,134 0,006 66,000 0,248 0,023 -4,858 
    
<0,001 14,902     <0,001 0,191 

pH 7,680 0,033 66,000 7,627 0,050 0,885 0,378 2,321     <0,001 7,653 

Al 0,060 0,003 66,000 0,075 0,003 -3,462 
    
<0,001 1,285 0,314 0,067 

Азот аміаку 0,144 0,011 66,000 0,143 0,008 0,113 0,910 2,164 0,002 0,144 

Нітрати 1,941 0,394 66,000 3,373 0,434 -2,445 0,016 1,211 0,442 2,657 
Окисню-
ваність 3,732 0,199 66,000 3,000 0,218 2,477 0,015 1,201 0,463 3,366 

 
Таблиця 12.  

Різниця між територіями порівняння за показниками якості питної 
води у децентралізованих системах водопостачання 

Показник 

середня 
арифм. 

1 
похибка 

1 

об’єми 
1 і 2 

група 

середня 
арифм. 

2 
похибка 

2 

коеф. 
Ст’юд. 

(t) 

вірогід 
ність 
(p) 

коеф. 
Фішера 

(F) 

віро 
гідність 

(p) 

гранич-
ний 

рівень 
Жорсткість 16,797 1,765 66,000 12,997 0,955 1,893 0,061 3,419     0,001 14,897 
Хлориди 236,783 28,198 66,000 153,383 17,246 2,523 0,013 2,674     0,001 195,083 
Mg 35,357 3,157 66,000 35,184 4,601 0,031 0,975 2,125 0,003 35,270 
Fe 0,125 0,008 66,000 0,163 0,024 -1,463 0,146 8,008     0,001 0,144 
Zn 0,097 0,002 66,000 0,103 0,007 -0,867 0,388 12,031     0,001 0,100 
Cu 0,097 0,002 66,000 0,081 0,005 3,222 0,002 6,638     0,001 0,089 
Mn 0,097 0,001 66,000 0,100 0,000 -2,356 0,020 0,000 1,000 0,099 
F 0,506 0,063 66,000 0,462 0,039 0,594 0,554 2,571     0,001 0,484 
pH 7,488 0,047 66,000 7,594 0,044 -1,659 0,100 1,171 0,526 7,541 
Al 0,141 0,008 66,000 0,113 0,005 3,020 0,003 2,241 0,001 0,127 
Нітрати 8,841 0,717 66,000 9,526 0,920 -0,587 0,558 1,647 0,046 9,184 
Окиснюваність 3,862 0,270 66,000 4,193 0,388 -0,701 0,485 2,063 0,004 4,027 

 

 

1.6. Прогнозні моделі розвитку хронічніх неінфекційних захворювань у 

дітей віком до 14 років  

 

За результатами обробки даних дискримінантного аналізу, було отримано 
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три вірогідні моделі ймовірного розвитку хронічних неінфекційних 

захворювань серед дитячого населення сільських таксонів Дніпропетровської 

області.  

В моделі 1 досліджувалась вірогідність розвитку розповсюдженості хвороб 

системи кровообігу серед дітей віком від 0 до 14 років за багатьома 

показниками якості питної води у децентралізованих системах сільського 

водопостачання, котрі виявились найбільш інформативними і вірогідно 

впливали на дискримінацію (F=6,26; p<0,001). В результаті отримані наступні 

класифікаційні функції:  

Circulation0= -263,55 – 0,20 Dzhard +16,85 DzFe – 79,62 Dzamiak + 302,57 Dznitrit 

+ 63,38 DzF + 4723,61 DzMn + 55,48 DzCu + 0,07 DzChlorid, 

Circulation1= -278,85 – 0,25 Dzhard + 14,06 DzFe – 89,83 Dzamiak + 332,68 

Dznitrit + 66,23 DzF + 4867,50 DzMn + 38,95 DzCu + 0,07 DzChlorid,  

де: Circulation0 – функція відсутності ймовірності розвитку хронічних 

захворювань системи кровообігу; Circulation1 – функція наявності ймовірності 

розвитку хронічних захворювань системи кровообігу серед дітей; Dz – 

показники якості питної води у децентралізованих системах водопостачання: 

Dzhard – за загальною жорсткістю; DzFe – за вмістом заліза; Dzamiak – азоту аміаку; 

Dznitrit – нітритів; DzF – фтору; DzMn – марганцю; DzCu – міді; DzChlorid – хлоридів.  

 

Зокрема, для дитячого населення сільських районів області специфічність 

даної класифікації – 78 %, чутливість – 65 %, що свідчить про надійність 

загальної прогностичної здібності розвитку хронічних захворювань системи 

кровообігу, яка становила 72 %.  

У моделі 2 вивчали ймовірний розвиток хронічних захворювань органів 

травлення серед дитячого населення за показниками якості питної води у 

децентралізованих системах, котрі вірогідно впливали на дискримінацію 

(F=10,14; p<0,001) та представлені у наступних класифікаційних функціях: 

Digastion0= -429,71 + 53,23 DzF – 1,11 Dzoxidat + 16,06 DzFe + 60,07 DzpH + 

3971,12 DzMn – 0,12 DzMg – 27,38 Dzamiak,  
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Digastion1= -31,65 + 58,55 DzF – 0,93 Dzoxidat + 12,97 DzFe + 59,00 DzpH + 

4070,67 DzMn – 0,14 DzMg – 31,66 Dzamiak, 

де: Digastion0 – функція відсутності ймовірності розвитку хронічних 

захворювань системи органів травлення; Digastion1 – функція наявності 

ймовірності розвитку хронічних захворювань системи органів травлення серед 

дітей; Dz – показники якості питної води у децентралізованих системах 

водопостачання: DzF – фтор; Dzoxidat – окиснюваність; DzFe – залізо;  DzpH – рН; 

DzMn – марганець; DzMg – магній; Dzamiak – азот аміаку.  

 

Специфічність цієї класифікації становила 86 %, чутливість – 76 %, 

загальна прогностична надійність – 81 %.  

У моделі 3 представлено вірогідність розповсюдженості вроджених 

аномалій (вад розвитку) серед сільських дітей у віці до 14 років. Найбільш 

інформативні показники якості води, які вірогідно впливали на дискримінацію 

(F=9,71; p<0,001) – рН, сухий залишок та залізо, представлені у таких 

класифікаційних функціях:  

Malformation0 = -240,51 + 61,94 DzpH + 0,007 Dzdry residue + 2,83 DzFe, 

Malformation1 = -225,02 + 59,96 DzpH + 0,005 Dzdry residue + 5,36 DzFe, 

де: Malformation0 – функція відсутності ймовірності розповсюдженості 

вроджених аномалій; Malformation1 – функція наявності ймовірності 

розповсюдженості вроджених аномалій серед дітей; Dz – показники якості 

питної води у децентралізованих системах водопостачання: DzpH – рН; Dzdry 

residue – сухий залишок; DzFe – залізо.  

 

Специфічність класифікації у цій моделі – 70 %, чутливість – 61 %, що 

свідчить про надійність загальної прогностичної здібності розповсюдженості 

вроджених аномалій серед сільських дітей віком від 0 до 14 років при 

споживанні питної води з децентралізованих систем з високим вмістом сухого 

залишку, заліза і рН – 66 %.  
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1.7. Непараметричний кореляційний аналіз впливу хімічного складу 

питної води з децентралізованих систем на розповсюдженість 

неінфекційних захворювань серед дітей від 0 до 14 років 

 

При вивченні впливу рН у децентралізованих системах сільського 

водопостачання на розповсюдженість хвороб крові та органів кровотворення 

серед дітей (від 0 до 14) років показано: чим більше значення водневого 

показника  (рН > 7,5-7,6) у воді, тим нижчий рівень розповсюдженості цього 

класу хвороб, зв'язок негативний, вірогідний (rS =-0,331; p<0,001). Зокрема, при 

розгляді таблиці спряженості встановлено, що зі збільшенням pH > 7,5-7,6 у 

воді 80% дітей не хворіють хронічними захворюваннями крові та органів 

кровотворення.  

Подібна закономірність встановлена між вмістом міді у воді 

децентралізованих систем і розповсюдженістю анемії серед дітей: якщо вміст 

Cu понад 0,089 мг/дм3, то розповсюдженість анемії у сільських районах 

вірогідно нижче (rS =-0,209; p<0,001). Оскільки серед тих дітей, хто вживає 

питну воду з високим вмістом міді – 69,7 % не хворіють на анемію, що 

пояснюється корисним впливом цього ессенціального ВМ на кровотворну 

функцію організму дітей.  

За результатами нашого дослідження встановлено, що вміст рН > 7,5-7,6 у 

колодязній воді вірогідно впливає на зниження рівнів розповсюдженості 

багатьох маркерних нозологій серед дітей віком до 14 роком: зустрічаємості 

анемії (rS =-0,331; p<0,001), хвороб кістково-м’язової системи (rS =-0,174; 

p<0,001), вроджених аномалій розвитку – зв'язок негативний, вірогідний (rS =-

0,272; p=0,002). Корисна дія рН у межах 7,5-7,6 пояснюється нами 

лікувальними властивостями питної води з багатьох скважин, розташованих у 

сільській місцевості та ймовірною участю у метаболічних процесах в організмі 

дітей. Серед дітей, хто споживає питну воду з рН > 7,5-7,6 виявлено, що 80 % 

не хворіють на розповсюдженість анемії; 67 % – на хронічні захворювання 

кістково- м’язової системи; 64 % – не мають вроджених аномалій. 
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Мідь – важливий мікроелемент, дефіцит якого спричиняє у жінок 

безпліддя, різноманітні вади розвитку (P.J. Aggett, S. Rose, 1987), в той час як 

надлишок цього ВМ може викликати ембріотоксичний ефект (E. Giavini et al., 

1980). Нами доведено, що надлишок міді у питній воді вірогідно впливає на 

зниження розповсюдженості хвороб органів травлення серед дитячого 

населення (rS =-0,248; p=0,044), оскільки 59 % дітей, що вживали воду з 

надлишком Cu > 0,089 мг/дм3 не хворіли на хронічні захворювання цього класу. 

Відомо, що залізо засвоюється в організмі із їжею та з питною водою всього на 

5 – 10 %. Надлишок цього ВМ у питній воді вірогідно зумовлює зниження 

розповсюдженості хвороб системи кровообігу у дітей (rS =-0,176; p=0,044). Так, 

серед дітей, котрі вживали воду з високим вмістом Fe > 0,144 мг/дм3, 71 % не 

хворіли на хронічні захворювання IX класу.  

Марганець, який засвоюється в організмі дитини на 3 – 4 %, впливав на 

зниження розповсюдженості вроджених аномалій системи кровообігу серед 

дитячого населення (rS =-0,184; p=0,034). Зокрема, серед дітей, які споживали 

питну воду з вмістом Mn >0,099 мг/дм3 60 % не мали цієї патології. З’ясовано, 

що питна вода з високим вмістом сухого залишку – понад 915,832 мг/дм3 

ймовірно спричиняє зріст розповсюдженості вроджених аномалій системи 

кровообігу серед дітей до 14 років, зв'язок позитивний, вірогідний (rS =0,148; 

p=0,089). Серед тих дітей, котрі постійно пили воду з сухим залишком понад 

915,832 мг/дм3, 48 % хворіли на вроджені аномалії системи кровообігу.  

 

1.8. Відносний ризик розповсюдженості захворювань серед дитячого 

населення в сільських районах Дніпропетровської області 

 

Показники відносного ризику порушень здоров’я за рівнями 

розповсюдженості захворювань серед дитячого населення, яке споживало 

питну воду з децентралізованих систем сільського водопостачання наведені у 

(табл. 13). 
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Таблиця 13.  

Показники відносного ризику розповсюдженості захворювань серед 

дитячого населення * 

Класи хвороб  Показники 
якості води 

Відносний ризик  
(RR)  

95 % ДІ 

ІІІ. Хвороби крові і органів 
кровотворення 

рН 4,27 3,50-5,04 

III. Анемії Cu 2,99 2,07-3,92 

pH 4,27 3,50-5,03 

IX. Хвороби системи 
кровообігу 

Fe 2,50 1,60-3,41 

XI. Хвороби органів 
травлення 

Cu 4,03 3,02-5,03 

XIII. Хвороби кістково-
м’язової системи  

pH 2,04 1,34-2,75 

нітрити 3,82 2,26-5,39 

XVII. Вроджені аномалії pH 3,05 2,34-3,76 

XVII. Вроджені аномалії 
системи кровообігу 

хлориди 1,90 1,16-2,65 

Mn 7,60 5,42-9,78 

*При p<0,05 

 

Результати нашого дослідження свідчать про підвищений ризик 

розповсюдженості ІІІ, IX, XІ, XIII, XVII класів хвороб серед вікової групи дітей 

від 0 до 14 років. Вірогідність показників відносного ризику порушень 

дитячого здоров’я підтверджена показниками довірчого інтервалу (ДІ) зі 

ступенем вірогідності 95 %. Найбільш інформативними показниками з 

найвищими значеннями коефіцієнтів відносного ризику, які першочергово 

реагують на зміну сольового та хімічного складу питної води з 

децентралізованих систем водопостачання є наступні маркерні нозології:  

хвороби крові і органів кровотворення (RR=4,27, p<0,05), анемії (RR=4,27, 

p<0,05), захворювання системи кровообігу (RR=2,50, p<0,05), органів травлення 

(RR=4,03, p<0,05), кістково-м’язової системи (RR=3,82, p<0,05), вроджені 
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аномалії (RR=3,05, p<0,05) та вроджені аномалії системи кровообігу (RR=7,60, 

p<0,05). Так, низький вміст заліза нижче за ГДК (<0,2 мг/дм3) вірогідно 

спричиняє збільшення ризику хронічних захворювань системи кровообігу серед 

дитячого населення тих сільських районів області, які мали переважно 

децентралізовані системи водопостачання.  

Подібна закономірність спостерігається за вмістом Cu, Mn, рН, які 

спричиняють високий ризик розвитку неінфекційних хвороб серед дітей при 

низьких концентраціях у питній воді. Окрім нітритів і хлоридів, які 

зумовлюють високий ризик розвитку хвороб XIII та XVII класів при їх високих 

концентраціях у воді децентралізованих джерел.   

Висновки: 

1. Показники наочності, розраховані для сільських таксонів, свідчать про 

нижчі за середні по сільських районах і по Дніпропетровській області рівні 

захворюваності серед дитячого населення: інфекційних і паразитарних хвороб 

(І класу) – у 1 таксоні на 86,7 % (по районах) і на 66,8 % (по області); у 6 

таксоні – відповідно на 89,3 % (по районах) і на 68,8 % (по області); 

захворювань крові і органів кровотворення (нозологічні форми D50-D89) у 

1 таксоні на 67,7% нижче, ніж по районах, на 81,5 % нижче, ніж по області; 

анемії – у 1 таксоні на 67,7 % (по районах) і на 82,7 % (по області); шкіри і 

підшкірної клітковини (XII класу) – у 1 і 6 таксонах як по районах – на 96,8 % і 

91,3 %, так і по області – на 73,8 % і 69,6 %; сечостатевої системи (XIV класу) – 

у 1 таксоні на 85,6 % (по районах) і на 67,8 % (по області). Звертає на себе 

увагу, що захворюваність серед дітей до 14 років перевищувала середні по 

районах і по області рівні у деяких сільських таксонах: у 6 таксоні хвороби І 

класу були на 80 % вище за середні (по районах) і на 66,4 % (по області); анемії 

у 6 таксоні – на 79,8 % вище за середні (по районах) і на 65,4 % (по області). 

Захворювання органів травлення (XI класу) перевищували середні рівні як по 

районах у 1 і 6 таксонах – на 92,2 % та 92,7%, так і по області – відповідно на 

88,9 % та 89,5 %. У 6 таксоні хвороби XIV класу були на 87,2 % вище за середні 

(по районах), однак на 87,5 % нижче за середні (по області).   
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2. Аналогічна тенденція показана за рівнями розповсюдженості 

захворювань серед дитячого населення. Показники  наочності, обліковані для 

сільських таксонів, переконливо свідчать про нижчі за середні по районах і по 

Дніпропетровській області рівні розповсюдженості наступних хвороб: всіх 

захворювань – у 1 таксоні на 95,5 % (по районах) і на 79,4 % (по області) та у 6 

таксонах – відповідно на 91,2 % (по районах) і на 75,7 % (по області); І класу 

хвороб – у 1 таксоні – на 76,5 % (по районах) та на 61,9 % (по області), у 6 

таксоні – відповідно на 91,6 % (по районах) і на 74,2 % (по області); (D50-D89) 

у 1 таксоні – на 77,4 % (по районах) і на 93,6 % (по області); анемії у 1 таксоні – 

відповідно на 77,8 % (по районах) і на 95,6 % (по області): XI класу хвороб у 1 

таксоні – на 85,3 % (по районах) і на 81,1 % (по області); XII класу – у 1 і 6 

таксонах відповідно на 95,5 і 90,6 % (по районах) та на 71,1 і 67,5 % (по 

області); XIV класу хвороб у 1 таксоні – на 76,5 % (по районах) і на 57,3 % (по 

області); вроджених аномалій у 6 таксоні – відповідно на 97,3 % (по районах) і 

на 71,6 % (по області). Однак, у 6 таксоні за показниками наочності, було 

виявлено перевищення середніх рівнів розповсюдженості ІІІ класу хвороб 

(D50-D89) серед дітей до 14 років –86,3 % (по районах) і 71,4 % (по області); 

розповсюдженості анемії – відповідно 86 % (по районах) і 70,1 % (по області); 

хвороб XI класу – 91,7 % (по районах) і 96,5 % (по області). Розповсюдженість 

XIV класу хвороб у 6 таксоні була вище за середні по району рівні на 95,6 %, 

однак на 78,3 % нижче, ніж по області. Розповсюдженість вроджених аномалій 

серед дитячого населення у 1 таксоні також була на 95,3 % вище, ніж по 

району, проте на 77,2 % нижче, ніж по області.  

3. За результатами багатофакторного регресійного лінейного аналізу 

побудовано графіки динаміки розповсюдженості хвороб при споживанні питної 

води з централізованих систем водопостачання та розраховано параметри 

регресійної моделі розповсюдженості хвороб сечостатевої системи (F=4,35, 

p<0,05) і каменів нирок і сечоводів (F=9,45, p<0,05) серед дорослого населення, 

серед дитячого населення – розповсюдженості захворювань системи кровообігу 

(F=8,09, p<0,05) і хвороб органів травлення (F=7,85, p<0,05). 
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4. Доведено, що для захворюваності дорослих на хвороби системи кровообігу 

з усіх досліджуємих факторів найбільш вагомим було залізо (d=0,63),  потім – 

окиснюваність (d=0,20). Найменший внесок приходився на частку Ca (d=0,09) і 

Mn – (d=0,08). Оскільки бета-коефіцієнти були позитивними, при збільшенні 

концентрації Fe, окиснюваності, Ca, Mn у водопровідній питній воді зростає 

захворюваність хворобами цього класу (p<0,001). Показано, що для 

захворюваності дорослих на жовчокам’яну хворобу найбільш вагомим була  

окиснюваність (d=0,68), а найменший внесок приходився на частку Al (d=0,32). 

Отже, при збільшенні концентрації окиснюваності і алюмінію у питній воді 

централізованих систем зростає захворюваність цією нозологією, що 

підтверджується позитивними бета-коефіцієнтами (p<0,001). 

5. Встановлено, що на півночі Дніпропетровської області спостерігались 

вірогідно більші на 14 – 45 % рівні захворюваності дорослого населення, ніж на 

півдні за інфекційними і паразитарними хворобами (t=4,126, p<0,001; F=1,707, 

p<0,05), новоутвореннями (t=2,239, p=0,027), хворобами крові і органів 

кровотворення (t=1,759, p=0,081),  органів кровообігу (t=3,317, р=0,001; 

F=1,979, р=0,007),  шкіри і підшкірної клітковини (t=4,639, p<0,001; F=4,495, 

p<0,001), кістково-м’язової (t=2,229, p=0,028), сечостатевої системи (t=2,098, 

p=0,038), сольовими артропатіями (t=4,873, p<0,001; F=4,095, p<0,001), 

каменями нирок і сечоводів (t=2,238, р=0,027; F=1,879, р=0,012). Серед 

дитячого населення північної частини області виявлені вірогідно більші на 13 – 

49 % рівні захворюваності, ніж у південній частині, за інфекційними і 

паразитарними хворобами (F=1,813, p=0,018), новоутвореннями (F=1,995, 

p=0,006), хворобами шкіри і підшкірної клітковини (t=2,335, p=0,021; F=3,444, 

p<0,001), вродженими аномаліями (t=4,588, p<0,001; F=1,971, p=0,007), у т.ч. 

аномаліями системи кровообігу (t=2,741, р=0,007). 

6. Доведено, що у північній частині області концентрації багатьох 

показників якості питної води у централізованих системах були на 1,02 – 37 % 

більшими, ніж у воді південної частини: сульфатів (t=2,075, p=0,040; F=2,555, 

p<0,001), Ca (t=2,117, p=0,036), Fe (F=8,362, p<0,001), Zn  (t=1,983, р=0,049; 
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F=1,618, p=0,054), Cu (F=1,725, p=0,029), окиснюваності (t=2,477, p=0,015); у 

децентралізованих системах – на 9,5 – 54 % більшими за вмістом загальної 

жорсткості (t=1,893, р=0,061; F=3,419, p<0,001), хлоридів (t=2,523, p=0,013; 

F=2,674, p<0,001), Cu (t=3,222, р=0,002; F=6,638, p<0,001), F (F=2,571, p<0,001), 

Al (t=3,020, p=0,003; F=2,241, p=0,001). 

7. Встановлено, що загальна прогностична здібность моделі розвитку 

хронічних захворювань системи кровообігу серед дітей віком до 14 років 

становить 72%, моделі розвитку хронічних захворювань системи органів 

травлення – 81 % та моделі розвитку розповсюдженості вроджених аномалій – 

66 %. Зокрема, ймовірний розвиток хронічних захворювань системи кровообігу 

вірогідно спричиняє (F=6,26; p<0,001) надлишок нітритів, Fe, F, Mn, Cu і 

хлоридів у воді децентралізованих джерел сільського водопостачання; 

хронічних захворювань системи органів травлення – надлишковий вміст F, Fe, 

pH, Mn (F=10,14; p<0,001); ймовірність розповсюдженості вроджених аномалій 

серед дітей – надлишковий вміст Fe, pH, сухого залишку (F=9,71; p<0,001).  

8. За допомогою кореляційного непараметричного аналізу (при розгляді 

таблиць спряженості) були виявлені негативні вірогідні зв’язки між вмістом 

рН > 7,5-7,6 у воді децентралізованих систем та зниженням розповсюдженості 

багатьох маркерних нозологій: хвороб крові та органів кровотворення (rS =-

0,331; p<0,001), анемії (rS=-0,331; p<0,001),  кістково-м’язової системи (rS=-

0,174; p<0,001),  вроджених аномалій (rS =-0,272; p=0,002) серед дитячого 

населення. Серед тих дітей, котрі вживали питну воду з колодязів або 

свердловин з високим вмістом деяких ессенціальних мікроелементів, 71 % не 

хворіли на хронічні захворювання системи кровообігу (вміст Fe > 0,144 мг/дм3); 

59 % – органів травлення (вміст Cu > 0,089 мг/дм3); 60 % дітей не мали 

вроджених аномалій  системи кровообігу (вміст Mn > 0,099 мг/дм3).   

9. Розраховані коефіцієнти відносного ризику розвитку хронічних 

неінфекційних захворювань серед дітей, які вживали питну воду з 

децентралізованих систем, які свідчать про вірогідний вплив у низьких 

концентраціях: Cu – на анемії (RR=2,99; 2,07-3,92;  p<0,05) і хвороби органів 
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травлення (RR=4,03; 3,02-5,03; p<0,05), Fe – на хвороби системи кровообігу 

(RR=2,50; 1,60-3,41; p<0,05), Mn – на вроджені аномалії системи кровообігу 

(RR=7,60; 5,42-9,78; p<0,05), рН – на хвороби крові і органів кровотворення та 

анемії (RR=4,27; 3,50-5,04; p<0,05), кістково-м’язової системи (RR=2,04; 1,34-

2,75;  p<0,05), вроджені аномалії (RR=3,05; 2,34-3,76; p<0,05). Однак, вміст 

нітритів у воді вище ГДК (>3,3 мг/дм3) обумовлює вірогідне збільшення ризику 

розповсюдженості хвороб кістково-м’язової системи (RR=3,82; 2,26-5,39; 

p<0,05), а вміст хлоридів вище ГДК (>250 мг/дм3) спричиняє збільшення ризику 

захворюваності дітей на вроджені аномалії системи кровообігу (RR=1,90; 1,16-

2,65; p<0,05).   

Перспектива подальших досліджень: систематичне вивчення стану 

здоров’я дітей у кожному дитячому колективі, організації проведення 

поглиблених медичних обстежень, проведення контролю установ із 

максимальним використанням методів інструментального та лабораторного 

дослідження. З’ясування факторів довкілля, що негативного впливають на стан 

здоров’я дорослого і дитячого населення [8 – 12].  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ЖАНРОВОЙ СТРУКТУРЫ И 
КОМПОЗИЦИИ В «ЗАПИСКАХ ИЗ МЁРТВОГО ДОМА» Ф.М. 

ДОСТОЕВСКОГО 
DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-005 

 

Введение 

Федор Михайлович Достоевский (1821-1881). Имя писателя до сих пор 

остается в сердцах наших читателей, критиков и ученых и глубоко волнует их 

чувства. Известно, что Достоевский прожил довольно трагическую жизнь, но 

гениальные проблемы автора «Братьев Карамазовых», «Идиота», 

«Преступления и наказания», рассказов и повестей будоражили его 

современников еще при жизни: одни видели в нем только проповедника 

гуманности, певца «бедных людей», «униженных и оскорбленных»; у других, 

как в России, так и за рубежом, – он был необычным писателем,  одним из 

первых среди всеобщего благополучия заговоривший о кризисе культуры и о 

надвигающихся на мир неслыханных катастрофах. По словам В.Я. Лакшина, 

Достоевский был прозван «больным, жестоким талантом» и скоро забыт. 

Только в начале ХХ века, перед первой революцией, символисты «открыли» 

Ф.М. Достоевского – «родились новые души, с новым трагическим 

мироощущением», автор «Бесов» стал их духовным учителем [11, с. 14]. 

В 20-30-е годы XX века появился ряд молодых исследователей: А. 

Долинин, В. Комарович, Л. Гроссман, Г. Чулков, В. Виноградов, Ю. Тынянов, 

А. Бем, положившие начало научному историко-литературному изучению 

творчества великого писателя. Публикуются архивы, издаются неизвестные или 

забытые произведения Достоевского, появляется полное собрание его писем; 

значительно обогащается мемуарная литература, выходят многочисленные 

монографии и сборники статей ученых. До сих пор интерес к творческому 

наследию писателя не иссяк, чем и определяется актуальность нашего 

исследования.  

Внимание к наследию писателя усиливается в 80-90 годы XX столетия, 

литературоведы обращаются не только к страницам его биографии, но и к 
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творчеству (В.И. Кулешов, М.М. Бахтин, А.А. Алексеев, С.В. Носов и другие). 

Появляются работы В.Я. Кирпотина, В.Я. Лакшина, посвященные изучению и 

романа «Записки из Мёртвого дома». Заметим, что современные 

литературоведы начала XXI века продолжают уделять пристальное внимание 

роману о каторге и каторжанах. Проблемы, которые стоят перед учеными, 

касаются понимания художественной целостности, жанрового своеобразия, 

структуры композиции произведения и способов поэтического высказывания 

самого писателя в этой книге.  

Исследованию жанровой структуры с точки зрения повествования Е.А. 

Акелькина посвятила свою книгу «Записки из Мёртвого дома» Ф.М. 

Достоевского: формирование поэтики очеркового повествования» (2007). Автор 

доказательно подходит к вопросу об очерковой природе «Записок» [1].  

По утверждению В.Я. Лакшина, «Записки из Мёртвого дома» – это не 

очерки, не мемуары, не роман в строгом смысле этого слова, а «художественно 

оформленный рассказ бывшего каторжника» [11, с. 15]. Интересна, на наш 

взгляд, работа Е.Ю. Сафроновой «Метафизический «дантовский» код в 

«Записках из Мёртвого дома» (2013), где автор рассматривает жанровую 

систему произведения Ф.М. Достоевского, ведя своеобразный диалог с поэмой 

Н.В. Гоголя «Мертвые души» и «Божественной комедией» Данте Алигьери 

[13]. 

Вместе с тем согласимся с определением А.Б. Есина, что далеко не все 

произведения имеют четкую жанровую природу. Он приводит общее для 

литературоведения определение жанра: жанрами называются «группы 

произведений внутри литературных родов, объединенные общими 

формальными, содержательными или функциональными признаками» [9, с. 

221]. Для доказательства он дает примеры авторских жанровых подзаголовков, 

которые не совпадают с современными представлениями о том или ином 

жанре, считает, что в таких случаях «необходимо исследовать, как 

воспринимался данный жанр автором и его современниками» [9, с. 227]. Это  и 

стало характерным признаком для определения  жанровой структуры и 
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композиции «Записок из Мертвого дома» Достоевского для многих 

исследователей. 

 

 

2.1. Литературоведение о жанровых и композиционных особенностях 

произведений Ф.М. Достоевского  

 

Ф.М. Достоевский – не только признанный мастер романа, но и создатель 

малых эпических жанров. Универсализм художественных открытий Ф.М. 

Достоевского, по мнению В.П. Владимирцева, проявляется в том, что «на 

протяжении всего творческого пути писатель обращается к самым 

разнообразным формам, творчески соединяя, контаминируя различные 

жанровые стихии, тем самым как бы предвосхищая художественные искания и 

открытия двадцатого века с его тягой к гибридности форм» [5, с. 10]. 

Многие ученые-исследователи задавались вопросами, которые касались и 

биографии писателя, и характера его произведений: принципов 

художественного изображения, жанровой структуры, системы персонажей, 

связи художественного слова писателя с фольклором и т.д. 

Так, А.А. Алексеев в своей работе «Эстетическая многоплановость 

творчества Ф.М. Достоевского». Искусство синтеза» (1991), ссылаясь на 

суждение В.Г. Белинского, отметившего эстетическую сложность ранних 

произведений писателя, пишет: «В рецензии на роман «Бедные люди» он 

отметил сочетание в произведении глубоко патетического и трагического 

элемента с элементом юмористическим. «Смешить и глубоко потрясать душу 

читателя в одно и то же время, – писал В. Г. Белинский, – заставить его 

улыбаться сквозь слезы – какое умение, какой талант!» [См. об этом: 2, с. 204]. 

Ученый назвал достоинством произведений Достоевского-художника 

многокомпонентность его жанровой и композиционной структуры. 

М.М. Бахтин, например, также утверждал, что жанровая форма романов 

Достоевского органично включает в себя смеховое начало. Писатель, по словам 
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критика, «искусно сочетает комическое с трагическим», поскольку, «только 

такое соединение несоединимого придаёт повествованию объективность». В 

его романах герои «находятся на скрещении разных жанровых интенций», и так 

как каждый жанр воплощает свой особый взгляд на мир, то и «образы 

персонажей всякий раз раскрываются по-новому» [4, с. 124 – 126]. 

Однако другой точки зрения придерживается Р.Х. Якубова в своей статье 

«Сюжетно-композиционное единство романов Ф.М. Достоевского» (1991), где 

она рассуждает о том, что критики, современники Достоевского, упрекали 

писателя за «несовершенство формы его произведений, ставили ему в вину 

отсутствие художественности», что он своим творчеством «разрушал 

привычные представления о литературе, о художественном произведении» [15, 

с. 158].  

Для верного понимания произведений писателя необходимо определить 

форму необычайного жанра, сложные законы его композиций, конструктивные 

принципы творческого метода. Эти и многие другие вопросы рассматривал еще 

Л. П. Гроссман («Достоевский-художник», 1959), утверждения которого, на 

наш взгляд, заслуживают пристального внимания. Он, в частности, писал, что 

тип романа Ф.М. Достоевского возник уже в его юные годы, когда «русская 

критика стала углубленно разрабатывать теорию повествовательных жанров» 

[6, с. 331]. По его справедливому заключению, это придавало сюжетную 

многоплановость произведениям Достоевского (например, повесть «Двойник», 

1845), с чем связано появление «двойников», «несущих в его концепциях 

функцию, важную не только идейно и психологически, но и композиционно» 

[6, с. 342]. В свою очередь он подчеркивал, что эта же эстетическая система 

обнаруживает себя и в принципе изображения, неизменно сохраняемого во всех 

произведениях Достоевского…, где «со  всей точностью воссоздается в них 

бытовая и социальная обстановка, в которой разыгрывается безысходная 

душевная драма героев» [6, с. 334-335]. Этот душевный разлад особенно будет  

заметен, по нашему мнению, в «Записках из Мёртвого дома». 

Многие исследователи считали, что повествование это носит очерковый 
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характер, о чем позже Г.Н. Поспелов заметит, что очерк обычно имеет 

нравственно-описательную проблематику, и что этот жанр в 40-х годах 19 века 

получил название: «физиологии» [11, с. 411].  

Ведя речь о проблематике и жанровом своеобразии произведений 

Достоевского, они отмечали в них не только многоплановость художественного 

изображения, но и полифонию, где, по утверждению М.М. Бахтина,  

«многоголосье» раскрывает «многообразие жизни и многосложность 

человеческих переживаний» [4]. Изучая творчество писателя, он называет 

полифонию романов Достоевского «художественным ключом» и видит ее в 

соединении «чужероднейших и несовместимейших материалов, во 

множественности не приведенных к одному идеологическому знаменателю 

центров – сознаний» [4, с. 10].  

Следует дополнить, что вслед за Л.П. Гроссманом и  М.М. Бахтиным 

современные исследователи, согласно подобным определениям учёных,  

обратились к рассмотрению «эстетической многоплановости» романного 

творчества Достоевского-художника, которая является «важнейшей 

составляющей полифонического романа». Так, А.А. Алексеев считает, что 

именно она «позволяет писателю осуществить существование разных точек 

зрения в одном произведении». «Эстетический идеал великого художника 

лежит в основе этико-эстетической системы – единство добра, красоты и 

истины» [2, с. 205-207].  

Подчеркнем, что во второй половине прошлого столетия точных 

определений жанровых и композиционных особенностей ранних 

художественных текстов Достоевского еще не было. Либо их называли 

«композиционным приемом, основанным на введении в ход повествования 

дневников, воспоминаний, писем и исповедей», по  Достоевскому – «чужая 

рукопись». Либо это были вставные рассказы, которые даются писателем в 

полном виде или в извлечениях, реже в пересказе [6, с. 340].  

Подобную точку зрения высказывает Е.А. Акелькина, считая, что вставные 

рассказы придают произведению характер достоверности, поскольку сама 
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форма повествования в них близка к летописи. Она выделяет в жанре очерка 

некоторые характерные композиционные функции: наличие в содержании 

реальных и вымышленных фактов, «отстраненность рассказчика» (по М.М. 

Бахтину), летописный характер повествования [1, с. 11]. 

Обращаем внимание на то, что Р.Х. Якубова основным художественно 

композиционным приемом писателя называет всеобъемлющую полемику в его 

произведениях с предшествующими «художественными идеями, структурами, 

системами, а главное, методами», нашедших отражение не только в ранних 

произведениях Ф.М. Достоевского», но и в сочинениях других писателей [15, с. 

158]. При этом она считает, что синтезируя композиционные структуры своих 

романов, Достоевский «менее всего склонен к самоповторению». Его 

творчество – это «продолжающийся спор с самим собой, своими открытиями, 

это расшатывание того, что устоялось и представляется читателю незыблемым 

законом. Миры романов Ф.М. Достоевского сосуществуют и взаимодействуют 

друг с другом» [15, с.  178]. 

Следовательно, изучая особенности жанровой и композиционной структур 

в произведениях Достоевского, литературоведы выделяют всеобъемлющий 

новаторский подход писателя к форме произведений, методам 

композиционного построения и принципам художественного изображения. Он 

синтезирует разные жанры в одном произведении, создавая различные ракурсы 

освещения важных проблем. Сложная внутренняя структура, определяющая 

авторский стиль как многомерность всех составляющих, и жанра, и предметной 

композиции, а также и структурной, обнаруживает себя, в том числе, и в самом 

загадочном и противоречивом произведении Достоевского – «Записках из 

Мёртвого дома» (1860). 

Таким образом, личная трагедия писателя – прохождение через казематы 

Петропавловской крепости, неправый суд, инсценированная казнь и каторга –

легли в основу его романа  «Записки из Мёртвого дома», написанного им после 

возвращения с каторги. Достоевский передал в нем свое ощущение, находясь в 

ссылке, полное его перерождение и переоценку взглядов, ценностей и желаний. 
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Это – документ, включающий рассказы о судьбах реальных заключенных, 

которых писатель встречал на каторжных работах, а также множество 

характерных выражений, пословиц и поговорок, услышанных им из уст 

арестантов и солдат. Вместе с тем это и глубокое философское произведение, 

где главной идеей выступает «свобода», как необходимое условие 

человеческого существования.  

Именно об этом периоде жизни писателя свидетельствует вышедшая в 

1985 году под редакцией В.П. Владимирцева и Т.А. Орнатской летопись «Ф.М. 

Достоевский. Моя тетрадка каторжная (Сибирская тетрадь)», дающая 

уникальный материал для понимания его будущего нового романа. Как 

отмечают исследователи, «Сибирская тетрадь – это живое, дошедшее до нас 

свидетельство писательского подвига Достоевского, которому как 

ссыльнокаторжному запрещено было брать перо в руки. Тетрадь – это память 

скромным служителям омского военного госпиталя – штабс-доктору И.И. 

Троицкому и фельдшеру А.И. Иванову, взявшим на себя смелость дать 

писателю в руки запретное перо и, вероятно, снабдившим его самодельной 

тетрадкой для записывания истинных образцов народной мудрости». 

«Сибирская тетрадь теперь, читаем далее, представляет собой первый, 

оставленный нам самим писателем биографический источник», это – 

«зашифрованный дневник одной из трагичнейших страниц жизни писателя, а 

прочитанное словечко представляет собою начальное слово из  XIV строфы 

«песен» Горация: «Eheu, fugaces labuntur anni.» – «Увы, проходят быстротечные 

годы» [14, с. 3]. 

 

 

2.2. Жанровые особенности романа Ф.М. Достоевского «Записки из 

Мёртвого дома» 

 

Романтическое понятие  «Свобода» было для Достоевского не только 

самой долгожданной мечтой все четыре года каторги, но и темой исследования.  
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«Записки из Мёртвого дома» считаются одним из самых странных и 

загадочных произведений писателя. Жанровая проблема книги озадачивала 

исследователей, противоречивость взглядов которых подчеркивал М.С. 

Альтман, говоря, что в наборе предлагавшихся к произведению определений 

назывались едва ли не все виды «литературной прозы: мемуары, книга, роман, 

очерк, исследование». С одной стороны, «Записки…» явились 

«энциклопедией» сибирской каторги середины прошлого столетия, а с другой – 

это «уникальное соединение внешнего описания с духовным странствием 

основного рассказчика в глубины своей души» [3, с. 19].  

По принадлежности к литературному роду  «Записки…» относятся к 

эпическому произведению, по объему которое больше напоминает роман. Этим 

произведением Достоевский не только включил в свой арсенал художника 

завоевания предшественников и современников в области повествования, но и 

обогатил традицию своими собственными достижениями и наблюдениями. 

Отсюда, и по ряду других причин, жанровая структура произведения 

получилась сложная, каждый поджанровый слой несет свою 

многофункциональную нагрузку. 

В.П. Владимирцев подчеркивает, что «Записки из Мёртвого дома» 

построены на исторических хрониках, но элементарную позицию 

воспоминателя Достоевский отвергнул изначально, как неприемлемую по ряду 

причин. «Автобиографичное повествование об Омской каторге и ее обитателях 

1850-1854 гг. освещалось с оглядкой на цензуру, к тому же Ф.М. Достоевский 

хотел вернуть себе имя писателя, поэтому сочинял «Записки» по законам 

художественного текста» [5, с. 242]. 

 Дочь писателя, Л.Ф. Достоевская, в своих воспоминаниях об отце пишет, 

что жизнь на каторге Ф.М. Достоевский приравнивал к аду. Так он описывал 

каторжан: «Большинство было развращено и страшно исподлилось. Сплетни и 

пересуды были беспрерывные: это был ад, тьма кромешная». «Заживо 

погребенный», «воскресение из мертвых», «закрыт в гробу» – таково 

самоопределение Ф.М. Достоевского в его письмах брату» [7, с. 59]. 
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Свое ощущение каторги, как «Мёртвого дома», Достоевский вынес в 

заглавие книги. Все основные идеи произведения касаются полемики, 

начавшейся уже в самом названии. Отсюда излюбленный заглавный термин 

Достоевского – «Записки», обозначающий «чужую рукопись» как  жанр 

исповеди.  

Слово «Записки» можно отнести к рукописям живого человека, пишущего 

из дома, название которому – «Мёртвый». Семантика слова относит к миру, 

противоположному «живому». «Дом» – здесь подразумевается жильё некоей 

общности людей – «странное семейство», как называет каторжников главный 

герой «Записок из Мёртвого дома» [8, с. 214].  

По сюжету название «Записки» принадлежат не автору рукописей, а 

человеку, нашедшему дневники – Александру Петровичу Горянчикову. Сам 

герой называет их – «Сцены из Мёртвого дома», чем подчеркивается 

отрывочность, фрагментарность личных его наблюдений, в то же время 

сообщается о драматическом характере рукописей. Этой немаловажной 

деталью Достоевский вносит элемент жанровой полемики, начавшийся уже во 

введении книги. 

В Приложении к  «Моей тетрадке каторжной» читаем: «Своеобразный 

синкретизм Сибирской тетради – отнюдь не механическое смешение разного. В 

нем выразилось сложное отношение Достоевского к миру. За кажущейся 

несвязностью пестрых и разнохарактерных материалов Тетради – очень 

подвижная и своенравная авторская наблюдательность, желание свободно и 

нестандартно распоряжаться впечатлениями и соотносить лично пережитое с 

опытом «братьев по несчастью». «Тетрадка каторжная» – не второстепенного 

значения копия раздробленных кусочков действительности, но зеркало 

напряженной мысли Достоевского-литератора, документально-художественное 

отражение внешнего и внутреннего бытия его» [14, с. 47]. 

Слово «Записки» в названии подчеркивает документальность, 

достоверность хроник и соотносит целое произведение с эпистолярным 

жанром, очерком, летописью, дневниковыми записями или мемуарами, тогда 
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как «сцены» можно употребить и в жанре трагедии. 

Первая фраза во введении указывает на летописно-эпическую 

характеристику повествования, дает установку на определенное жанровое 

качество, а сказовая манера повествования роднит  введение с повестью. 

«В отдаленных краях Сибири, среди степей, гор или непроходимых лесов, 

попадаются изредка маленькие города с одной, много с двумя тысячами 

жителей, деревянные, с двумя церквами – одной в городе, другой – на 

кладбище, – города, похожие больше на лес, на хорошее подмосковное село, чем 

на город» (с. 205). 

Начало «Записок» как бы включает в себя большой и малый предмет 

эпического повествования, соединяя провинциальный городок и мир страны, а 

шире – и бытия. Заданный эпический масштаб повествования сохранится, с ним 

будет соотноситься мир сибирского городка и мир каторги. Одновременно 

введение решает специфические для жанра повести задачи – создает образ 

среды, выявляет связь будущего героя-рассказчика со стихией провинциальной 

жизни, намечает облик первого читателя, нашедшего дневники.  

Сопоставлением города и кладбища продолжается тема двух миров – 

«живого» и «мертвого»; трагический разрыв вымышленного автора «Записок» с 

народом, намеченный во введении, одновременно является и 

сюжетообразующим, и одной из основных идей произведения. Первый 

читатель, нашедший рукописи, во введении сообщает о том, что в дневниках 

Горянчикова «описание прерывалось какою-то другою повестью, какими-то 

странными, ужасными воспоминаниями» (с. 209). 

Можно дать такие жанровые определения «Запискам»: повесть, 

воспоминания, сцены, записки, рукописи, дающие некоторое ожидание для 

читателя в определении будущего повествования. Одни исследователи 

отмечали бессвязность повествования и фрагментарность отдельных историй, в 

соотнесении с жанровыми категориями. Другие истолковывали «Записки» как 

цикл новелл или очерков. Иными словами, природа жанра уже в названии и во 

введении выступает многогранной, противоречивой и однозначно 
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неопределимой. 

Сама авторская жанровая характеристика выделяет в большей степени не 

документально-мемуарную основу произведения, а художественную – образы 

вымышленных рассказчиков настраивают на восприятие художественного 

произведения. 

Рассказ человека, нашедшего рукописи Горянчикова, по своей форме 

напоминает повесть о некоем бывшем каторжанине, умершим одиноким на 

поселении в провинциальном сибирском городке. Но не читатель-рассказчик 

соединяет все отдельные части произведения в единое целое, а герой-

рассказчик Горянчиков. От его активности, как субъекта повествования, 

зависит основной жанрообразующий смысл, который в данном произведении 

формирует и завершает не героя, не Горянчикова, а его способ видения, через 

который постигается жизнь на каторге. 

Первая глава представляет собой общую характеристику быта каторги, 

основанную на первом впечатлении Горянчикова. Форма рассказа от «я» 

появляется не сразу, глава открывается общим обзором картины каторги, с 

точки зрения объективного восприятия, которое может принадлежать каждому 

арестанту, и никому в отдельности: 

 «Острог наш стоял на краю крепости… Случалось, посмотришь сквозь 

щели забора на свет божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и 

увидишь, что краешек неба... и тут же подумаешь, что пройдут целые годы, а 

ты точно так же подойдешь смотреть сквозь щели забора и увидишь тот же 

вал, таких же часовых и тот же маленький краешек неба, не того неба, 

которое над острогом, а другого, далекого, вольного неба» (с. 209-210). 

Об очерковом характере всего произведения говорят реальные, 

построенные на автобиографичных данных, событиях и вымысле факты. Все 

главы книги, начиная с «Первых впечатлений», так или иначе затрагивают 

вопросы нравственности и морали. Достоевский пристально изучает отдельные 

личности, обозначает их типичные нравственные положения, которые 

представляют собой яркие характерные черты простого русского народа 
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(«Акулькин муж», «Новые знакомства. Петров», «Решительные люди. Лучка» и 

другие). Композиционно главы построены на исследовании «миросозерцания» 

других. Нравственно-описательная проблематика, поднятая в «Записках», 

также соотносит произведение с очерком. 

Отметим, что все жанровые компоненты (вставные рассказы, истории 

сидельцев, очерковые описания героя-рассказчика) скреплены философскими 

поисками Горянчикова, его исповедями и выводами. Слияние отдельных 

повествовательных жанров в единое целое выражено в изменении взгляда 

героя-рассказчика, в постепенной выработке его нового способа видения 

каторги, его нового мировосприятия. Следовательно, при таком тесном 

сближении жанровых элементов «Записки из Мёртвого дома» можно отнести и 

к циклу очерков, и к единому художественному произведению – роману.  

 Достоевский постоянно подчеркивает характер повествования, как 

свидетельского показания: герой-Горянчиков точно описывает все, что видел и 

слышал сам. Он выступает в роли первооткрывателя, попавшего в новый мир и 

объективно описывающего его географию, население, нравы и обычаи. Однако 

основная авторская идея заключалась в попытке донести до читателя свои 

размышления и свой поиск истины с множеством отступлений, повторов и 

забеганий вперед, что характерно для  эпического характера  повествования.  

Таким образом, «Записки из Мертвого дома» являются гармоничным 

сплавом множества жанровых образований, тесно взаимодействующих друг с 

другом и стремящихся к единению в создании своеобразного авторского 

синтетического жанра. Кроме сложной структуры, особенностью этого 

философского размышления является устранение личности автора 

произведения, что превращает повествование о реальных фактах, событиях и 

людях в художественный очерк, в котором художественность перекрывает 

фактическую достоверность. Следовательно, согласимся с утверждением Г.Н. 

Поспелова, что перед нами – «эпический художественный очерк». 
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2.3. Структура текста романа и композиционные приёмы 

художественного мировидения в романе Ф.М. Достоевского 

«Записки из Мёртвого дома» 

 

Синтетичность и неоднозначность жанровой структуры в «Записках из 

Мёртвого дома» поддерживается не менее сложной и многоступенчатой 

композицией и художественным мировидением самого Достоевского. 

 Произведение состоит из двух частей, первая часть которого открывается 

введением. Здесь читатель знакомится с двумя рассказчиками, тем самым, уже 

в самом начале произведения, выявляется сложная структура композиции, 

носящая название: «рассказ в рассказе». 

 Композиция глав представлена рассказом человека, нашедшего дневники 

Александра Петровича Горянчикова, непосредственно повествованием самого 

Горянчикова и, кроме этого, целым калейдоскопом вставных очерков, историй 

каторжан и авторских философских рассуждений. 

Способ связи частей, различных по жанровому характеру, определяется 

объединяющей позицией героя-рассказчика Горянчикова. Рассказ из его уст 

является эпицентром, организующим художественный мир произведения. Роль 

Горянчикова – воссоздание истины, и он осуществляет эту миссию, позволяя 

высказаться чужим точкам зрения. Смысловая композиционная функция 

рассказчика выражена в идейном завершении духовного поиска самим автором. 

Рассказ провинциала, человека, нашедшего дневники Горянчикова, дан 

глазами незаинтересованного человека. Кроме объединения разрозненных 

частей найденной рукописи, читатель-рассказчик выполняет основную 

хронологическую роль, выраженную в связи времен. Время Горянчикова 

состоит из исторического времени, когда он отбывал свой срок, и из времени 

спустя, когда он вспоминает о годах заключения уже осознавшим, 

переосмысленным взглядом. Время нашедшего «Записки» – настоящее для 

повествования. Слияние всех времен создается в объективном повествовании 

читателя-рассказчика, что, в свою очередь, придает целостность эпическому 
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осмыслению действительности.  

Принцип композиции «Записок из Мёртвого дома» не статический, а 

динамический. С 1 по 4 главы нарисованы впечатления первого дня тюремной 

жизни. Чередуются описания крепости, острога, казарм, тюремного двора, 

работы в мастерских или на берегу Иртыша; дается описание внешности, 

занятий, нравов арестантов. Одновременно из толпы заклейменных и 

закованных в кандалы людей выделяется несколько характерных лиц. Затем 

первое утро в остроге, разговор за чаем, кутеж и пьянство; вечером – 

знакомство с соседями по нарам, их истории, размышления о «Мёртвом доме».  

В следующих трех главах, названных «Первые впечатления», продолжают 

действовать те же принципы повествования. Здесь чередуются моменты 

обобщающего видения, в которых дается попытка целостного осмысления 

каторжной жизни с далекой временной дистанции, и конкретные, субъективные 

впечатления, в которых рассказчик пытается воссоздать события своего 

первого дня в остроге.  

В 5 и 6 главах, названных «Первый месяц», описываются новые встречи, 

знакомства и изображаются наиболее характерные сцены из жизни 

каторжников, их работы на Иртыше.  

Последующие главы (7-11) описывают события первого года, 

представленные в нескольких живописных эпизодах: баня, праздник 

Рождества, спектакль. Две завершающие главы первой части по идейной 

направленности не только раскрывают суть «Мёртвого дома», но и воссоздают 

победу «живого» мира в нём. В целом в первой части произведения 

композиционно освещены события одного дня, одного месяца, одного года. 

Вторая часть «Записок» последовательно повествует о событиях 

последующих лет, временная последовательность почти исчезает, что 

поддерживает смысловую концепцию каторжной однообразной жизни, 

раскрытой в 10 главах. Повторяющееся название глав: «Первое впечатление» и 

«Продолжение» вводят дополнительный смысловой акцент. Это своего рода 

выделение однообразия острожной жизни, подчеркивание ощущения 
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нескончаемости срока заключения.  

Многослойная и многофункциональная композиция соответствует замыслу 

целого произведения: острог неподвижен – это застывший в безысходности 

«Мёртвый дом». Горянчиков – один в движении, он проходит сквозь все слои 

каторги. Сначала – он зритель, схватывающий только наиболее резкие и 

поражающие черты, потом – участник жизни тюрьмы, и, наконец, он проникает 

в самые скрытые глубины, скрытые для внешнего глаза. Тем самым создается 

резкий контраст между первоначальным видением Горянчикова и итоговым, 

обобщающим опыт жизни на каторге. 

Композиционный принцип контраста не только определяет динамику 

повествования первой части произведения, но и служит средством обрисовки 

деталей и образов во второй («живое» и «мертвое» не только во внешнем мире 

произведения, но и во внутреннем, в характерах персонажей).  

Другую функцию выполняет предметная композиция, создающаяся 

благодаря принципу повествования героя-рассказчика от общего к частному, а 

затем снова к обобщению и выявлению типичных черт. Это так называемая 

кольцевая композиция: 

«Первый месяц и вообще начало моей острожной жизни живо 

представляются теперь моему воображению. Последующие мои острожные 

годы мелькают в воспоминании моем гораздо тусклее. Иные как будто совсем 

стушевались, слились между собою, оставив по себе одно цельное 

впечатление: тяжелое, однообразное, удушающее» (с. 222). 

То, что видит и слышит герой-рассказчик, образует наружный пласт 

«Записок», а его попытки пройти сквозь поверхностное, проникнуть в тайны 

законов человеческого мира, является внутренним философским ядром. 

Конкретное для него лишь оболочка духовного, образ – отправная точка 

движения идей, моменты, когда изображение переходит в истолкование. 

Динамика сюжетного построения раскрывается в понимании сути «Мёртвого 

дома». Структурная же композиция не обрамлена рассказом о Горянчикове, 

читатель-рассказчик обнаруживает себя лишь только во введении. Но финал 
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произведения не является открытым. Замкнутость произведению придает 

иллюзия композиционного конфликта, который прослеживается в постановке 

Горянчиковым проблемных вопросов. Решением конфликта является 

постижение главным героем истины, получением ответов на поставленные еще 

во введении вопросы. Последние фразы в концовке определяют все основные 

идеи произведения: рождение христианского мировоззрения, необходимость 

свободы в жизни каждого человека, единство народа в воссоединении всех 

людей. 

«Ну, с богом! С богом!» – говорили арестанты отрывистыми, грубыми, 

но как будто чем-то довольными голосами. «Да, с богом! Свобода, новая 

жизнь, воскресение из мертвых…  Экая славная минута!» (с. 481). 

Еще одну особенность можно выделить в тексте, это композиция образов, 

представленная связью главного героя со всеми встречаемыми им на каторге 

персонажами. Через восприятие Горянчикова освещаются самые характерные 

типы каторжного народа. Например, герой-рассказчик – дворянин, 

сделавшийся «...ссыльнокаторжным второго разряда за убийство жены своей 

и, по истечении определенного ему законом десятилетнего термина каторги, 

смиренно и неслышно доживавшего свой век в городке К. поселенцем» (с. 206). 

Большую роль здесь играет «принцип двойственности» в изображении 

персонажей: это и образ отцеубийцы, и образ Сироткина; это  образы Нурры, 

Алея, Осипа и старика старовера. Им  композиционно противопоставлены типы 

убийц, «отдавшие душу дьяволу» – Орлов и Газин, А-в. Следовательно, 

композиционно образная система строится на сопоставлении добрых и злых 

начал, сильных волею и кротких сердцем людей. О человеческом образе герой 

скажет: «Есть натуры до того прекрасные, от природы до того 

награжденные Богом, что даже одна мысль о том, что они могут когда-

нибудь измениться к худшему, вам кажется невозможною» (с. 262). О 

нечеловеческом образе чудовища-убийцы он заметит:  «Положительно могу 

сказать, что никогда в жизни я не встречал более сильного, более железного 

характером человека... Это была наяву полная победа над плотью…» (с. 255 – 
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256). 

За образом героя-рассказчика вырисовывается человек, в чьих руках 

оказались рукописи Горянчикова. Этот герой лишен имени собственного и 

внешних характеристик, что помогает предельно сосредоточиться на 

психологическом портрете главного героя. Но именно через Горячикова, через 

то, как его видит нашедший рукописи, и создается психологический портрет 

читателя-рассказчика, чей образ является не менее важным в композиционной 

образной структуре.  

Композиционно последний день каторги – день освобождения – является и 

финалом произведения. Горянчиков подводит итог не только своим 

философским исследованиям, но и провозглашает новую идею человеческого 

бытия, как надежду для всего человечества – христианское мировоззрение.  

«Да, с Богом! Свобода, новая жизнь, воскресение из мертвых... Экая 

славная минута!» (с. 481). 

Таким образом, композиция романа «Записки из Мёртвого дома» 

представлена многоуровневой структурой, элементы которой тесно связаны 

между собой и с основными идеями произведения. Особенностями построения 

формы является также наличие двух повествовательных линий, которые 

обрамляют отдельные сцены, рассказы, исповеди, в свою очередь, нанизанные 

на размышления героя-рассказчика, они несут на себе общую идейную 

нагрузку, поддерживают основную концепцию романа.  

 

Выводы  

Неоднозначность выводов и противоречивость мнений многих ученых 

определила основную тему нашей работы, касающуюся  определения 

особенностей жанровой и композиционной структур романа Ф.М. Достоевского 

«Записки из Мёртвого дома». Исследователи определяют не только характер 

взаимосвязи всех его произведений, выделяют художественный метод 

писателя, но и задаются вопросами поиска универсального авторского жанра и 

расшифровки сложных композиционных структур его произведений.  Все это 
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позволяет сказать, что отличительной особенностью жанров произведений 

писателя, с одной стороны, является синтез (слияние в одном произведении 

нескольких, разных по характеру жанров), а с другой –  неповторимость 

композиции текста, которая определяется сложной многоуровневой его 

структурой. В связи с этим можно заключить, что жанр романа «Записки из 

Мёртвого дома» относится к уникальному авторскому самоопределению, 

которое рассматривается литературоведами в контексте развития литературы, 

тогда же как композиция любого авторского сочинения всякий раз 

представляется в виде некоего новаторского художественного метода 

изображения действительности. 

Рассматривая особенности жанровой структуры романа Достоевского 

«Записки из Мёртвого дома» в целом, можно говорить о 

многофункциональности жанра, представляющего сплав множественных 

жанровых образований, в частности, относящихся к эпическому 

художественному очерку. Значительную роль при этом играют 

композиционные особенности, составляющие, прежде всего, многоуровневую 

его структуру, где элементы её тесно связаны между собой и представлены во 

взаимосвязи с основными идеями произведения.  

Помимо своих основных структурных и предметных функций композиция 

произведения затрагивает также и образную систему. Поэтому для более 

тщательного анализа характера композиционной структуры необходимо 

связывать вопросы построения романа с идейной направленностью и 

собственным видением мира, изображаемого Ф.М. Достоевским. 
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ГЛАВА 3. РЕФОРМИРОВАНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ 

DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-011 
 

Введение   

Успешное функционирование пенсионной сферы обеспечивает 

государству социальную стабильность. Пенсионная система Российской 

Федерации постоянно находится в процессе модернизации, идет непрерывная 

работа над ее совершенствованием. В настоящее время в РФ сложился 

конфликт интересов государства и населения в части пенсионного обеспечения. 

Актуальность экономических и институциональных преобразований в 

деятельности Пенсионного Фонда Российской Федерации, а также 

государственных внебюджетных фондов в последнее время достаточно 

возросла. Произошло это в связи с усложнением экономической ситуации в 

российской экономике, а также с обострением проблем из-за демографического 

старения населения, ухудшения здоровья и ряда других факторов, 

обуславливающих необходимостью модернизировать пенсионную систему, 

социальную и медицинскую защиту, а также адекватное финансово-правовое 

регулирование деятельности государственных внебюджетных фондов.  

 

 

3.1.Характеристика действующей системы пенсионного обеспечения 

 

Действующая в России система пенсионного страхования сохраняет черты, 

характерные для пенсионного обеспечения. При достаточно высокой страховой 

нагрузке на работодателей уровень большинства социальных выплат 

недостаточен и не увязан с объемом вносимых страховых взносов. Правовое поле 

данного института пенсионной защиты только формируется. Отсутствует 

реальное разделение системы пенсионного страхования и пенсионного 

обеспечения. Термины, принципы и инструментарий организации финансовых 

институтов и систем социальных гарантий, широко используемые промышленно 
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развитых странах в практике различных видов социального страхования - 

социальный и профессиональный риски, эквивалентность страховых взносов и 

выплат, увязка уровней социальных рисков и страховых тарифов не работают все 

еще в полном объеме. 

Система пенсионного страхования органически связана с системой 

заработной платы, налоговой системой, политикой и состоянием на рынке труда, 

демографическим положением в настоящем и его прогнозом в будущем. Пока 

формирование системы пенсионного страхования не увязано с указанными выше 

факторами, которые во многом определяют качественные ее характеристики — 

уровень пенсий и других страховых выплат, качество и объем услуг по лечению и 

оздоровлению трудящихся, построить эффективную систему социальной защиты 

в стране не удастся. 

В этой связи необходимо разработать среднесрочную программу мер 

(например, на 3-5 лет) с целью завершения в ближайшие 5-8 лет формирования 

системы пенсионного страхования в России, в увязке ее с реформами в системе 

заработной платы и налоговой системе. В рамках программы представляется 

целесообразным реализация следующих мероприятий: 

- сокращение сферы теневого рынка труда и доходов — нерегистрируемые 

формы занятости, неофициальные и неучитываемые выплаты заработной платы, 

что в итоге снижает уровень социальных гарантий для занятых в этой сфере 

работников и сужает экономические возможности  для  финансирования 

государственных внебюджетных социальных фондов; 

-уменьшение дифференциации в системе заработной платы и доходов 

населения в различных секторах экономики и регионах страны, которая не 

увязана с системой страховых взносов и системой социальной защиты;  

-обеспечение стабильности законодательных механизмов исчисления 

размеров пенсий и пособий;  

-формирование концептуально выверенной системы управления 

социальным страхованием в форме 

 демократических механизмов участия во всех важнейших процедурах 
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принятия решений основных социальных субъектов - полномочных 

представителей работников и работодателей. 

Такая программа мер позволит обеспечить преемственность и 

последовательность в работе правительства, министерств, ведомств, сообщества 

субъектов социального, страхования (представителей работников, работодателей 

и страховщиков).  

При сохранении демографических тенденций социальные взносы все 

в меньшем объеме будут обеспечивать выплату пенсий. В период 2024–

2026 годов поддержание пенсий на текущем уровне с возможностью ее 

пересчета только в пределах инфляции потребует увеличения трансферта 

из федерального бюджета Пенсионному фонду Российской Федерации не менее 

чем до 5 трлн. рублей. 

Целью совершенствования пенсионной системы является, в том числе и то, 

чтобы бюджет Пенсионного фонда РФ стал самодостаточным и не требовал 

таких вливаний из федерального бюджета. [1] 

Отказ от трансфертов из бюджета мог бы рассматриваться как достижение 

пенсионных реформ, если бы не повышение пенсионного возраста в 2019 году. 

Для большинства населения страны повышение пенсионного возраста ведет к 

существенному ухудшению условий жизни, остается неясным, правильно ли 

используются денежные средства, получаемые пенсионным фондом от 

налогоплательщиков и страхователей. 

На 2019 год бюджет сформирован по доходам в сумме 8,6 трлн рублей и 

по расходам – 8,6 трлн рублей, что превышает показатели 2018 года на 358,2 

млрд рублей (на 104,3%) по доходам и на 115,9 млрд рублей (на 101,4%) по 

расходам. 

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование 

на 2019–2021 годы определено на постоянной основе с учетом тарифа в размере 

22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину базы 

для начисления страховых взносов. 

Для финансового обеспечения выплаты пенсий, пособий и других 
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социальных выплат, финансируемых за счет средств федерального бюджета, в 

2019 году предусмотрено поступление трансфертов из федерального бюджета в 

объеме 3,3 трлн рублей, в том числе на выплату страховых пенсий – 1,9 трлн 

рублей. 

Расходы на выплату страховых пенсий на 2019–2021 годы определены с 

учетом принятых решений по изменению пенсионного законодательства, 

подготовленных по итогам обращения Президента Российской Федерации от 29 

августа 2018 года. 

Бюджет Фонда сбалансирован, а отраженный в проекте закона дефицит в 

объеме 23 млрд рублей по накопительной составляющей бюджета носит 

технический характер, так как покрывается за счет средств пенсионных 

накоплений, ранее поступивших в бюджет и учитываемых в остатках (рис. 2) 

 

 
Рис. 2. Общие характеристики бюджета ПФР на 2019 год (млрд. руб.) 

 

Подводя итоги современного состояния пенсионной системы, стоит 

отметить, что пенсионный фонд действительно имеет огромное влияние на 

экономику страны, так как главной целью его является обеспечение уровень 

жизненных благ населения путем перераспределения средств во времени и в 

пространстве. Но основные проблемы связаны именно с пенсионной реформой, 
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которая не может в полной мере адаптироваться к нынешним социально - 

экономическим условиям в России. Государство принимает позицию, которая 

заключается в экономии средств на собственных гражданах. Пенсии остаются 

низкими и даже после внедрения расчета пенсионного обеспечения системой 

баллов создаются условия, которые ущемляют права пенсионеров на получение 

своей законной пенсии, вынуждая их идти работать, чтобы обеспечить себя. 

Становится очевидным, что причины дефицита средств Фонда можно связать с 

неблагоприятной демографической ситуацией в стране и низким соотношением 

работающего населения и пенсионеров. Сейчас активно идет тенденция 

заимствования зарубежного опыта. Для России зарубежные принципы не 

всегда являются положительными, так как РФ - уникальное государство, 

имеющее особенности в экономическом и социальном развитии, 

территориальные особенности и народ, который обладает особой 

ментальностью. Современная модель пенсионной системы безусловно не 

является совершенной и требует доработок. 

 

 

3.2. Направления трансформации пенсионной системы 

 

Можно выделить два основных направления в трансформации пенсионной 

системы: переход на  коллективные программы пенсионного обеспечение и 

активизацию цифровых сервисов в деятельности пенсионного фонда. 

Традиционно сложившаяся в нашей стране организационная модель 

функционирования предприятий в части решения социальных задач имеет 

много общих черт с современной мировой концепцией социально-

мотивационного управления фирмой. Однако успешная реализация этой 

концепции предполагает наличие объективных предпосылок эффективного 

роста национальной экономики и рентабельно работающих предприятий. К 

сожалению, эти условия в нашей стране пока не созданы.  

Между тем практика хозяйственная последних лет показала, что по мере 
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адаптации к реалиям хозяйствования российские предприятия начинают 

больше уделять внимания социальной стороне жизни трудового коллектива. 

Предпринимательство не ограничивается экономической целью — 

извлечением прибыли, учитывает человеческий и социальный факторы 

воздействия производственной сферы на работников, градообразующую роль 

предприятий и социальную роль общества в целом. Работодатели несут 

социальную ответственность перед своими работниками и обществом,  

способствуют достижению равновесия между экономическими и социальными 

интересами. Эта концепция соответствует идеологии социально 

ориентированной модели рыночной экономики. 

Процесс разработки комплексной пенсионной программы на предприятии 

предусматривает три основных этапа: описание предприятия как системы 

социальных субъектов и комплекса социальных рисков; выбор наименее 

социальнозащищенных субъектов и ранжирование коллективных социальных 

рисков; выбор форм управления социальными рисками и методов их 

финансового обеспечения (табл.1). 

Можно предложить адаптированному к новым условиям коммерческому 

сектору разработать и реализовать различного рода пенсионные программы. 

Структура социальных мероприятий предприятия по снижению рисков 

потери трудоспособности фиксируется в коллективных договорах и тарифных 

соглашениях, в частности: формы, системы и размер оплаты труда; 

установление надбавок работникам; доплата за работу во вредных и тяжелых 

условиях труда; трудоустройство; строительство жилья; услуги социально-

культурного назначения; социальные льготы пенсионерам, семьям с детьми; 

медицинское обслуживание, физическая культуры; личное страхование 

(помимо взносов в государственную систему социального страхования); 

денежные субсидии (на покупку жилья); подготовка и переподготовка кадров и 

др. 

На основе этого составляется пенсионный план предприятия, который 

включает перечисленные выше пенсионные программы предприятия. Под эти  
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                                                                                                 Таблица 1  
                    Алгоритм разработки комплексной  
              пенсионной  программы на предприятии 

Этапы Пошаговая разработка комплексной социальной программы  
Описание 
предприятия как 
социального 
субъекта 
 

1. Краткое описание предприятия: род деятельности, численность 
персонала, половозросной состав, условия и сложность работ, условия труда 
и отдыха . степень травматизма и т.п. 
2. Описание социальных индивидуальных и коллективных рисков 
(семейный состав. иждивенцы, заболеваемость, частота профилактических 
мероприятий). 

Выбор 
социальных 
рисков и форм 
управления 
 

1 .Неотложная помощь в чрезвычайных ситуациях, дополнительная помощь 
в случае временной нетрудоспособности как самих работников,так и членов 
их семей. 
2. Разработка плана превентивных мероприятий по снижению 
коллективных социальных рисков. 
3. Определение стоимости затрат на социальные мероприятия. 
4.Определение перечня потенциальных социальных рисков, которым 
подвержены субъекты, с определением условий возникновения 
неблагоприятных событий, вероятности и возможных размеров затрат (на 
основе статистических данных). 

Выбор методов 
финансового 
обеспечения 
 

1. Определение подходящих видов пенсионного страхования, 
обеспечивающих требуемое страховое покрытие пенсионеров , с выделением 
отдельно видов страхования, обязательных в силу закона или других 
требований. 
2. Определение параметров требуемого страхового покрытия для каждого 
из страхуемых рисков (максимальная страховая ответственность по каждому 
типу опасности и по каждому виду убытков). 
3. Указание страховых тарифов, страховой суммы и взноса, разработка 
рекомендаций по установлению франшизы, определение условий, 
ограничивающих ответственность страховщика. 
4. Порядок выплаты пенсий. 
Возможность включения в программу дополнительных страховых услуг для 
акционеров (участников, учредителей), руководителей и сотрудников 
предприятия на льготных условиях. 

 

программы рентабельно работающее предприятие выделяет финансовые 

ресурсы снижал нагрузку на государственный бюджет. 

Важным этапом пенсионных программ является проведение превентивных 

мероприятий. 

 

 

3.3. Внедрения цифровых платформ в деятельности Пенсионного 

Фонда 

  

Цифровизация и методы актуарного моделирования меняют роль 

пенсионного страхования от чистой защиты от рисков к прогнозированию и 
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предотвращению рисков.  

Новые возможности, открываемые аналитикой больших данных и другими 

цифровыми технологиями, могут позволить реализовать принцип адресности и 

индивидуализации в защите от социальных рисков. 

Цифровая платформа Пенсионного фонда России аккумулирует цифровые 

социальные сервисы. С одной стороны, она должна понизить транзакционные 

расходы ведомства, а с другой – обеспечить активное развитие цифровизации 

отечественной экономики. 

На федеральном уровне существует множество государственных 

информационных систем (ГИС), требующих интеграции, среди них 

автоматизированная информационная система (АИС) «Регистры получателей 

услуг», АИС ПФР, федеральный реестр инвалидов, единая интегрированная 

информационная система «Соцстрах», ГИС обязательного медицинского 

страхования и др. Частично роль интеграции ведомственных систем возложена 

на единую ГИС социального обеспечения, но она не позволяет объединять 

работу различных организаций и граждан, т. е. не может быть цифровой 

платформой.  

«Принятые в Российской Федерации к 2017 году документы 

стратегического планирования предусматривают меры, направленные на 

стимулирование развития цифровых технологий и их использование в 

различных секторах экономики» [2] 

Цифровая платформа социального обеспечения позволит реально 

оценивать уровень качества жизни пожилого или нуждающегося в помощи 

человека, учитывая не только его заработок, но и семейное положение, наличие 

у него дополнительного медицинского страхования и участие в 

негосударственной корпоративной пенсионной системе, наличие или 

отсутствие у него льгот, инвалидности и т. п. Сегодня финансовая поддержка 

часто оказывается исходя из слишком упрощенной, не всегда проверенной 

информации, и в результате ее получателями не всегда становятся те, кто в ней 

действительно нуждается, – ей не хватает адресности. Более того, такую 
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поддержку подчас не получают нуждающиеся граждане, которые стесняются 

доказывать свою нужду. Цифровая платформа как раз и должна стать 

инструментом адресной помощи. 

Цель цифровизации пенсионной системы заключается также в том, чтобы 

сделать социальные сервисы более персонализированными, учитывающими 

потребности конкретного человека и вовлечь в этот процесс самих граждан, 

бизнес и негосударственные организации. Сегодня многие работодатели 

развивают свои корпоративные пенсионные и страховые программы; на уровне 

муниципалитетов создаются различные досуговые центры для пенсионеров.  

Цифровая платформа призвана организовать общество для создания 

человекоориентированной социальной среды. Цифровая платформа 

социального обеспечения также должна позволить сделать социальную сферу 

общим делом всего населения, а не только расходной статьей государства. 

 Среда, которая формируется в результате использования 

информационных технологий позволяет работать в онлайн режиме, 

непосредственно взаимодействовать со страхователями, оперативно 

обрабатывать и надежно хранить поступающие документы. Особым 

направлением деятельности в области цифровизации является создание и 

ведение Реестров различных категорий застрахованных. Реестры пенсионеров, 

реестр получателей материнского капитала позволяет оперативно и 

качественно вести персонифицированный учет. 

Пенсионный фонд реализует два федеральных проекта: Федеральный 

реестр инвалидов (ФРИ) и Единая государственная информационная система 

социального обеспечения (ЕГИССО).  

Примером успешного внедрения цифровых технологий является 

реализация пилотного проекта по назначению пенсий инвалидам на основе 

данных ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий назначено исходя из собственных 

сведений ПФР об инвалидах. Планируется использовать данные ФРИ при 

оказании услуг Федеральной налоговой службы по налоговым льготам для 

инвалидов.  
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В 2019 году в личном кабинете инвалида появится новый сервис подачи 

заявления о содействии служб занятости при поиске инвалидом работы. Также 

будет реализовано электронное заявление на выдачу знака «инвалид». Помимо 

этого, во ФРИ планируется добавить новую выборку сведений в разрезе 

муниципалитетов, что позволит службам занятости более эффективно 

реализовывать программы трудоустройства в отношении инвалидов.  

Единая государственная информационная система социального 

обеспечения запущена в эксплуатацию с начала 2018 года. На данный момент 

она содержит информацию о 52,2 млн лицах и 100,6 млн назначенных им мер 

социальной защиты. Совокупные обязательства бюджетов всех уровней по 

выплатам, информация о которых отражена в ЕГИССО, составляет 783 млрд 

рублей. [3] 

Внедрения цифровой экономики в деятельность региональной 

пенсионной системы является актуальным и имеет очень серьезный спрос.  

Отделение Пенсионного фонда РФ по Чеченской Республике - это 20 

клиентских служб в составе 14 управлений Пенсионного фонда, которые 

функционируют на территориях 21 муниципального района. Всего в 

Чеченской Республике получателями пенсии являются более 417 тысяч 

человек, 267 тысяч граждан относятся к льготным категориям, им положены 

ежемесячные денежные выплаты. 

Средняя страховая пенсия в Чеченской Республике составляет 13 065 

рублей, по старости - 14 232 рубля, по инвалидности - 12 223 рубля. 

Прожиточный минимум пенсионера в регионе в 2019 году составляет 8735 

рублей. В соответствии с действующими нормами, 55 тысячам пенсионеров, 

чей суммарный доход не достигает уровня прожиточного минимума, 

установлена федеральная социальная доплата. [4] 

Так в Чеченской республике свыше 151 тысяч взрослых имеют 

инвалидность, во многом это последствие вооруженных конфликтов. Также 

диагнозы, влекущие за собой инвалидность, имеют порядка 66 тысяч детей. В 

первую очередь это важно для граждан - для них это возможность 
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взаимодействия с государственными органами, получение услуг посредством 

использования гаджетов, не выходя из дома, качественно и без лишних затрат 

времени. А для работодателей это отчетность, передача данных напрямую с 

использованием Системы межведомственного электронного взаимодействия 

(СМЭВ) 

В рамках оказания государственных услуг в электронной форме во всех 

управлениях Пенсионного фонда в городах и районах, а также в Отделении 

создано 16 центров обслуживания ЕСИА, в которых в 2018 году 

подтверждение учетной записи получили более 61 тысячи пользователей 

"Личных кабинетов" на Едином портале государственных услуг. Это 

способствует стремительному увеличению доли граждан, обратившихся за 

услугами в электронной форме. Так, за 2018 год в электронной форме подано 

свыше 70 тысяч заявлений по вопросам материнского (семейного) капитала, 

назначения и доставки пенсии и социальных выплат.  

Успешного внедряются и реализуются цифровые технологии в рамках 

пилотного проекта по формированию пенсионных прав инвалидам на основе 

статистических показателей ФРИ. В рамках проекта 82% пенсий назначено 

исходя из собственных сведений ПФР об инвалидах. Дальнейшая реализация 

проекта предполагает использование данных ФРИ при оказании услуг 

Федеральной налоговой службы по налоговым льготам для инвалидов.  

Пенсионный фонд России планирует использовать технологию блокчейн 

для отслеживания информации о трудовых договорах между работодателями и 

сотрудниками, чтобы уменьшить свои расходы на хранение и обслуживание 

большого объема данных. 

Подготовлены предложения по объединению всех информационных 

систем ПФР в единую цифровую платформу. Также речь идет о введении 

смарт-контрактов. Этот новый вид договора заключаются в электронной форме 

и утверждаются цифровой подписью обеими сторонами. Для получения 

цифровой подписи гражданину необходимо обратиться в МФЦ или любой 

другой удостоверяющий центр (SULARU – и заплатить пару-тройку тысяч 
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рублей). 

ПФР аккумулирует данные о налоговых отчислениях и страховых взносах 

работодателей на своих серверах. В дальнейшем вся эта информация будет 

храниться с помощью распределенных баз данных (SULARU – на таких же 

серверах, но их станет больше). Технология блокчейн в данном случае 

позволяет однозначно зафиксировать все договоренности и необходимые 

документы, а возможность внести правки задним числом исключается. 

Технология «блокчейн» позволяет внести в контракт/договор/документ 

изменение в одностороннем порядке. Любое изменение автоматически 

зафиксируется в компьютере второй/третьей/четвертой стороны по контракту.  

Ни работодатель, ни работник не смогут самостоятельно внести в него 

изменения (подделать), так как внесение любой запятой отобразится в 

компьютере второй стороны и в компьютере надзорного органа.  

Технология блокчейн совсем не нужна для подтверждения аутентичности 

контракта. Для этого достаточно защищенной шифрованием электронной 

подписи.[5] 

Смарт-контракты в рамках Пенсионного фонда России могут быть 

использованы, они даже будут выгодны с точки зрения затрат этого самого 

пенсионного фонда, но при условии, что они все являются одинаковыми. Так 

как условие стандартизации заведомо невыполнимо в рамках трудовых 

контрактов всех работников, что автоматически означает невозможность 

защиты индивидуальных условий трудового договора, то использование 

блокчейна для защиты граждан от «нерадивых коммерсантов» почти 

невыполнимо. 

- 26 апреля 2019 года завершился проект по созданию Центра управления 

информационной безопасностью (ЦУИБ) для Пенсионного фонда РФ. Центр 

управления информационной безопасностью - централизованный комплекс сил 

и средств, предназначенный для предупреждения, выявления, реагирования, 

ликвидации последствий и расследования инцидентов информационной 

безопасности в информационной инфраструктуре ПФР. Основными целями 
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ЦУИБ являются: прогнозирование, обнаружение и нейтрализация угроз 

безопасности информации;  

- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования 

информационных систем ПФР;  

- обеспечение соответствия требованиям по безопасности информации;  

повышение доверия к ПФР за счет повышения уровня защищенности 

информационных ресурсов ПФР.  

Центр управления информационной безопасности обеспечивает решение 

задач инвентаризации активов ПФР; централизованного сбора и анализа 

данных обо всех инцидентах ИБ ПФР с последующей визуализацией 

аналитических материалов и формированием отчетности; принятия решений и 

реагирования на различные типы инцидентов информационной безопасности с 

целью минимизации ущерба для основной деятельности ПФР; анализа 

защищенности ПФР; повышения осведомленности пользователей, а также 

взаимодействия со сторонними центрами мониторинга ИБ.  

ЦУИБ оперативно выявляет инциденты информационной безопасности 

Одно или несколько неожиданных или нежелательных событий в области ИБ, с 

которыми связана значительная вероятность компрометации процессов ПФР и 

создания угрозы информационной безопасности, и реагирует на них в 

информационной инфраструктуре ПФР. Внедренные процессы управления ИБ 

обеспечивают непрерывный рост уровня защищенности информационных 

систем и повышения культуры ИБ в целом.  

Технологическая основа ЦУИБ построена на современных решениях:  

- платформе управления инцидентами информационной безопасности 

(IRP),  

- системе сбора и корреляции событий безопасности (SIEM),  

- системе инвентаризации ИТ-активов,  

системе визуализации и отчетности.  

- Чтобы обеспечить максимально эффективную защиту информационных 

систем ПФР, вся платформа была интегрирована с уже существующими в 
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системе ИТ- и ИБ-решениями включая службу технической поддержки и 

систему инвентаризации ИТ-активов.  

В рамках проекта были подключены сотни источников событий и 

метаданных о сетевых взаимодействиях из федеральных государственных 

информационных систем и 85 субъектов РФ.  

Согласно закону № 48-ФЗ, начиная с 1 апреля 2019 г., в России отменили 

выдачу карточек СНИЛС.  Кроме того, для оперативного учета сведений о 

гражданах вся информация в ПФР будет передаваться напрямую от 

государственных и муниципальных органов, зарегистрироваться в системе 

учета Пенсионного фонда смогут иностранные граждане и лица без 

гражданства. Это позволит им получить доступ Личному кабинету, 

отслеживать в нем уплату работодателем страховых взносов, при получении 

государственных муниципальных услуг (оформлении льгот, пособий, выплат и 

т.д.) не нужно будет предоставлять какие-либо подтверждающие справки из 

Пенсионного фонда. Все организации смогут получить необходимые сведения 

напрямую в ПФР через систему межведомственного взаимодействия. [6] 

Пенсионный фонд всегда нес ответственность за сохранность данных. 

Однако, существуют и недостатки оцифрованного общества.  Для субъектов 

пенсионной системы: негосударственных пенсионных фондов, страховых 

компаний  внедрение цифровых технологий имеет ряд рисков: персональные 

данные, доступные страховщикам могут быть доступны и другим субъектам, 

что может повлиять на доверие клиентов.[7] 

Реализация предложенных мероприятий направлена на развитие 

социальной политики, основанной на рыночно-цифровых принципах. 

 

Выводы 

Модернизация пенсионной системы стала крупнейшим на сегодня и 

наиболее успешным социальным проектом в Российской Федерации. 

Осуществляя ее, Пенсионный фонд Российской Федерации выполняет 

роль одного из активных участников реформирования социальной сферы 
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страны и утверждения новых отношений между поколениями, социальными 

группами, работодателями, работающими и государством. Результатом должно 

стать создание современной, высокотехнологичной и эффективной системы 

пенсионирования граждан, которая определяла бы лицо социальной сферы 

России в ХХI веке. 

В процессе реформирования государственного пенсионного страхования в 

России уже достигнуты следующие результаты: 

- в страховой стаж будут включаться не более 1,5 года отпуска, 

отведенного для ухода за ребенком; 

- ограничено количество баллов, которые получают работающие 

пенсионеры. 

Тем не менее, реформация пенсионных накоплений будет продолжаться 

ориентировочно до 2025 года. В ближайшее время планируется изменение 

системы выплат долгосрочных пенсий. Они будут начисляться до наступления 

пенсионного возраста, что способствует стимулированию граждан на переход к 

новой системе государственного пенсионного страхования в России . 

В заключение, хотелось бы отметить, проанализировав Пенсионный фонда 

РФ и государственные социальные внебюджетные фонды в целом, как важную 

составную современной отечественной бюджетной системы, необходимо 

установить факторы их образования, среди которых важным является 

стремление государства более организованно расходовать свои ресурсы, но и 

подвергать их ожесточенному контролю.  Создавать гарантии своевременного и 

эффективного направления средств для финансирования особенно социально 

важных затрат, в том числе на выплаты пенсионных пособий, охрану здоровья 

граждан, стабилизацию демографической ситуации в стране; стремление 

обособить источники финансирования целевых социальных расходов из числа 

иных затрат государства, необходимых для нормальной деятельности общества 

в общем. 

Только при условии законодательного закрепления и обязательного 

соблюдения в нашей стране принципов деятельности государственных 
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социальных внебюджетных фондов можно гарантировать наличие в 

Российской Федерации демократических нормативных правовых актов, 

регулирующих отношения в государстве и способствующих полноценной 

реализации всех прав и свобод человека и гражданина. 
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ГЛАВА 4. ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
МЕНЕДЖЕРА У ГАЛУЗІ ОСВІТИ 

DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-023 
 

Вступ 

У 90-ті роки ХХ століття соціально-економічні, політичні зміни у 

суспільстві, проголошення самостійності України, прагнення незалежної країни 

ствердитись та інтегруватись у загальноєвропейські економічні структури – все 

це не залишає без змін і систему освіти. Децентралізація державної влади, 

подальша демократизація суспільства вимагали змін в управлінні освітою. 

Пріоритетною сферою соціально-економічного, духовного і культурного 

розвитку Української держави є система освіти, в якій ключова роль належить 

учителю. Саме від його професіоналізму і компетентності, позиції та досвіду, 

педагогічної майстерності залежить успіх освітянської справи. Так, Державна 

програма «Вчитель» зазначає, що саме через діяльність педагога реалізується 

державна політика, спрямована на зміцнення інтелектуального і духовного 

потенціалу нації, розвиток вітчизняної науки і техніки, збереження і 

примноження культурної спадщини українського суспільства. 

У Національній доктрині розвитку освіти було визначено стратегічні 

завдання реформування управління освітою: перехід від державного до 

державно-громадського управління, чітке розмежування функцій між 

центральними, регіональними і місцевими органами управління; забезпечення 

самоврядування навчально-виховних закладів і наукових установ; утвердження 

у сфері освіти гармонійного поєднання прав особи, суспільства і держави та 

пріоритетні завдання освіти. Одним із основних шляхів реалізації цих завдань є 

наукове обґрунтування професійної компетентності менеджера в освіті, 

основним компонентом якої є психолого-педагогічна компетентність, що й 

визначено нами як предмет дослідження. 

Важливе місце посідає проблема визначення обсягу спеціальних знань та 

вмінь, комплексу ставлень та цінностей, що характеризують управлінську 

компетентність керівника закладу, та їх структуризація в єдину комплексну 
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нормативну модель. 

 

 

4.1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з проблеми професійної 

компетентності менеджера в галузі освіти 

 

Вивчення психолого-педагогічної літератури засвідчило, що проблему 

компетентності та окремих її видів вивчали В. Баркасі, О. Волобуєва, Л. 

Карпова, С. Козак, А. Онкович, Ю. Півчук, Л. Шевчук, Т. Щербакова, І. Ящук 

та ін. 

У дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених і практиків висловлено 

думку про те, що побудова моделі компетентності пов’язана з мисленневим 

уявленням у свідомості людини ідеального образу спеціаліста, який забезпечує 

ідеальну діяльність. На думку науковців, проектування образу ідеального 

спеціаліста допоможе директорам виявити власне їх ставлення, професійні 

цінності, недоліки в знаннях, вміннях, пізнавальних і практичних навичках, 

активізує їх внутрішній потенціал та може стати основою для саморозвитку. 

Наукові роботи Г. Дмитренка, Л. Каращук, Н. Коломінського, В. 

Коростелєва розкривають сутність освітнього менеджменту та зміст діяльності 

менеджера освіти [2]. 

Зарубіжні вчені, у тому числі Ю. Конаржевський, К. Нефедова, П. 

Третякова, Т. Шамова констатують той факт, що змінилися завдання вищої 

ланки управління: не тиснути і обмежувати, а допомагати; не забороняти, а 

спрямовувати; керувати, а не командувати. Постала необхідність вчити 

керівника школи управляти її розвитком. 

Розглядаючи таку важливу соціально-значущу діяльність, не можна не 

враховувати той факт, що педагогічна діяльність одна з складних, 

стресогенних, психологічно напружених видів діяльності. Наслідком такої 

праці, за даними різних дослідників, у багатьох учителів постають підвищення 

рівня тривожності, фрустрованості, дратівливості, втоми, часті головні болі, 
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виникнення безсоння, ознаки «синдрому емоційного вигорання». Значна 

частина педагогів страждає хворобами, що спричинені стресом – численними 

соматичними і нервово-психічними розладами; у третини з них показник міри 

соціальної адаптації є нижчим, ніж у хворих на неврози [3]. 

Виходячи з цього, набувають поширення тенденції щодо психологізації 

управлінської діяльності та адаптації ефективних технологій управління 

виробництвом до управління закладом освіти, що значною мірою зумовлюється 

підготовленістю менеджера в освіті. 

 

 

4.2. Управлінська компетентність керівників закладів загальної 

середньої освіти 

 

У контексті нашого дослідження з’ясуємо значення низки понять 

«компетентність», «компетентний», «компетенція», «професійна 

компетентність», «управлінська компетентність». Центральним для даного 

дослідження є поняття «управлінська компетентність» керівників закладів, яке 

є результатом інтеграції категорій неоднакового ступеня узагальнення різних 

галузей наук, що за умови широкого розповсюдження та використання в 

науковому обігу необхідно проаналізувати, з’ясувати основні концепти і його 

сутність [4]. 

Необхідність розгляду понять зумовлена загальною метою професійної 

педагогічної освіти, а саме формування управлінської компетентності, 

культури, духовності, моральних якостей. Кожне з понять має відповідну 

структуру, концепти, зміст і специфічні характерні ознаки. В енциклопедії 

бізнесмена, економіста, менеджера подані трактування понять 

«компетентність», «компетентний», «компетенція». «Компетентність» – слово 

латинського походження (соmреtеns — відповідний) означає:  

1. Обсяг повноважень управлінського органу, посадової особи; коло 

питань, з якого вони мають право приймати рішення. Зона повноважень тих чи 
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інших органів або осіб встановлюється законами, іншими підзаконними 

нормативними актами, положеннями, інструкціями, статутами.  

2. Знання, досвід у тій чи іншій галузі». Поняття «компетентний» (від лат. 

comреtеns – належний, відповідний) визначається як досвідчений, обізнаний у 

проблемі, професії, певному питанні; наділений правом, повноважний, 

повноправний здійснювати певні операції, приймати рішення. 

У словнику іншомовних слів поняття «компетентний» тлумачиться як 

«правосильний і той, що знає, володіє необхідною інформацією, авторитетний у 

чомусь». Поняття «компетентність» визначає авторитетність, обізнаність 

особистості. Друге значення поняття розкривається як володіння компетенцією, 

що означає коло повноважень органу чи посадової особи; проблема, про яку в 

кого-небудь багато інформації, що дає йому змогу фахово її розв’язати. 

«Компетентність (від лат. соmреtеns – належний, відповідний) – сукупність 

знань, необхідних для ефективної професійної діяльності; вміння аналізувати, 

передбачати наслідки професійної діяльності, використовувати інформацію»; 

«особливий тип організації знань і досвіду, що забезпечує здатність до 

прийняття ефективних рішень». 

У наведених вище визначеннях поняття «компетентність» має по декілька 

його змістових трактувань через різнорідні поняття, як якість професійної 

діяльності, авторитетність, обсяг функціональних повноважень, знання, досвід 

у тій чи іншій діяльності або розкриття через таке поняття як «компетенція». 

Зміст поняття «компетенція» (від лат. соmреtеntіа – належність за правом) 

трактується як сукупність повноважень (прав і обов’язків), якими у певній 

галузі діяльності наділені установи, підприємства, організації або службові 

особи. 

Компетенція визначається актами, що видають (у межах наданих їм прав) 

ті чи інші органи державної влади, державного управління, громадських 

організацій щодо тієї ролі, яку відіграють ці установи, підприємства, організації 

та службові особи, а також стосовно завдань, що перед ними постають. 

Приміром, компетенції місцевих органів влади визначають Конституція 
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України [4], закони і укази; компетенцію підприємств, організацій, об’єднань 

тощо – закони, укази, акти, видані та ухвалені органами державного 

управління. 

На думку багатьох учених, а саме А. Алексюка, А. Богуш, С. Гончаренка, 

Л. Коваль, В. Козакова, Д. Ніколенка, здається вирішеним поняття, що 

«компетенція» відноситься до сфери умінь, а не лише знань. «Компетенція – це 

загальна здібність особистості, що базується на знаннях, досвіді, цінностях, 

нахилах і яка набувається завдяки навчанню. Компетенція не зводиться ні до 

знань, ні до вмінь. Бути компетентним – це означає бути вченим або 

освіченим». 

Крім того, слід розрізняти основні концепти поняття компетенція і вміння. 

Уміння – це дії особистості (doing) в специфічній ситуації, це прояв компетенції 

або здібності (а сараbility), або можливості здійснювати дії в специфічній 

ситуації. Слід зазначити, що тільки вміння піддаються спостереженню, а 

компетенції (або гібітус як єдність компетенцій) – це характеристики, які 

можливо отримати із спостережень за діями та вміннями суб’єктів. Таким 

чином, уміння представляються як компетенція в дії. 

Компетенцію слід розглядати як можливість встановлення зв’язку між 

знаннями і ситуацією. У зв’язку з цим необхідно звернути увагу на значення 

обставин, які неухильно несуть емоційне, екзистенціальне, ідеологічне або 

політичне навантаження. 

Обставини не є об’єктом сприйняття і осмислення суб’єктами управління. 

Згідно із Законом України «Про освіту» «педагогічні та науково-

педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати професійний рівень, 

педагогічну майстерність, загальну культуру» [1]. 

Враховуючи те, що оптимальна організація умов діяльності, поряд з 

іншими чинниками, сприяє збереженню фізичного i психічного здоров’я 

педагогічних працівників та вирішальну роль у їх створенні керівника 

навчального закладу, однією з актуальних проблем сучасної науки постає 

розвиток професійної компетентності керівника в аспекті оптимальної 
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організації предметно-просторового середовища навчального закладу взагалі та 

забезпеченні сприятливих умов діяльності педагогічних працівників зокрема. 

Сьогоднішня модель педагогічного працівника передбачає готовність до 

застосування нових освітянських ідей, здатність постійно навчатись, бути в 

постійному творчому пошуку. Ці якості не видаються додатком до диплома про 

педагогічну освіту, а формуються в щоденній педагогічній практиці. 

Дуже важливо, щоб педагог зміг розгледіти, а іноді – відчути здатність до 

творчості, вчасно дати поштовх, який викликає бажання ступити вперед. І якщо 

досвідчений керівник навчального закладу чи методист зуміє розпізнати цей 

паросток, докладе певних зусиль для його розвитку, результат перевершить 

очікування. 

Початок роботи потребує чіткого визначення: на якому рівні професійної 

компетентності знаходиться конкретний педагог у даний час; наскільки він 

здатен до зростання; чи здатний до самоосвітньої діяльності; якої саме 

методичної допомоги він потребує тощо. 

Професійна некомпетентність є значним недоліком у будь-якій професії, 

оскільки вона є причиною претензій і нарікань. 

Труднощі в учителя найчастіше викликають зовнішні чинники. Вони 

залежать від рівня компетентності вчителя, а значить і від його освітньої та 

моральної підготовленості до педагогічної роботи, його ставлення до обраної 

справи, ступеня покликання та професійної придатності. Одним із найбільш 

ефективних засобів підвищення професійної компетентності педагога й 

сьогодні називають самоосвітню діяльність. 

 

 

4.3. Самовдосконалення керівника ЗЗСО як соціальний процес 

 

Самоосвіта педагога – свідома діяльність з удосконалення своєї 

особистості як фахівця: адаптування своїх індивідуальних неповторних якостей 

до вимог педагогічної діяльності, постійне підвищення професійної 
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компетентності та неперервне вдосконалення якостей своєї особистості. А 

оскільки навчити самого себе значно складніше, ніж когось, вона передбачає 

методичний супровід. Він має бути багаторівневий і обов’язково поступовий. 

Тут буде доречно розглянути «Принцип восьми само», запропонований Н. 

Бухловою: самооцінка, самооблік, самовизначення, самоорганізація, 

самореалізація, самокритичність, самоконтроль, саморозвиток [5]. 

На підготовчому етапі велику роль відіграє готовність до постійного 

зростання, до творчості. Головним етапом підготовки педагога до самоосвітньої 

діяльності вважається діагностичний. Сучасна педагогіка дає широкий спектр 

форм і методів діагностики рівня педагогічної майстерності (анкети, 

опитувальники, тести, програми тощо), які допоможуть визначити рівень 

методичної підготовки педагога, педагогічної майстерності. Але 

результативність самоосвітня діяльність матиме тоді, коли правильно 

спланована, бо можна щодня гортати сторінки науково-методичної преси чи 

спеціальних сайтів Інтернету та залишатись на низькому професійному рівні. 

Саме тому виключного значення надається програмам самоосвітньої 

діяльності педагогічного працівника. Правильно розроблені програми, плани 

дадуть змогу педагогові відчути свої можливості. За словами В. 

Сухомлинського «немає людей більш допитливих, невгамовних, більш 

одержимих думками про творчість, ніж учителі». 

Оскільки творчість – це діяльність, результатом якої є щось якісно нове, 

неповторне, оригінальне і навіть суспільно-унікальне, то кожного керівника 

закладу чи методиста турбує питання: як сформувати здатність до творчої 

роботи та як підтримувати світоч творчості, щоб він якомога довше не згасав, і 

давав плоди. Навчання педагога не може мати зупинок, перерв, не може 

закінчуватись [6]. 

К. Ушинський зазначав, що «учитель живе до тих пір, доки вчиться, як 

тільки він перестає вчитись у ньому вмирає вчитель». 

Самовдосконалення як соціальний процес базується на вимогах 

суспільства та професії до особистості фахівця. Причому вимоги, що 
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пред’являються спеціалісту, повинні бути вище тих можливостей, що має 

людина (О. Бодальов). 

Ще однією важливою передумовою процесу самовдосконалення є 

ставлення самого фахівця до вимог, що висуваються. Звісно, якщо він байдуже 

ставиться до них, про розвиток особистості не йдеться. Необхідно формувати 

самосвідомість людини як творчого професіонала. Зміст такої підготовки 

ґрунтується, перш за все, на гуманістичному уявленні про завдання професійної 

діяльності, бажаних якостях людини, зокрема, її фахової свідомості та 

мислення, творчих активних дій у рамках відведеної компетенції. 

Структура процесу самовдосконалення складається із чотирьох етапів:  

- самоусвідомлення та прийняття рішення здійснювати процес 

самовдосконалення;  

- планування та вироблення програми самовдосконалення; 

-  безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань, 

пов’язаних із роботою над самим собою;  

- самоконтроль та самокорекція цієї діяльності.  

Самоосвіта менеджера в освіті – це провідна форма вдосконалення 

професійної компетентності, що полягає в засвоєнні, оновленні, поширенні та 

поглибленні знань, узагальненні досвіду шляхом цілеспрямованої, системної, 

самоосвітньої роботи, спрямованої на саморозвиток і самовдосконалення 

особистості, задоволення власних інтересів і об’єктивних потреб освітнього 

закладу 

Результат самоосвіти може мати різні форми представлення. Зазначимо їх.  

До традиційних форм належать такі: доповідь; виступ на семінарі; виступ 

на педагогічній раді; виступ на засіданні методичного об’єднання; дидактичний 

матеріал; розробка пакету стандартного поурочного планування з теми чи 

комплексу тем; комплект дидактичного матеріалу з предмета; збірники 

практичних, контрольних робіт; розробка комплекту роздаткового матеріалу з 

предмета; розробка тематичних класних годин, батьківських зборів чи 

позакласних заходів; розробка пакету олімпіадного матеріалу для підготовки 
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учнів; база даних питань і задач з предмета тощо. 

Інноваційними формами підвищення рівня самоосвіти вважають: проект; 

розробку електронних уроків, посібників, пакету тестового матеріалу в 

електронних оболонках; створення особистої методичної чи предметної web-

сторінки; створення електронної бібліотеки творів художньої літератури згідно 

програм; написання статті до фахового видання; підготовку науково-

методичної розробки; створення методичного чи діагностичного кейсу, 

термінологічного словника тощо. 

Самоосвітня діяльність менеджера в освіті успішно здійснюється при 

наявності таких ознак: 

- реалізується як процес пізнання, що передбачає не просте закріплення 

професійних знань і засвоєння уже відомої наукової інформації, а має на меті 

одержання нових наукових методичних знань, практичних навичок тощо; 

- повинна бути безупинною, поповнення нових знань може здійснюватися 

на основі попередньої підготовки педагогів; 

- повинна сприяти оволодінню педагогом застосування професійних знань 

у його практичній діяльності. 

Такі знання зі сфери соціальних і гуманітарних наук можуть забезпечити 

керівникам закладів компетенцію діяти, пізнавати, спілкуватися, управління та 

реалізацію творчого потенціалу і професійної майстерності як найвищого 

ступеня розвитку керівника-суб’єкта самоуправління, самопізнання, праці й 

спілкування. 

Говорити про підготовку для того, щоб стати компетентним в будь-якій 

галузі або сфері діяльності має сенс тільки в тому випадку, коли бажана 

компетенція вже існує в будь-якому ступені. Компетенція розвивається, 

збагачується, розширюється, відштовхуючись від початкового рівня. 

Таким чином, аналіз змісту базових понять дослідження «компетентність», 

«компетентний», «компетенції» дозволив з’ясувати їх сумісні характеристики 

та взаємозв’язок між ними. Наведені поняття розкриваються авторами з позицій 

різних наукових підходів до визначення їх змісту, а саме функціонального та 
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інформаційного. 

Ми звернули увагу на широке використання останнім часом в науковому 

обігу терміну «ключові компетенції», який розглядається як інструменти, що 

відкривають двері і доступ до оволодіння новими ситуаціями. «Ключова 

компетенція – це визначена компетенція тому, що вона відповідає умовам 

реалізації, які є певною мірою універсальними». У плані професійної 

підготовки директорів закладів легко зрозуміти, з якої причини віддають 

перевагу розвитку суб’єктів компетенцій широкого спектра, що можуть 

проявитися в найрізноманітніших ситуаціях та умовах. Набуття компетенції 

базується на досвіді та діяльності суб’єктів. Саме цю точку зору розділяють 

багато європейських експертів з освіти. 

Категорія «професійна компетентність» визначається головним чином 

рівнем професійної освіти, творчим і відповідальним ставленням до справи. 

Елементи всіх цих якостей повинні бути наявними не тільки в структурі та 

змісті загальної освіти, на думку Б. Гершунського, а й в структурі грамотності. 

Більшість дослідників використовують поняття «професійна 

компетентність» як характеристику управлінської діяльності керівника. 

Досліджуючи діяльність керівника школи та його взаємовідносини з 

педагогічним колективом, Р. Шакуров звертає увагу дослідників на те, що 

низький рівень професійної підготовки директора школи негативно 

відбивається на взаємовідносинах у педагогічному колективі. 

Малокомпетентний керівник нерідко починає об’єднувати навколо себе таких 

же некомпетентних працівників, які погано справляються з роботою. На його 

думку, сучасний керівник школи – це, насамперед, високо компетентна людина, 

яка здійснює управління школою на науковій основі. Він уміє ставити 

актуальні задачі перед колективом, радитися із учителями, об’єднувати їх, уміє 

довіряти вчителям, попереджає і розв’язує конфлікти. Керівник школи повинен 

гармонійно поєднувати в собі якості адміністратора і колективіста, діловитість і 

людяність. 

За результатами дослідження Р. Шакурова, вчителі найбільш високо 
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цінують в директорі школи, насамперед, соціально-психологічні якості (43,1% 

– висловлювань респондентів), в тому числі, моральні, друге місце посіли 

професійно-ділові якості (34,3%), третє – адміністративно-організаційні [7]. 

Таким чином, вчителі при оцінюванні діяльності директора школи визначають, 

у першу чергу, психологічні, професійно-ділові та адміністративно-

організаційні якості, в тому числі професійну компетентність і діловитість, 

наявність яких дозволяє досягти ефективних результатів як власної 

управлінської діяльності, так і діяльності педагогічного колективу та 

навчальних досягнень учнів. 

 

Висновки 

Можна зробити висновок про те, що підтверджується важливість 

обізнаності компетентних керівників шкіл в основних компонентах і функціях 

наукових теорій управління (систематизуюча, узагальнююча, пояснююча, 

прогностична, методологічна і практична); розумінні нерозривного зв’язку 

понять теорії з об’єктивними закономірностями та меж застосування будь-якої 

моделі, теорії управління, знанні та вмінні застосовувати в практичній 

діяльності принципів, закономірностей, наукових підходів до управління 

школою, концепцій управління. 

Модель компетентності менеджера в освіті – це своєрідний еталон, 

описовий аналог, який відображає основні характеристики діяльності суб’єкта, 

закріплений документально образ спеціаліста, яким він повинен бути у певний 

період, та засоби його формування, своєрідний державний стандарт спеціаліста. 

Вона має відбивати задачі, які розв’язує керівник у процесі професійної 

діяльності, зміст цільових функцій та посадові вимоги. При створенні моделі 

ми прагнули домогтися достатньої повноти когнітивної та інших 

змодельованих складових при мінімумі кількості елементів, які її утворюють та 

будуть оцінюватися. 

Для визначення моделі менеджера в освіті необхідно зазначити критерії 

ефективності управлінської діяльності керівника навчального закладу. 



Развитие социально-культурной сферы в современном обществе                                                                              

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-73-4  95 

Провідним критерієм ефективності управлінської діяльності керівника 

навчального закладу є створення умов для досягнення мети навчального 

закладу. 

Ефективність управлінської діяльності менеджера в освіті в широкому 

розумінні слова – комплексна характеристика реальних результатів діяльності 

(інтегрального ефекту) з урахуванням відповідності цих результатів 

соціальному замовленню суспільства, концепції і задачам розвитку школи. 

Таке поняття ефективності діяльності цілком відповідає системному 

підходу до даного поняття. З погляду цього визначення говорити про 

ефективність управлінської діяльності керівника навчального закладу – це 

означає дати інтегральну характеристику всім її аспектам у світлі головної 

мети. 

Цільова ефективність управлінської діяльності менеджера в освіті 

характеризує ступінь пристосованості школи до досягнення поставлених цілей, 

необхідного рівня кінцевих результатів. Цільова ефективність є зовнішнім 

показником функціонуючої ефективності. 

Соціально-психологічна ефективність характеризує ступінь впливу 

управлінської діяльності керівника навчального закладу на виховний дух і 

цінності шкільного колективу. Ресурсна ефективність являє собою 

характеристику ступеня доцільності використання і розвитку всіх ресурсів 

навчального закладу школи: кадрових, матеріальних, фінансових. Технологічна 

ефективність характеризує рівень реалізації основних функцій управління: 

інформаційно-аналітичної, мотиваційно-цільової, планово-прогностичної, 

організаційно-виконавської, контрольно-діагностичної, регулюючої. 

Розробляючи проблему діагностики професійної компетентності педагогічних і 

керівних кадрів, визначають сукупність певних вимог, за якими опосередковано 

можна судити про критерії професійної компетентності. Аналіз наукових праць, 

присвячених проблемі управлінської компетентності керівника ЗЗСО, свідчить 

про складність даного явища та багатозначність його трактування та 

структурування. 
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Знання науковцями тлумачаться як «особлива форма духовного засвоєння 

результатів пізнання, процесу відображення дійсності, що характеризується 

усвідомленням їх істинності; як пізнання дійсності в окремих її проявах і в 

цілому»; як «складова частина світогляду, основа теоретичної психологічної, 

професійної компетентності, як змістовний компонент моделі професійної 

діяльності, представлений у вигляді абстрактних елементів, понять, категорій, 

значень, теорії, що відображають різні етапи розумової діяльності. 

Виражаються знання у поняттях, судженнях, умовиводах, концепціях, теоріях. 

Слід врахувати ієрархічне співвідношення знань, а саме: загальні знання 

виконують методологічну функцію до більш конкретних. 

Професійна компетентність означає стійку здатність до діяльності зі 

знанням справи, що включає: глибоке розуміння сутності виконуваних задач і 

проблем, що розв’язуються; знання досвіду, що наявний у даній галузі, активне 

володіння його кращими досягненнями; уміння вибирати засоби і способи дії, 

адекватні конкретним обставинам; почуття відповідальності за досягнуті 

результати; здатність учитися на помилках і вносити корективи в процесі 

досягнення цілей. 
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ГЛАВА 5. PROBLEMS OF SOCIAL REHABILITATION OF PEOPLE WITH 
DISABILITIES 

DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-016 
 

Introduction 

Social rehabilitation is considered as a complex of measures aimed at restoration 

of damaged or lost an individual's social connections and relationships because of a 

violation of health with persistent disorder of body functions (i.e., disability). The 

social rehabilitation of the disabled as an important tool for the integration of persons 

with disabilities in society, as a mechanism of building equal opportunities for the 

disabled, to be socially demanded. The purpose of social rehabilitation is the 

restoration of the social status of the person, social adaptation in society, the 

achievement of material no matter. 

The basic principles of social rehabilitation are as follows: earliest possible start 

of the implementation of rehabilitation measures, continuity and phasing their 

implementation, is systematic and comprehensive, individual approach. 

This paper discusses some of the possibilities of social rehabilitation of people 

with disabilities. 

 

 

5.1. Some problems of social rehabilitation of children with disabilities 

 

If to analyze the possibilities of social rehabilitation, it is like the process is a 

dynamic system in which there is a successive implementation of constantly arising 

in the course of interaction with the child tactical objectives towards achieving its 

strategic goals - restoring its social status, the formation is resistant to traumatic 

situations of the individual, the ability to successfully integrate into society. The 

process of social rehabilitation is carried out under the supervision of a specialist in 

this area, flows, as a pedagogical process, in specially organized conditions, which 

are different forms, methods and special means of influence on the child [1, 2]. 

Of course, social rehabilitation as an activity applies equally to the person 



Развитие социально-культурной сферы в современном обществе                                                                              

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-73-4  98 

skilled, which is its organizer, and the personality of the child included in the 

rehabilitation process, which acts as a subject of activity and communication. Social 

rehabilitation activities provide the activity of the expert on social rehabilitation and 

child with disabilities in order to prepare the latter to a productive and fulfilling social 

life through a special way of organized training, education and creation of optimum 

conditions [3, 4]. 

Measures must be taken to ensure mastery of previous young generations, in the 

form of knowledge, skills, abilities, moral values, norms of behavior, and on this 

basis the personality of the child, able to live in society and perform certain social 

roles. 

The focus of social rehabilitation activities is manifested in the fact that the 

process of social rehabilitation is adapted to the clearly defined goals, knowing what 

personal and mental qualities of the child at the final stage. 

For the social rehabilitation process is required to achieve positive changes in 

the psyche. Changes in the social rehabilitation process in this case can lead to more 

substantial positive changes in the development of the whole person. 

The effectiveness of the social rehabilitation activities is manifested in the ratio 

of the achieved to the highest attainable or pre-planned result. If we consider the main 

indicators for measuring the effectiveness of social rehabilitation activities, for 

example, can be taken comparable changes in the level of development of the child's 

personality, achieved relevant period, as well as its capacity for adaptation and 

integration in social and economic life with consideration of rehabilitation potential. 

The analysis shows that mental rehabilitation of persons with limited physical 

and mental capabilities involves a complex of psychological interventions aimed at 

correction or compensation of disturbed psychic functions and States. Return to 

mental health in the process of mental rehabilitation provides for the elimination of 

undesirable plants, uncertainty in their abilities, feelings of anxiety and fear. The 

process of mental rehabilitation in its implementation requires the creation of special 

conditions conducive to the preservation of a positive effect of treatment (leisure, 

communication, clinical examination). 
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The problem must be provided by the creation of a legal framework at various 

levels (municipal, Federal). 

Now comprehensive rehabilitation and social integration of children with 

disabilities is one of priority directions of the state social policy of the Russian 

Federation. 

The analysis shows that the number of children with disabilities, according to 

different sources within 10 years has increased at least by a third. These trends are 

typical for all States. However, according to studies conducted in Australia, Sweden, 

Finland, great Britain, the specialists of the centers on the problems of cerebral palsy 

found that improvements in prevention for 30 years to reduce the number of children 

with disabilities has not led, ie on the modern stage of development of science and 

practice in nature is programmed with more or less stable, the birth of children with 

disabilities. 

Therefore the need to develop rehabilitation and integration approach, in which 

the rights and freedoms in relation to persons with disabilities is one of the 

characteristics of a civilized state. For children is, first and foremost, the right to early 

intervention, qualified medical support, cognitive and emotional development of 

preschool and school education, the right to live in the family. 

Now in our country is actively developing the system of specialized institutions 

and rehabilitation centers for children and adolescents with disabilities, giving the 

opportunity to solve the problems of children with disabilities and the families raising 

them. 

If an analysis of the peculiarities of working with children with specific 

diseases, we get the following results. 

Early rehabilitation of children with cerebral palsy, great importance is the 

analysis of perinatal risk factors, already in this step of primary prediction of the 

severity of the disease. It is now established that the severity of the outcome is 

determined by the quality characteristics of the specific pre - or intrapartum factors. 

In severe cases, a combination of prematurity and low weight at birth related to risk 

factors for the development of the fetus, and intrapartum asphyxia severe. 
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The only rehabilitation activities and development of the rehabilitation system, 

but without creating conditions for social integration of disabled people will lead to 

an increase in the number of disabled people, potentially ready for productive 

employment or other social activities. There will be an increase of the distance 

between the formally proclaimed objectives of an open society for people with 

disabilities, and their maximum involvement in all spheres of life, and the real 

unwillingness of society to the participation of persons with disabilities in social and 

public life. The number of persons with disabilities unclaimed for work will increase. 

They will have more rights than real possibilities for their implementation. To store 

conditions for the predominance of the compensation approach when the proclaimed 

high standards the provision of social services, but is not guaranteed and the 

implementation of the principle of categorization to the detriment of the principle of 

targeting. 

In this regard, the rehabilitation of children with disabilities, as one of the areas 

of social policy, has acquired a state character. 

 

 

5.2. Training opportunities of people with disabilities using various 

computer technologies 

 

The problem of creating effective systems of training and control of knowledge 

of people with disabilities has attracted the attention of specialists.Over the past few 

years, an increase in the number of children with disabilities has been observed in our 

country, several tens of thousands of them are already born with disabilities.  It is 

required to provide a special educational environment of a developing type for 

children with disabilities.  For this, it is proposed to use intelligent learning systems. 

 The main difficulty in the development of intelligent learning systems is due to 

the wide variety of goals, methods and tools used in the learning process [5, 6]. 

 Among the most common approaches in teaching people with disabilities using 

information technology can be identified: 
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 -additional education (training courses, seminars and courses); 

 Separate education (use of specialized institutions); 

 -integrated education (education of disabled people with regular students); 

 - distance learning (remote interaction of teacher and student). 

 In the literature, three possible approaches to individualizing instruction are 

noted: 

 - Learning is fully computer-defined. 

 - learners determine the features of learning. 

-students determine the learning strategy, but if you have learning difficulties, 

the computer monitors this and corrects the situation. 

For example, you can use computer simulators, which are understood simulators 

that do not contain real equipment, but using virtual reality. While a computer 

simulator provides the formation of a permanent conceptual models and the evolving 

conceptual models. The use of computer simulators provides the possibility of 

increasing motivation for learning. Intellectualization of the learning system include 

an expert system that plays the role of a computer instructor [7, 8]. 

Now actively introducing the methods of distance learning, which provides 

interactive communication of teachers and students at different stages of learning, 

and independent work with materials of information network, most of which are 

prepared by the teacher. Can also be used artificial intelligence technology. Due to 

the timely adjustment of the student model to be quickly adapted learning material for 

each individual student to carry out interactive assistance at the level of hints, 

examples or explanations. 

Learning efficiency will be higher, the more frequently and regularly exercises. 

Among the systems used in the training are the following: 

1.Information and referral system. 

2. System Advisory type. 

3.Intellectual-training. 

4.Control systems. 

5.System accompanying type. 
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When you are building distance learning systems must pay attention to the 

following the knowledge that they include: 

-knowledge of educational technology; 

-knowledge about the studied subject area; 

-knowledge about psychological peculiarities of students. 

Thus, intellectual technologies allow to improve the quality of educational 

services in conditions of modern information society for people with disabilities..due 

to the adaptive presentation of educational materials is possible an individual 

approach to students, interactive feedback. can save much time of the teacher, 

technology selection models students can enhance managerial and communication 

aspects of the learning process. 

 

 

5.3. On psycho-pedagogical and medical characteristics, rehabilitation of 

people with disabilities 

 

In modern conditions social work with disabled people includes the medico-

social rehabilitation. Should be used complex medical, psychological, pedagogical, 

technical, trade measures aimed at restoration of disturbed functions of an organism 

and working capacity of sick and disabled. 

Undoubtedly, from the point of view of the psychology of disability leads to 

many problems in humans. Disability is a specific development situation and status of 

the individual, usually accompanied by disability in different areas. 

It is important to note that children with disabilities represent the most 

vulnerable category of persons with disabilities, which has its own characteristics, 

due to the fact when there is a breach of the disability, lack of social experience, 

which have persons with disabilities who acquire a disability after the age of 

eighteen. 

When difficulties arise with the creation of conditions that enhance the sense of 

purpose, activity and vitality, such situation may affect the formation of skills of self-
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reliance as well as adequate relations with others, which are indispensable for the 

harmonious interaction of the external environment with the internal world of man. 

That is, the person may withdraw into themselves, to feel any inferiority. 

In this connection, you need to use different approaches to the definition of 

disability since childhood and is a common disease, only medical criteria are clearly 

insufficient. Need a comprehensive social assessment. 

When is social rehabilitation of disabled children with disabilities, it is aimed at 

social and home appliance are disabled. In this case the complex of measures 

includes the provision of various technical devices, allowing to move and 

cacheinterface in society. 

Rehabilitation in addition to return people to normal life, and has important 

socio-economic aspect. Disability with full incapacity for work the society carries 

great economic losses, which consist of pensions, expensive health care, education, 

etc. 

Now the state policy towards persons with disabilities is considered from the 

point of view of opportunities to show that he is not affected rights, with no prospects 

of man, and the man who can actively participate in public life. 

Very often, people find it difficult to solve various problems. While it is possible 

to attract social workers who can provide quality social assistance to those in need. 

Situations can be very different, including education and legislative issues and 

living conditions, the social worker needs to inspire confidence. 

If there is social integration, it can be noted the effectiveness of rehabilitation. 

Let us consider some concrete examples of rehabilitation. 

For example, rehabilitation of the educational institution gives form accessible 

volume of competences. The sheer mastery of the competencies occurs as a result of 

children learning the ways of the organization, implementation, planning and control 

in various types of private activities. These types of is not only informative, but also 

gaming, communicative, creative, social, etc. To this group of results include 

indicators that reflect the success of overcoming and prevention of developmental 

disorders. Evaluation of these results, implements a Council of teachers and medical 
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employees, conducted lessons with children, or specialists of psychological-medical-

pedagogical consultation, claiming the need to change the educational path of a child 

or the transition to the next stage of education. 

The results of socio-psychological habilitation families are the expansion of 

parental and parent-child communication, objectively measured by the number of 

parents attending games, creative and (or) training groups. In addition, material 

results of this activity can be a joint parent-child projects, exhibitions, productive and 

artistic creativity. Another indicator is the initiative of parents in social projects 

kindergarten, attend open classes. Special direction habilitation activities for families 

of students of psychological counselling and psychotherapeutic help. One of the 

results of psychological support of parents of children with special educational needs 

- the restoration of social ties in the parent environment, establishing trust and mutual 

support. 

To each person with a disability requires an individual approach. The main types 

of rehabilitation programs are medical (recovery functionality person), professional 

(employability), social (individual, family and household activity). There should be 

developed an individual rehabilitation program, which will allow you to designate 

activities as recommended by the disabled. 

A disabled person is a person who has impaired health with steady disorder of 

body functions caused by diseases, consequences of traumas or the defects, leading to 

restriction of life and triggering the need for social protection. 

In our country pays attention to working with people with disabilities. For this, 

first of all, there is a legislative base. 

Under article 26 of the Convention on the rights of persons with disabilities 

requires that the state should take appropriate measures to enable persons with 

disabilities to attain and maintain maximum independence, full physical, mental, 

social and vocational ability and full inclusion and involvement in all aspects of life. 

In accordance with the Law Russian Federation "About social protection of disabled 

persons", adopted in 1995, provides a comprehensive approach to rehabilitation of 

persons with disabilities, a component of which is their education. 
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Now disabled people can study in various educational institutions that have the 

capacity to undertake it. 

Fundamental rights of citizens in this area are enshrined in article 43 of the 

Constitution "Every citizen has the right to education. Guaranteed access to free 

preschool, basic General and secondary vocational education in state or municipal 

educational establishments and at enterprises. 

Everyone has the right on a competitive basis to receive free higher education in 

state or municipal institution or enterprise. Basic General education is compulsory. 

Parents or persons, replacing them, ensure that their children receive basic General 

education. 

Required professional education shall be done in accordance with state 

educational standards in educational programs adapted for training of invalids. It is 

unacceptable, the introduction of special standards. Only with this approach to 

learning disabilities as professionals they will be competitive in the labour market. 

The analysis of possibilities of realization of rights of persons with disabilities in 

education, it is important to note that the possibility of receiving disability secondary 

and higher education is highly dependent on the quality of their education in high 

school. There are serious diseases with which the learning process is a rather 

laborious process. In this regard we need to develop a General education program in 

stationary medical institutions and rehabilitation centers. 

One of the most important components of such an educational environment for 

sick children and children with disabilities must be the distance learning system. 

distance learning for this category of students is necessary due to the specifics of 

mental development of children and the education system. The main problem with 

the organization of remote education for people with disabilities, is poor study the 

psychological side of training in this system. But it is the task of psychologists. A 

significant advantage of network technologies in contrast to other is the ability to 

study at your own place, on an individual schedule using information resources 

remote at a considerable distance educational institutions, having constant contact 

with the teacher (students). 
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It's nice to know that our country is becoming more and more people understand 

that the problem of integration of people with disabilities in social and economic life 

of society is problem on a national scale. We see that the government are currently 

only able to declare their determination to establish a society of equal opportunities 

(for example-the program "Accessible environment") . But the real results can only 

be achieved by private initiative of individuals, enterprises, academic institutions, 

able to change their attitude towards people with disabilities that people with 

disabilities could finally feel marginalized, isolated in special boarding schools, 

special enterprises, and productive members of society. 

 

 

5.4. The rehabilitation of people with hearing problems 

 

Under existing conditions, disabled people are people who have a health 

impairment with persistent disorder of body functions caused by diseases, 

consequences of injuries and defects, leading to restriction of life activity and causing 

the necessity of their social protection. There is another term - "a person with limited 

mental or physical capabilities." 

With the development of civilization gradually developed the concept of the 

reintegration of such persons into society, i.e. disability is perceived by society, has 

developed a complex of measures providing the opportunity for disabled people to 

get back or as close to full public life. 

Research conducted by scientists show that deafness is considered a particularly 

severe pathology, because it entails silence. Human speech is formed and developed 

on the basis of a hearing child learning to speak, repeats the words that he hears. 

Therefore, to give a deaf child is possible only through the development of auditory 

perception. 

There are some types of patients with hearing disorders: the deaf (hearing loss) 

slabostyami. Deaf without speech early deafened people, or from a congenital lack of 

hearing. Deaf, kept it to one degree or another, are referred to as late deafened. 
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In the middle of the last century in Croatia was developed verbotonal method in 

the rehabilitation of deaf children. As a result, in 1961, was created in Zagreb 

rehabilitation centre "SUVAG", where children are involved doctors, teachers and 

social workers. In this center for the development of the method came specialists 

from different countries. Today verbotonal method are several hundred rehabilitation 

centers in more than 40 countries, its efficiency is confirmed by more than 50letney 

history. Since 1990, the method used in Russia. 

When is the social rehabilitation of persons with hearing loss, the use of social 

learning methods are special production conditions, working conditions. The basis of 

social rehabilitation of disabled persons with hearing impairments is to bring the 

environment into line with the needs of the disabled, creating conditions for access of 

invalids to the information available to a healthy society. 

People with existing hearing loss have particular difficulties in learning. It is 

necessary to apply special methods in connection with the impossibility of obtaining 

and reproducing information from the pathology of communicative functions. For 

such people, created special schools for the deaf and hard of hearing. The sooner the 

training, the greater the likelihood of speech development. There are trainers for the 

development of auditory, auditory-vibrotactile perception, used equipment for 

collective and individual lessons. 

Due to the fact that the basis of the causes of deafness are harmful labor 

conditions, in the rehabilitation use of soundproofing, vibration absorption, remote 

control. Can be used as individual means of protection: vibration-absorbing gloves, 

shoes, ear hats. 

It is important for subtitrare various television programs and production of 

subtitled videos for people with disabilities. 

You must communicate with the all-Russian society of the deaf, which has a 

wide network of rehabilitation facilities which provides training, employment and 

measures for social inclusion of persons with this pathology. 
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Conclusion. 

Thus, when developing methods of working with people lacking capacity must 

be based on an integrated approach. 
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ГЛАВА 6. PROBLEMS OF EVALUATION OF CHARACTERISTICS OF 
EMPLOYEES IN ORGANIZATIONS 

DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-029 
 

Introduction.  

Currently, there are certain changes in society that determine the need to 

improve the professional training of workers. The education system is being adapted 

to progress, both in the scientific and technical fields. A transition to a continuing 

education system is underway, teaching methods are changing. One of the features of 

training a highly qualified specialist is following not only certain standards, but also 

taking into account the personal qualities of the employee. Assessment of knowledge, 

skills and abilities can often be observed in the processes associated with the 

selection and training of personnel. Among the main assessment methods, it is 

possible to note the testing capabilities and simulators, sometimes they use 

approaches related to interviewing. But in order to assess a number of skills, the 

benefits of business games can be noted. The quality of the assessment is determined 

by the degree of sophistication of the methodological foundations (tests, cases) and 

the competence of the experts who make the assessments. Assessment of labor 

efficiency is characterized by the fact that there is a strong connection with the 

organization's business processes and the corresponding control system. The aim of 

the work was to review the processes associated with assessing the competencies of 

employees in the enterprise. 

 

 

6.1. Features of competency assessment. Possibilities of using a gamified 

approach  

 

Gamification can be considered as one of many business approaches, which 

contains a large number of interesting components, assembled on the basis of 

methods related to psychological techniques, game techniques, control theory [1]. 

The analysis shows that the stages of successful activity or difficulties in the work of 
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firms quite strongly depend on how much customers and employees are involved in a 

single process. There are various options for increasing the efficiency of a company. 

The introduction of gaming technology may lead to additional problems that 

need to be addressed. But at the same time there are additional opportunities in 

management. A large number of large companies are already actively putting into 

practice the basics of gameification, and therefore there is a development of 

appropriate software products. Opportunities for profit when using them are now 

associated with hundreds of millions of dollars. During the gamification processes, 

the designation is not of what functionality is in the systems under study, but on how 

to solve problems of accounting for relationships among people in the internal 

environment of organizations. Implementation of systems optimization processes 

occurs when a review of various emotional states of employees occurs (we are talking 

about feelings, motivation, etc.). 

As people become involved in games, there are opportunities for long enough to 

achieve retention of connections among them, to carry out motivation for 

development processes. It is important not to be limited to just some symbols of the 

game. 

When recruiting personnel based on game forms, certain advantages can be 

observed. 

The use of conventional approaches, for example, those related to reviewing a 

resume or hearing candidates, does not always provide an idea of the characteristics 

of the mental abilities of candidates. As game scenarios are introduced (different 

tasks are being solved, situations are playing) or new tasks are being set during 

interviews, one can observe a test of creative opportunities for potential employees. 

It is important to understand what the focus of the management processes will 

be, where the process participants will be. 

When considering the main goals of gamification, it is important to pay attention 

to how sales growth occurs. Moreover, even if changes in economic processes occur, 

products should still remain in the focus of attention. 

In those cases when they plan to introduce a model for the implementation of 
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gamification, it is necessary to carry out checks on how this is possible: 

1. Conduct a review of what can be obtained by using gamification tools. If 

there is no employees' mood for games, then their distribution can cause negative 

effects. 

2. Conduct analysis on the characteristics of the business, this allows you to 

outline the ways in which consumers will be involved. 

3.Determine the set of ultimate goals. That achieve. 

4. Provide conditions so that the game is not prematurely completed, thus 

developing and making planning for long-term projects. In this case, it is necessary to 

properly improve the internal mechanisms of the game. 

In the event that a small start-up starts, orders are made for him in order to 

gamify the corresponding product. In the medium-sized business, we can note the 

creation of a system in order to gamify marketing. Among the main goals, there are 

opportunities to attract potential consumers for some market segments and engage 

them in brands. Are there opportunities for people to be motivated during 

gamification processes? Sure, yes. It happens that we are faced with the fact that 

people can enthusiastically play role-playing games, strategies, and practice for a 

long time at the computer. 

At the same time, development processes are felt and progress is clearly visible. 

The possibilities that gamification will really be realized are to provide 

employees with continuous work, even for those cases when they have a lot of work, 

which leads to the fact that they are forced to come to work even on weekends. 

Opportunities for improving professionalism in the gamification processes are 

studied in various works that consider the Octalisis model [2], which is associated 

with 8 main positions: 

1. The formation of epic significance and vocation, that is, players are aware of 

their exceptional roles. 

2. Development processes occur when achievements are achieved, obstacles are 

overcome. 

3. There are processes of development of creativity, feedback appears, in other 
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words, there is a need among the players to make sure of the results of their activities. 

4. Creating incentives for ownership and ownership. 

5. Formation of the desire for other people to accept the person. 

6. A person wants to have a permanent job in order to receive regular bonuses or 

resources. 

7. People strive for excitement and unpredictability. 

8. It is natural for people to desire to get away from something negative. 

Such components may not always simultaneously be part of a gami ed system. 

In most cases, companies characterized by excellence in work related to 

gamification have common behavioral models [1]: 

-formation of consumer orientation; 

-creation of new positions - director of engagement; 

- bringing to users what they need; 

-conditioning in order to be involved in the game; 

-understanding that the game is significant; 

- Formation of centers related to best practices and innovations. 

Based on centers of excellence, there are opportunities to manage workers, 

products and how consumers behave, while not focusing on conventional methods. 

On the basis of such internal groups, information can be obtained for the entire 

organization, which leads to the achievement of new heights. 

Despite the fact that there are noticeable risks that many of the modern gamified 

projects can reach their completion, among the main problems there is an erroneous 

interpretation according to the very principles of games, in which there are 

restrictions on replacing one reward with another. 

Carrying out employee motivation can be done on the basis that feedback is 

provided for real-time modes. Even if employees who are associated with sales do 

not have a special motivation to solve problems, there is an awakening in them of 

interest in increasing sales volumes for which certain bonuses are planned. 

When certain rewards are given, employees are motivated for internal levels of 

the enterprise and successful solutions appear. But then, when the number of rewards 
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is too large, the benefits of gamification can be lost. 

In some cases, during gamification, workers may be afraid that they will be 

useless participants in the game. This can lead to a deterioration in the quality of 

employees. 

It happens that the word "gamer" is used to participants in the game processes, 

which in the mind may mean such people who are engaged in useless affairs. This 

leads to the fact that you should not abuse just the gaming components. 

The gameification technology can be applied with great success in the learning 

process and advanced training for employees of the organization. 

 

 

6.2. Characteristics of a rating system for assessing knowledge 

 

  If we talk about the implementation of important tasks related to the 

modernization of modern education, aimed at improving the quality of professional 

knowledge, then in such cases a positive role may belong to the rating system for 

assessing the quality of students' knowledge. Under existing conditions, such a 

system is not always widespread in certain universities and take it as a base for 

educational activities [3]. At the same time, the rating can be considered as the basis 

for building scales according to assessments of the effectiveness of educational 

activities for each student, including such varieties as lectures and practical classes, 

independent work on the study of materials. As a result, there are opportunities in 

order, on the one hand, to make a clearer and fairer assessment of the degree of 

quality training of students, but at the same time, to ensure a minimum of initial data 

so that the model used is quite simple. It is important to understand that students will 

be more interested in such an approach when evaluating the results of their work, 

which determines the increase in their activity during studies, as well as they are 

more serious about independent study of the material. 

As the main stimulating factors in this case, we can distinguish such. Firstly, 

there is a spirit of “competition” among young people, which is not always clearly 
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visible in the framework of conventional methods, which level the real levels of 

students' training based on ordinary assessments. It is not always clear what a set-off 

or a set-off is. 

That is, the failure is understandable, but what level of knowledge is determined 

by the offset requires additional consideration and analysis. If we make a more 

fractional gradation on a scale that has several tens of points, then this gives the 

opportunity to build a kind of grading ladder on which those students who are 

maximally ambitious will strive to take a higher place [4-9]. Also, there is a 

stimulating role on the part of students' ability to achieve tests or exams based on 

practical work, focusing on the amount of points scored. In this case, we can talk not 

only about the rating of "excellent", but also other ratings that are also positive. On 

the other hand, the student may have the opportunity to make additional attempts, in 

order to increase grades when conducting final tests of their knowledge. If we talk 

about the prospects, then when the rating system extends to all learning processes in 

relation to individual faculties, then we can judge its effectiveness. 

For example, it will be possible to include in such systems not only the types of 

activities of students discussed above, but also elements of research work, 

characteristics of various types of practices, other types of work provided for in an 

educational institution. In such cases, you can maximize the individualization of the 

educational process. 

When using appropriate tools for assessing knowledge, opportunities arise for 

changing the existing scholarship system. 

 At the same time, students will no longer strive simply to get, for example, a 

mark of "excellent", but he will already have specific goals within the framework of 

more defined grading scales. Based on the rating system for assessing the quality of 

students' knowledge, it is possible to fill out a database of data on students in each of 

the faculties. At the same time, deans as management centers related to the collection 

and processing of incoming information can have direct contacts with prospective 

employers, when basing their characteristics on specific graduates not on some 

subjective assumptions, but with a focus on the results of many years of expert 
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examination of students' work within the rating system. Meanwhile, we will make a 

reservation that even if we have perfected the rating system, we cannot say that we 

should dogmatically follow it. If the leader of the lesson has insufficient preparation, 

then it is required to involve other important indicators for assessments, the use of 

which determines the appropriate approaches. 

Models for assessing knowledge by mathematical methods should not be heavily 

loaded, attention should be paid to the humanistic component of the educational 

process. 

Based on the above analysis, we can conclude that the questions of studying the 

rating system determine the need for multilateral approaches involving different 

approaches. 

Issues related to computer control of knowledge are usually considered in 

relation to two aspects: it is methodological and technical [10]. 

There are connections between the methodological aspects of knowledge control 

and how pedagogical and psychological issues are solved, that is, the control of 

classes should be considered from the point of view of didactics. Among the 

methodological aspects can be noted. 

Types and difficulties of tasks are determined when conducting tests of 

knowledge, skills of students. In the control task, a review is carried out of what 

conformity of the preparedness of students to various levels of learning materials. 

Assessment of the quality of knowledge at each level (knowledge, skills) can be 

carried out on the basis of attracting different types of tasks. 

There are activities to plan how knowledge control is going. In the educational 

process, it is customary to distinguish time stages, that is, such a process is distributed 

in time and it determines the formation of the necessary knowledge, skills and 

abilities. In such cases, the evaluation processes occur gradually and they allow for 

quality and volumetric control. Four types of knowledge control can be noted, which 

depend on how long the test is carried out. They talk about the initial (preliminary) 

control, current, midterm and final control. Requirements are defined in order to form 

a set of questions and tasks on tests. And they depend on what type of control and 



Развитие социально-культурной сферы в современном обществе                                                                              

МОНОГРАФИЯ                                                                                                    ISBN 978-617-7414-73-4  116 

what its goals are. You can observe different ways relating to the formation of tasks 

for ongoing monitoring: the creation of a random sequence of questions and tasks that 

have different complexity, difficulty and significance; the preparation of special sets 

of tasks that have different complexity, formed in order to check on a specific or 

complex level of training and presented in given sequences, etc. 

Technical aspects are primarily associated with the problems of implementing 

the knowledge control that is planned, with the selection of suitable algorithms in 

order to evaluate the control work. Among the technical aspects include: Creation of 

sets of control tasks based on the selected approaches. Focusing on the purpose and 

type of control being carried out, the processes of automatic preparation of task 

packages for monitoring and issuing it to students are underway, that is, monitoring 

control is based on the fact that control tasks are generated that take into account 

various knowledge control parameters [9, 10]. Making choices and applying 

parameter control knowledge assessment systems. It is possible to separate control 

parameters into three groups: parameters that characterize a separate task and its 

implementation processes; parameters that characterize how the student is working 

with sets of control tasks; parameters that are used to configure the algorithm (they 

are usually set by the teacher, but you can have those values that are pre-set). 

Making the choice of algorithm in order to assess the knowledge of students. 

Any knowledge assessment algorithm provides for the collection, analysis and 

transformation of data that are obtained in the control processes, as well as the 

assessment itself is formed (in the form of the sum of certain points, such as rating, 

rank). 

Distinguish the algorithms that are used in order to give an assessment only at 

the end of the control, that is, this refers to the last stage of the evaluation process. 

But, in most algorithms, approaches are used in parallel with the control of 

knowledge, then an assessment can be set for the fact that a separate task, test work 

or work on the discipline as a whole will be performed, while the obtained estimates 

are necessarily taken into account in the control methods used. 
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6.3. The classification of control methods and models for assessing 

knowledge. 

 

Knowledge control processes consist of three steps: 1) the creation of questions 

for the control of knowledge on the basis of control tasks that are stored in the 

database; 2) they are given to students and give them an answer, perhaps with 

feedback; 3) is rated. 

- The first two steps relate to the fact that a computer control process is being 

organized; in the third step, on the basis of the applied algorithm, the direct 

assessment for control is calculated. 

- As a result, in order to control the control of knowledge, it is required that: 

-  methods and models of control organization; 

-  Models for determining and assessing what knowledge, skills and abilities of 

students, based on the results of the execution of control tasks. 

- You can divide the methods of knowledge control into three types: 

-  not adaptable 

- use of strict sequence; 

- forming a random sample; 

- development of the combined method; 

-  partially adaptive 

- the formation of a random sample involving individual parameters of the 

models of students; 

- conducting control based on the responses of students; 

- controlling on the basis of models of educational material; 

- use of the modular rating method; 

- fully adaptive 

- conducting control on the model of students; 

- conducting control on student models and educational materials. 

- Methods for assessing knowledge can be divided into three main types, in 

each of which you can see a set of models: 
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-  by quantitative criteria 

- simplest models; 

- Models that take into account the types of tasks; 

- models that take into account the properties of tasks; 

- models that take into account the properties of tasks and their parameters; 

-  by probabilistic criteria; 

- models that take into account the probability of correct answers; 

- models that take into account the uncertainties of answers; 

-  according to classification criteria; 

- Models based on ratings; 

- models based on fuzzy sets. 

 

Conclusion 

It should be said that only a small fraction of computer systems intended for 

training give a truly adaptive approach to the organization of control and knowledge 

assessment processes. 
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ГЛАВА 7. ЗАХОДИ ДЕРЖАВНИЦЬКОГО ВПЛИВУ НА ЦИФРОВУ 
НЕРІВНІСТЬ ПРИ ВПРОВАДЖЕНІ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО 

УРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ 
DOI: 10.30888/2706-8528.2019-01-019 

 
Вступ 
На теперішній час основні інновації у світі пов’язані з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), в тому числі і така інновація 

державного управління як електронне урядування (ЕУ). На сьогодні завданням 

щодо впровадження ЕУ в Україні, є не у створені нових підходів та принципів, 

у розробленні конкретної системи заходів та послідовність їх здійснення на 

державному рівні, визначення розмірів та форм державної правової, політичної, 

фінансової та адміністративно-організаційної підтримки. Це по суті певна 

стратегія на державному рівні у сфері ЕУ і вона повинна охоплювати діяльність 

як центральних органів влади, так і регіональних і місцевих, враховуючи 

специфіку останніх.  

Проблемами ЕУ опікалися такі учені Д. Кедді, К. Вергез [1], П. Клімушин 

[2], Я. Бєлєвцова [3], .О. Громико [4] та інші. Разом з тим, обґрунтування 

конкретних заходи державницького впливу на цифрову нерівність при 

впроваджені системи електронного урядування в Україні, на думку автора 

праці, потребує подальшого дослідження. Зазначене тісно пов’язано з новими 

викликами інформаційного суспільства, які відносяться до економічних, 

політичних, соціальних та безпекових проблем сучасної України. Зазначені 

проблеми об’єднуються в глобальну проблему, яка отримала назву ”цифровий 

розрив“. 

 

 

7.1. Сутність поняття ”цифрова нерівність“. 

 

Цифрова нерівність (анг. Digital divide) – цифровий розрив, інформаційна 

нерівність, інформаційний або цифровий розкол, цифрове або електронне 
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провалля, комп’ютерний вододіл. У подальшому ЦН. 

Виходячи із наведеного визначення, можна зазначити: 1) це новий вид 

соціальної диференціації, що витікає з різних можливостей використання 

новітніх інформаційних технологій (ІТ); 2) зазначені визначення характерні для 

прибічників концепцій, які пов’язують долю інформаційних структур, засобів і 

процесів їх нерівномірного розповсюдження серед громадян у зв’язку з їх 

правами  і матеріальним добробутом; 3) цифровою нерівністю називають 

нерівність щодо доступу до різних можливостей у сфері економіки, соціальній, 

культурній та інших сферах, як результат нерівного доступу до сучасних 

комп’ютерних технологій; 4) зазначений термін ЦН описує ситуацію, яка 

виникає коли в суспільстві існують соціальні групи з різними можливостями 

використання сучасних ІТ (наприклад, Інтернет). 

Цифрові технології, як технічна основа електронного урядування (ЕУ) 

являє собою систему взаємопов’язаних засобів, за допомогою яких 

здійснюється збір, оброблення, фіксація, зберігання інформації з 

використанням різних методів. Розвиток зазначеної технології є основою 

подолання ЦН в державі. 

Питаннями пов’язаними з глобальною ЦН, яка існує між заможними і 

бідними країнами були основними на Всесвітньому саміті з питань 

інформаційного суспільства. Це проблема не лише соціальна, а і політична, 

тому повинна вирішуватися як органами влади так і політичними партіями. 

 

 

7.2. Політичний аспект цифрової нерівності. 

 

У політичному плані питання ЦН розглядаються з таких позицій: 

1. Існує проблема що різниці між користувачами і не користувачами 

Інтернету для політичного життя. 

2. Залишається проблемою низки питань пов’язаних з державною 

політикою щодо зменшення ЦН. Слід визначитися на рівні вищих органів 
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влади: цю проблему повинен вирішувати Кабінет Міністрів України 

(демократичний уряд), чи проблема буде вирішена еволюційним шляхом 

(поступовою адаптацією, як впроваджувалися в державі сотовий телефонний 

зв’язок, цифрове телебачення тощо). 

3. Проблема ЦН наочно представлена на рівні світової спільноти. Між 

розвиненими і малорозвиненими країнами спостерігається різний рівень ІТ. Для 

України цю проблему слід вирішувати на державному рівні шляхом 

розробленої Концепції удосконалення ІТ і виведення її складових на 

Європейський рівень. 

Отже, проблема ЦН для України очевидна і нею слід займатися на 

державному рівні. Слід зазначити, що проблема ЦН – це передусім проблема 

суспільної нерівності, яка проявляється в усіх сферах життя людини: 1) у 

доступу до життєво важливих ресурсів таких як продовольчі, сировинні, 

енергетичні тощо; 2) до робочих місць; 3) до освіти; 4) медичних послуг тощо. 

Як наслідок, нерівність негативно позначається не лише на відносинах між 

людьми, а й на відносинах між державами. Безперечно, однією з причин 

суттєвого розшарування суспільства в державі є їх фінансова нерівність. 

На сьогодні, гостро існує проблема не просто ЦН, а і визначення 

показників та критерія, за якими можна виміряти її глибину. Значеннями 

показників можуть бути: 1) кількість комп’ютерів, які є у громадян; 2) кількість 

користувачів мережі Інтернет; 3) кількість власників мобільних телефонів, а 

критерієм ЦН є рівень доступу громадян до різного роду інформації з 

використанням сучасних ІТ. Для реалізації зазначених показників і критерію, 

важливими чинниками щодо подолання ЦН є: 1) комп’ютерна освіти; 2) 

законодавча база; 3) реформування суспільної думки в подоланні стереотипів 

відносно інформаційно комунікаційних технологій (ІКТ) і посилення 

мотиваційного чинника щодо використання ІКТ всіма верствами населення 

держави. 
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7.3. Сутність існуючих методик вимірювання цифрової нерівності. 

 

На теперішній час існують дві методики вимірювання цифрової нерівності, 

стислий зміст яких наведено в табл. 1. 

Таблиця 1 

Стислий зміст методик вимірювання цифрової нерівності 
Назва Стислий зміст 

   1. Методика  ”Євробарометра“    Статистичне дослідження, яке проводиться 
починаючи з 1997 р. Оцінювання засновано на 
існуючого положення у сфері ЦН та за прогнозом. В 
основу методики покладено такі параметри: 
   1. Бажано мати дома можливість доступу до 
ресурсів і послуг, які існують в державі. Виділено 11 
систем доступу, які розглядаються як канали 
використання інформаційним суспільством: 1) 
відео-магнітофон; 2) телетекст; 3) персональний 
комп’ютер; 4) мобільний телефон; 5) кабельне 
телебачення; 6) наявність пристрою для 
програмування CD-ROM; 7) супутникова антенна; 
8) цифровий телевізійний декодер; 9) факс або факс-
модем; 10) вхід до Інтернет. 
   2. Можливість: 1) отримання електронних послуг; 
2) спілкування з міською владою; 3) організація 
подорожей; 4) читання електронних газет і новин; 5) 
електронна торгівля; 6) консультації тощо. 

   2. Міжнародна методика 
”Готовність до інформаційного 
світу“ 

   Розроблена Гарвардським університетом у 2000 
році. Слугує для оцінювання можливостей доступу 
до глобального інформаційного світу. Виділено 5 
критеріїв готовності: 1) доступ до мережі 
(наприклад, розвиток інфраструктури); 2) стан 
дистанційного навчання; 3) розвиток ”електронного 
суспільства“; 4) розвиток е-economy; 5) політика 
держави у сфері ІКТ. 

 

Крім зазначених методи, російськими фахівцями розроблена власна 

методика, яка закладає в основу соціальні і мотиваційні чинники. Методика 

ґрунтується на досліджені готовності різних соціальних груп населення до 

життя та роботи в інформаційному суспільстві та виявленню чинників, що 

визначають відношення зазначених груп з інформаційним середовищем. За 

принципом використання ІКТ соціальні групи населення поділяються на: 1) 

тих, хто використовує ІКТ (активно творять інформаційне середовище і 

активно ним користуються); 2) тих, хто бажає використовувати ІКТ, але до 
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теперішнього часу за певних причин не користуються (наприклад, причина – 

відсутність технічних можливостей); 3) тих, хто не бажає використовувати ІКТ 

(інформаційно пасивні громадяни).  

 

 

7.4. Заходи державницького впливу на цифрову нерівність при 

впроваджені системи електронного урядування в Україні. 

 

До заходів державницького впливу на цифрову нерівність при впроваджені 

системи електронного урядування в Україні слід віднести: 

1. Цифрову нерівність слід вирішувати на рівні вищих органів влади, 

конкретно Кабінет Міністрів України (демократичний уряд) і не чикати коли 

проблема буде вирішена еволюційним шляхом (поступовою адаптацією, як 

впроваджувалися в державі сотовий телефонний зв’язок, цифрове телебачення 

тощо). 

2. Для України проблему ЦН слід вирішувати на державному рівні шляхом 

розробленої Концепції удосконалення ІТ і виведення її складових на 

Європейський рівень. 

3. З метою покращення в України ситуацію з ЦН належить покращення 

фінансової нерівності між громадянами. 

4. Розробити систему визначення показників та критерія, за якими можна 

виміряти глибину ЦН. 

5. На основі існуючих методик вимірювання цифрової нерівності прийняти 

рішення стосовно зазначеної методики для України. Це може бути поєднання 

декількох з них. 

 

Висновки. 

Реалізація зазначених заходів дозволить: 1) формувати сприятливі умови  

для розвитку інформаційного суспільства через створення відповідної 

законодавчої, суспільної та економічної бази; 2) забезпечити потенційні 
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можливості доступу населення до ІКТ за рахунок співпраці держави та 

приватного сектора економіки; 3) забезпечити можливості отримати знання, 

вміння та навички використання ІКТ для всіх верств населення держави; 4) 

створити систему мотиваційних чинників для залучення населення до 

використання ІКТ; 5) частково вирішити проблему ЦН в системі впровадження 

ЕУ. 

Напрями подальшого дослідження: 1) проблеми інформаційної безпеки 

у разі удосконалення ЦН в Україні; 2) система оцінювання фахівців організації, 

які відповідають за удосконалення ЦН в Україні. 
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