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Анотація. У роботі проведений огляд різних музичних творів, що використовуються в 
музичній терапії. Проаналізований їх вплив на показники діяльності серцево-судинної 
системи, активності головного мозку, а також на суб'єктивні характеристики рівня 
самопочуття, активності і настрою. Показано, що важливим чинником впливу музичних 
творів на психоемоційний і функціональний стан людини є його індивідуальні музичні переваги. 

Ключові слова: музична терапія, музика, корекція функціонального стану, 
психологічний стан, частота серцевих скорочень, електроенцефалограма. 

Abstract. The various music used in music therapy is reviewed. Different effects on 
cardiovascular activity, brain activity, as well as subjective characteristics of well-being, activity and 
mood are analyzed. It is shown that an important factor in the influence of musical works on the 
psychoemotional and functional state of a person is their individual musical preferences. 

Key words: music therapy, music, functional condition correction, psychological condition, 
heart rate, electroencephalogram. 

Introduction 

Nowadays, many scientists work on solving the problem of achieving optimal 

psychological and functional state, as well as correction of states caused by adverse 

surrounding factors, post-traumatic stress syndrome, etc. Drug treatment in such 

situations often leads to impairment of cognitive functions, can be accompanied by side 

effects and lead to addiction [1]. Therefore, a promising alternative is to find non-

conventional means of influence on the human body aimed at effective prevention and 

timely correction of the above-mentioned conditions, as well as to carry out preventive 

measures.  
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Reducing the level of psychoemotional tension can be achieved during music 

therapy sessions. In [2], the authors concluded that the main mechanism for the effect 

of music on the human body is its direct effect on the brain and regulatory systems of 

the body.  

Many researchers note the positive influence of classical music on the formation 

of positive emotions, normalization of vegetative tone and improvement of activity 

efficiency. In work [3] the beneficial effect on a functional condition of melodious 

music ˗ a concert fragment from works by Vivaldi is described, however it is specified 

that at the same time subjective characteristics of level of health, activities and moods 

practically did not change. At the same time, [2] describes that after listening to Mozart 

's symphony, respondents improved their well-being, mood and activity. It should be 

noted that despite conflicting data in the literature on the manifestation of the "Mozart 

effect," there has been quite a lot of recent work on the clarification of its mechanisms. 

The works of this composer were characterized by a long-term (10-60 seconds, on 

average 30 seconds) periodicity of rotation of melodic components [4], which, 

according to the authors, can enter into resonance with physiological processes 

occurring in the cerebral cortex. On electroencephalogram at the same time there is a 

recovery of alpha-activity with theta reduction and preservation of beta-oscillations [2].  

According to some researchers, the relaxing influence of classical music is 

primarily due to the optimizing influence on heart function. As the warm rhythm of the 

person averages 68-72 beats per minute, and a rhythm of works of Bach, Vivaldi and 

Mozart ̠  60 quarters a minute, when listening such music heart "adapts" to the sounding 

rhythm [5]. 

In a number of works, the effect of drying various acoustic-musical influences 

was estimated by heart rate variability and blood pressure values [6, 7]. When exposed 

to classical music, heart rate was shown to decrease by 1.16% compared to the 

background value. And when exposed to rock music, blood diastolic and systolic 

pressure decreased by 7,02% and 6,67%, respectively. 

Analysis of literary sources showed [6, 4] that a very important factor in the 

influence of musical works on the psychoemotional and functional state of a person is 
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their individual musical preferences. The effect of listening to musical and acoustic 

impact depends on the recognition of the melody, its "pleasant" for hearing [2]. The 

same melody has different effects on people: some prefer to listen to music of one style 

and others to another. In order to identify features of treatment of pleasant and 

unpleasant musics, the article [4] used analysis of pulse frequency and 

electroencephalogram indicators. Background activity of electroencephalogram 

determined the direction of changes of studied psychophysiological signs under the 

influence of musics. It has been established that listening to unpleasant music is 

accompanied by a reliable decrease in pulse frequency, and pleasant - by an increase 

in the expression of the middle frontal theta rhythm of the electroencephalogram. The 

perception of classical music shows a generalized increase in expression and a decrease 

in the frequency of the alpha rhythm of the electroencephalogram, and in response to 

rock music - an increase in the power of teta- and alpha-rhythms. 

Conclusions 

Despite the considerable number of works devoted to this topic, questions about 

the impact of a particular musical work on the psycho-emotional and functional state 

of a person require additional research. To date, there is no single scientifically sound 

and experimentally validated system or technique for using acoustic signals to correct 

certain psychological and physiological states. One possible solution to this problem 

may be to apply spectral analysis of musical works and to find a correlation between 

the characteristics of the used signals with the features of the functioning of the brain. 
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Анотація. В роботі розглядається аналіз результатів геофізичних спостережень в 

Закарпатському внутрішньому прогині в 2019 році. Проведено дослідження зв’язків варіацій 
параметрів метеорологічного стану із сучасними горизонтальними рухами кори в 
центральній частині Закарпаття. Розглянуто просторово-часовий розподіл місцевої 
сейсмічності в 2019 році та їх зв'язок із температурним режимом в регіоні. Виконано аналіз 
результатів комплексних досліджень змін метеорологічного  стану, геодинамічного стану 
та сейсмічних характеристик сейсмонебезпечного регіону. Відмічено особливості впливу 
геофізичних полів на геологічні процеси в регіоні, що визначають екологічний стан 
сейсмогенеруючих територій та надають можливості для ї вивчення та вирішення. 

Ключові слова: метеорологічний стан, сейсмічний стан, геодинаміка, горизонтальні 
рухи, температура атмосферного повітря, деформометри, землетруси,екологія, Оашський 
глибинний розлом. 

Abstract.  The analysis of the results of geophysical observations in Transcarpathian inland 
deflection in 2019 is considered. The relationship between meteorological variations and modern 
horizontal crust movements in the central part of Transcarpathia has been investigated. The space-
time distribution of local seismicity in 2019 and their relation to the temperature regime in the region 
are considered. The analysis of the results of complex studies of changes in the meteorological status, 
geodynamic state and seismic characteristics of the earthquake region is performed. The peculiarities 
of the influence of geophysical fields on geological processes in the region, which determine the 
ecological status of seismic-generating territories and provide opportunities for exploration and 
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resolution, are noted. 
Key words: meteorological status, seismic state, geodynamics, horizontal movements, 

atmospheric temperature, deformation, earthquakes, ecology, Oashi deep fault. 
Вступ. Екологічний стан  Закарпаття визначається також геологічними 

процесами, що протікають у верхніх шарах земної кори. Слід відмітити, що 

геологічні структури, які складають Закарпатський внутрішній прогин 

характерні сейсмогенеруючими процесами. Останнім часом відмічена сейсмічна 

активність на території Карпатського геодинамічного полігону, який охоплює 

частину Закарпаття. Кількість зареєстрованих місцевих землетрусів із року в рік 

змінюється та коливається. Найбільш інформативною характеристикою місцевої 

сейсмічності є відчутні місцеві землетруси, які можуть вплинути на екологічний 

стан регіону. Актуальність проведення досліджень геофізичних процесів  та їх 

зв’язків із геодинамікою регіону також викликана географічним положенням 

Закарпаття, яке зумовило наявність інфраструктури, проляганням різних 

магістралей, продуктогонів, ліній електропередач та інших об’єктів підвищеної 

небезпеки. Розвиток туристичної галузі також актуалізує вивчення можливості 

погіршення екологічного стану  регіону. В результаті дослідження 

геодинамічного стану регіону  були відмічені особливості сейсмотектонічних 

процесів, метеорологічні, гідрогеологічні, астрофізичні та аерофізичні аспекти 

сейсмічності Закарпатського внутрішнього прогину [1-5].  В статті розглянуто 

метеорологічний фактор у протіканні геофізичних явищ на території Закарпаття 

за 2019 рік. Метою роботи є вивчення вкладу метеорологічних факторів в  зміни 

характеристик сучасних горизонтальних рухів кори, просторово-часового 

розподілу місцевої сейсмічності. Об'єктом дослідження є варіації геофізичних 

полів в Закарпатському внутрішньому прогині, їх взаємозв’язок. Предметом 

дослідження  є  зміни метеопараметру - температури атмосферного повітря в 

інтервалах  інтенсивних варіацій величини зміщення сучасних горизонтальних 

рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому та пов’язаних із ними 

сейсмічними поштовхами.   

 Сейсмічність Закарпатського внутрішнього прогину, динаміка 

горизонтальних рухів на геологічних структур та варіації температури 
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атмосферного повітря в 2019 році. Геофізичні спостереження в Закарпатті 

проводяться із другої половини 20 ст. на режимних геофізичних станціях, 

змонтованих на території Закарпатського внутрішнього прогину. В 80-х роках 

минулого століття на території Закарпаття було побудовано мережу режимних 

геофізичних станцій. Комплекс геофізичних спостережень проводиться 

Відділом сейсмічності Карпатського регіону та Карпатським відділення 

Інституту  геофізики ім..С.І. Субботіна НАН України. Результати геофізичних 

спостережень, зокрема дані про зміни температури повітря  отримано на 

режимній геофізичній станції «Тросник»   Карпатської дослідно-методичної 

геофізичної партії Відділу сейсмічності Карпатського регіону. За результатами 

деформометричних спостережень, що проводяться на пункті деформометричних 

спостережень «Королеве», який розташований в зоні Оашського глибинного 

розлому( смт Королево, Виноградівський район, Закарпатська область) отримано 

відомості про характер сучасних горизонтальних рухів верхніх шарів земної 

кори.  Просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності побудовано за 

результатами сейсмологічних спостережень, які проводяться на всіх геофізичних 

станціях регіону. Методика дослідження полягає в поетапному вивченні варіацій 

метеопараметрів в місячному діапазоні, розрахунку кінематичних характеристик 

деформацій земної кори, просторово-часових варіацій місцевої сейсмічності. 

Досліджуються взаємозв’язки геофізичних полів, проведено вивчення основних 

та супроводжуючих факторів розрядки  напружено-деформованого стану порід 

регіону за досліджуваний період 2019 року. Серпень 2019 року. Сейсмічність 

Закарпаття відмічено 4 місцевими землетрусами  в період серпня 2019 року.  

Також розраховано  величину рухів кори  в зоні Оашського глибинного розлому: 

+9х10-7, розширення порід. Середня температура повітря  в серпні 2019 року в 

регіоні становить: +21.72 ºС(рисунок 1,а). 

На фоні 5 добових коливань температури виділяють добові коливання. 

Представлено результати деформометричних спостережень на ПДС «Королеве» 

за серпень 2019 року. Проаналізовано варіації температури повітря та  зміни 

кінематики зміщень земної кори та їх взаємозв’язок( рисунок 1,б). Періоди росту 
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                                        а)                                                                                 б) 

Рисунок 1. А) Варіації температури повітря на РГС «Тросник» за серпень 

2019 року. Закарпатський внутрішній прогин; б) Динаміка рухів кори ( 

крива сірого кольору), варіації температури повітря на РГС «Тросник» за 

серпень 2019 року. 

            

температури повітря та періоди динамічних рухів кори співпадають. Проведено 

аналіз зв’язку сейсмічної активності та зміни температури атмосферного повітря 

в регіоні( рисунок 2). 

 

 
Рисунок  2. Варіації температури повітря( крива синього кольору), 

сейсмічність регіону( діаграма зеленого кольору), динаміка 

горизонтальних рухів кори( крива червоного кольору) в серпні 2019 року. 

Закарпатський внутрішній прогин. 

            

Землетруси проявлені в період стиснення порід та спадання температури повітря. 

Вересень 2019 року. У вересні 2019 року  на території Закарпаття зареєстровано 
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6 місцевих землетрусів, Рухи кори - розширення порід із величиною +8 мкм. 

Середня температура повітря на РГС «Тросник» становить: +15.8 ºС(рисунок 3). 

 
Рисунок 3. Варіації температури повітря в вересні 2019 року на РГС 

«Тросник». 

       

 Виділяються варіації температури атмосферного повітря періодичністю в добу, 

4-5 діб. Представлено динаміку рухів кори  та сейсмічності в регіоні(рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. Динаміка рухів кори в вересні 2019 року на Пункті 

деформометричних спостережень  «Королеве». 

       

 Землетруси відмічено при інтенсивних розширеннях земної кори. Жовтень 2019 

року. В жовтні 2019 року зареєстровано 12 місцевих землетрусів, рухи кори 

представлені розширення порід величиною +12.8 мкм. Температура повітря та її 

зміни  представлена на графіку часової залежності на рисунку 5. 
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Рисунок 5. Варіації температури повітря на РГС ,,Тросник” за жовтень 

2019 року. 

      

Середня температура повітря  за жовтень 2019 року становить +10.18 ºС.  

Розраховано динаміку рухів кори та просторово-часовий розподіл місцевої 

сейсмічності за досліджуваний період( рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6.  Динаміка рухів кори( крива чорного кольору), сейсмічність 

регіону(діаграма сірого кольору) за жовтень 2019 року. Закарпатський 

внутрішній прогин. 

       

  Землетруси в цей період відмічені при стисненні порід, що супроводжувалися 

зниженням температури повітря.   

Висновки.  

За досліджуваний період 2019 року сейсмічними станціями зареєстровано 

близько сотні місцевих землетрусів. Важливо відмітити, що серед них не 

відмічено жодного відчутного, що важливим фактором, оскільки відчутні 

землетруси індикатор напружено-деформованого стану порід. Сучасні рухи кори 

представлені розширенням порід, розраховано деформацію величною +6.4 х10-7. 
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Проведені дослідження за вказаною методикою дозволили відмітити важливі 

характеристики сейсмотектонічного стану регіону. Температура атмосферного 

повітря - фактор впливу на рухи кори та прояв місцевої сейсмічності.  
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Анотація. У роботі на основі теоретико-практичного аналізу визначені соціально-

психологічні аспекти впливу на трудовий потенціал робітника і формування в сучасних 
умовах сприятливого соціально-психологічного клімату в колективі організації 
(підприємства). Проведений аналіз дозволив визначити групові ознаки соціально-
психологічного клімату в колективі з виділенням основних аспектів – відношення робітників 
до праці та один до одного з метою оцінки їх готовності саме до спільної праці та 
згуртованості. 

Ключові слова: соціально-психологічний клімат, трудовий потенціал робітника, 
управління персоналом. 

Abstract. Socio-psychological aspects of the influence on the labor potential of the worker and 
the formation in the current conditions of favorable socio-psychological climate in the collective of 
the organization (enterprise) are defined in the paper on the basis of theoretical and practical 
analysis. The analysis made it possible to identify the group characteristics of the social and 
psychological climate in the team with the emphasis on the main aspects - the attitude of workers to 
work and to each other in order to assess their willingness to work together and cohesion. 

Keywords: social and psychological climate, labor potential of the worker, personnel 
management. 

Сьогодні для успішної діяльності кожного робітника необхідна підтримка 

його трудового потенціалу, де суттєва роль відведена впливу соціально- 

психологічного чинника, який визначає якісний аспект міжособистісних 

стосунків робітників, які сприяють або перешкоджають їх продуктивній спільній 

діяльності і всебічному розвитку особистості у колективі [1-3]. 

За безпосередніх контактів усі зв'язки між працівниками набувають 

емоційного забарвлення, яке визначається ціннісними орієнтаціями, моральними 

нормами, особистими інтересами. Емоційний настрій робітника є наслідком 

розвитку певних психічних станів у його трудовій діяльності, які виникають не 

під впливом умов та особливостей діяльності, а під впливом міжособистісних 
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стосунків в колективі. Отже, соціально-психологічний клімат в колективі 

визначається як стан міжособистісних стосунків працівників, що можуть 

змінюватися. Динаміка цих змін зумовлена  як  детермінантами  зовнішнього  

плану  (матеріально-технічні, організаційно-управлінські умови), так і  

особливостями  безпосередньої взаємодії працівників (тобто відображенням і 

розумінням міжособистісних відносин). Щоб створити умови для процвітання 

організації, необхідно, щоб її працівники відчували себе "командою". Однією з 

ознак команди   є  згуртованість,  взаємовиручка,   підтримка й одночасно 

вимогливість до себе й  інших. Одним із найважливіших показників того, що 

колектив – це команда, є хороший соціально-психологічний клімат, тобто такий 

стан у колективі, коли кожному працівнику надаються оптимальні умови для 

реалізації його здібностей і схильностей. 

Сприятливий соціально-психологічний клімат характеризується ознаками, 

які розкривають його внутрішню суть: 

• наявність  позитивної  перспективи  для  організації  і  кожного  її  

працівника; 

• взаємодовіра  і висока взаємовимогливість в колективі; 

• вільне висловлювання власної думки;  

• відсутність тиску керівників, достатня поінформованість працівників про 

цілі та завдання організації;  

• задоволеність працею й належністю до колективу; 

• створення в колективі умов для активної професійної та творчої діяльності, 

самореалізації, самоствердження та саморозвитку кожного працівника. 

Стан соціально-психологічного клімату в колективі підприємств багато в 

чому залежить від умінь керівника застосовувати адекватні важелі впливу на 

підлеглих і регулювати його, а також від самих підлеглих, їх особистісних 

характеристик, таких як рівень розвитку синдрому “професійного вигорання”, 

емоційного інтелекту тощо. 

Психологічний клімат колективу, який виявляє себе, перш за все, у 

відносинах людей один до одного та до загальної справи, цим не вичерпується. 
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Він неминуче позначається і на відносинах людей до світу в цілому, на їх 

світовідчутті і світосприйнятті, що, у свою чергу, може проявитися у всій системі 

ціннісних орієнтацій особистості, яка є членом даного колективу. Таким чином, 

психологічний клімат проявляється певною мірою й у ставленні кожного з 

членів колективу до самого себе.  

Фактори, що  впливають на  формування психологічного клімату можна 

об’єднати у такі групи: 

• фактори макросередовища як суспільно-економічна формація, в умовах 

якої здійснюється життя суспільства в цілому, і функціонування 

виробничих та інших державних структур; 

• фактори мікросередовища як матеріальне і моральне оточення 

особистості, як члена первинного трудового коллективу;  

• фактор впливу індивідуальних особливостей членів коллективу як 

ставлення людини до даного впливу, що знаходить відображення в її 

особистій думці, поведінці.  

Ураховуючи все вищезазначене, можна виділити основні чинники 

соціально-психологічного клімату, які враховують не тільки безпосередні 

елементи (відносини до спільної справи та один до одного), а й опосередковані 

– відносини робітника до світу та до самого себе, що загалом впливає на 

управління його трудовим потенціалом. 
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Аннотация. В работе рассматривается инфраструктура рекреации как важная 

составляющая рекреационного потенциала территории; выявлено практическое значение 
исследований, связанных с определением уровня развитости инфраструктуры рекреационной 
деятельности, которым предшествует выяснение её структуры и характеристика групп 
объектов инфраструктурного обеспечения рекреации. 

Ключевые слова: рекреационный потенциал территории, инфраструктура рекреации, 
социальная инфраструктура рекреационной деятельности. 

Abstract. The paper deals with the infrastructure of recreation as an important component of 
the recreational potential of the territory; it identified the practical importance of research related 
to the definition of infrastructure development level of recreational activity, preceded by elucidation 
of its structure and characteristics of groups of objects infrastructure support recreation. 

Key words: recreational potential of the territory, infrastructure of the recreation, social 
infrastructure of recreational activities. 

Вступление. 

При рассмотрении функционирования территориальной рекреационной 

системы (ТРС) (представленной нами в виде структурно-логической модели в 

публикациях [2, 3]), кроме основных подсистем-субъектов («рекреанты», 

«рекреаторы», «руководящие органы»), важным блоком является 

«рекреационный потенциал территории» – «степень мощности 

определенной территории в рекреационном отношении; совокупность средств, 

необходимых для осуществления рекреационной деятельности» [2]. Этот блок 

ТРС мы рассматриваем в виде отдельной структурно-логической модели (рис. 1), 

в пределах которой выделяем две горизонтальные части относительно 

рекреационных потребностей населения: 1) та, что их генерирует 

(«рекреационные ресурсы»); 2) та, что обеспечивает их реализацию 

(«рекреационные услуги», «инфраструктура рекреации»); и две вертикальные 

части относительно возможностей реализации потенциала территории: 
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1) реализованная, то есть та, которая уже используется в рекреационной 

деятельности (по смыслу совпадает с понятием «рекреационная освоенность 

территории»); 2) перспективная, то есть та, которая может быть задействована в 

будущем [2]. 
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Рис. 1. Структура рекреационного потенциала  

территории (Новикова В.И., 2008) [2] 
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Основний текст. 

Многие исследователи, в частности И.М. Яковенко [7], утверждают, что 

даже при наличии богатых и разнообразных рекреационных ресурсов 

рекреационная отрасль региона не будет развиваться в полной мере без 

достаточного уровня развития инфраструктуры рекреации. Если наличие 

уникальных рекреационных ресурсов обуславливает абсолютные преимущества 

определенных территорий в развитии туризма (шире – рекреации) и составляет 

мотивационную основу для осуществления путешествия, то по уровню развития 

инфраструктуры рекреационной деятельности, степени ее концентрации можно 

делать опосредованный вывод о ценности данной территории для рекреантов 

(престижнее – для иностранных туристов) [2, 6]. 

Из этого следует, что при оценке рекреационного потенциала территории, 

кроме выявления степени насыщенности территории рекреационными 

ресурсами, обязательно необходимо исследовать уровень развитости 

инфраструктуры рекреации, под которой понимаем «совокупность средств, 

учреждений, сооружений, сетей и других элементов материально-технической 

базы, помогающих осуществлять рекреационную деятельность» [2, 6]. 

Важно, чтобы две эти составляющие («рекреационные ресурсы» и 

«инфраструктура рекреации») на конкретной территории имели одинаковый 

уровень развитости и обеспеченности ими («высокий» – обеспечивающий 

рекреационные потребности рекреантов (прежде всего – туристов) на 

международном и общегосударственном уровнях; «средний» – на региональном 

уровне; «низкий» – на местном или локальном уровне), то есть были 

гармонизированы или сбалансированы. В случае недоразвитости одного из таких 

компонентов (в подавляющем большинстве – это «инфраструктура рекреации») 

возникает дисбаланс (диспропорция, дисгармония) между этими 

составляющими рекреационного потенциала территории, требующий 

выравнивания ситуации за счет повышения уровня развитости отстающего 

элемента. 

Для осуществления такого рода исследований, дающих представление, 
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прежде все, о развитости инфраструктуры рекреационной деятельности, чтобы 

можно было её сравнить с развитостью ресурсно-рекреационной базы, 

необходимо выяснить её структуру. Считаем, что инфраструктурное 

обеспечение рекреации может быть представлено некоторыми объектами 

отдельных групп таких видов инфраструктуры жизнедеятельности общества, 

как: социальная (ориентированная на социальные потребности общества; 

используемая социумом – населением, людьми – для удовлетворения 

собственных потребностей), производственная (обслуживающая 

производственные потребности общества; используемая только в производстве) 

и предложенная нами универсальная (обслуживающая общие 

(производственные и социальные) потребности общества; удовлетворяющая 

потребности и населения, и производственной сферы, то есть общества в целом). 

Отдельно выделяем специализированную инфраструктуру рекреационной 

деятельности, в отношении которой уместно применять термин «рекреационная 

инфраструктура», ведь она отражает специализацию отрасли на рекреации и 

применяется для осуществления только рекреационной деятельности [2, 6] 

(рис. 2). 

Рассмотрим только те группы объектов инфраструктуры рекреационной 

деятельности, которые относятся к социальной инфраструктуре 

жизнедеятельности общества (рис. 2): 

1) «средства размещения» – «любые объекты, предоставляющие людям 

эпизодически или регулярно, обычно в помещениях, место для ночевки» [1, 4]; 

согласно разработанной по рекомендациям ЮНВТО классификации делятся 

на две категории: 

1) коллективные – имеющие возможность одновременно разместить на ночлег 

более 10 человек; к ним относятся [1, 4]: 

а) отели и аналогичные учреждения – добротные здания, обязательно 

состоящие из номеров, где предоставляются разнообразные гостиничные 

услуги, перечень которых не ограничивается ежедневной уборкой номера; 



 Практическое значение современных научных исследований ‘2020                                                                                .   

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                     ISBN 978-617-7414-92-5 29 

 

учреждения по производ-
ству и реализации рекре-
ационных услуг 

санаторно-курортные 
учреждения 

оборудование рекреа-
ционных территорий 

туристско-информацион-
ные центры 

средства размещения 

заведения питания 

предприятия бытового 
обслуживания 

учреждения и сооружения 
культурно-массовых 
мероприятий 

предприятия розничной 
торговли 

учреждения и сооружения 
спортивных мероприятий 

туристские пассажирские 
транспортные средства с 
наличием спальных мест 

коллективные средства 
размещения туристского 
направления 

С
оц

иа
ль

на
я 

П
ро

из
во

дс
т

ве
нн

ая
 

У
ни

ве
рс

ал
ьн

ая
 

Ре
кр

еа
ци

он
на

я 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

а 
(С

пе
ци

ал
из

ир
ов

ан
на

я 
ин

ф
ра

ст
ру

кт
ур

а 
ре

кр
еа

ци
он

но
й 

де
ят

ел
ьн

ос
т

и)
 

предприятия по 
производству товаров 

учреждения, предприятия 
по производству услуг 

ин
ф

ра
ст

ру
кт

ур
а 

ре
кр

еа
ци

он
но

й 
де

ят
ел

ьн
ос

т
и 

заведения питания рекреа-
ционной направленности 

сайты с рекреационной 
информацией 

торговые заведения с этно-
уникальной (в т. ч. суве-
нирной) продукцией 

мастерские по изготовле-
нию этно-уникальной (в 
т. ч. сувенирной) продукции 

транспорт 

связь, коммуникационные 
сети 

инженерные сооружения и 
оборудование 

рекламные и информа-
ционные службы 

банковско-финансовые 
учреждения 

учреждения, организации 
по страхованию 

 
Рис. 2. Группы объектов инфраструктуры рекреационной деятельности  

по видам инфраструктуры жизнедеятельности общества  
(В.И. Новикова, 2015 [5]; доработка, 2020) 

 

б) специализированные учреждения – заведения размещения, где 
предоставление мест для ночлега является вторичным, а первичным – 
любая другая специализированная функция; 

в) другие коллективные средства, которые включают: жилье, 
предназначенное для отдыха; кемпинги и бухты для малых судов; другие 
средства (прежде всего туристские, студенческие, школьные общежития); 
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– составляющими рекреационной инфраструктуры в этой группе считаем: 
коллективные средства размещения туристской направленности 
(турбазы, палаточные лагеря, дома рыбаков и охотников и т. п.); санаторно-
курортные учреждения; туристские пассажирские транспортные 
средства с наличием мест (туристские поезда, круизные лайнеры, 
специальные спальные автобусы и др.); 

2) индивидуальные – рассчитаны на ограниченное количество мест для 
ночлега, размещение только нескольких лиц; 

2) «заведения питания» – предприятия, занимающиеся производством, 
реализацией и/или организацией потребления кулинарной продукции 
(рестораны, бары, кафе, столовые, закусочные, кафетерии); 

– как составляющую рекреационной инфраструктуры в этой группе выделяем 
«заведения питания рекреационной направленности», к которой относим: 
дегустационный зал; ночной клуб; нетрадиционные заведения питания с 
рекреационной функцией (например, антикафе, Интернет-кафе); 

3) «предприятия бытового обслуживания»; к таким предприятиям во время 
выездной рекреационной деятельности относим следующие объекты: пункты 
проката туристского снаряжения; парикмахерские, салоны красоты; 
массажные кабинеты; бани, сауны; химчистки, прачечные; 

4) «предприятия розничной торговли»; при осуществлении рекреации могут 
быть задействованы такие объекты этой группы: гипермаркет, супермаркет, 
универсам, универмаг, магазин, минимаркет, бутик, киоск, торговый павильон, 
торговая палатка, рынок или базар; 

– как составляющую рекреационной инфраструктуры в этой группе выделяем 
«торговые заведения с этно-уникальной (в том числе сувенирной) 
продукцией» из-за особенностей их деятельности, представляющей 
реализацию таких специфических товарных групп: 1) изделий, выделяющих 
среди других определенный этнос, народ; 2) продукции народных 
художественных промыслов, легкой, пищевой, полиграфической, 
парфюмерно-косметической промышленности, характерной только для 
конкретной местности, региона, страны; 3) сувенирной продукции как 
визитной карточки страны, региона или местности, ее культуры; 4) необычных 
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сувениров как напоминание о посещении определенных туристских объектов. 
5) инфраструктурными объектами группы «учреждения и сооружения 

культурно-массовых мероприятий» служат здания театров, кинотеатров, 
цирков, библиотек, выставочных центров, где могут проходить соответственно 
их назначению культурные мероприятия массового характера; сюда следует 
отнести и дома (дворцы) культуры и др.; 

6) инфраструктурные объекты группы «учреждения и сооружения спортивных 
мероприятий» могут быть представлены стадионами, ипподромами, 
бассейнами, ледовыми стадионами (площадками), спортивными полями 
(площадками), тренажерными залами и т. п. 

Выводы. 

Показано место инфраструктуры рекреации в структуре рекреационного 

потенциала территории и выяснено её значение в практической рекреационной 

деятельности. Для проведения исследований по выявлению развитости 

инфраструктуры рекреационной деятельности, чтобы можно было сравнить с 

развитостью ресурсно-рекреационной базы, предложено вначале выяснить её 

структуру. Предложены две авторские структурно-логические модели 

«Структура рекреационного потенциала территории», «Группы объектов 

инфраструктуры рекреационной деятельности по видам инфраструктуры 

жизнедеятельности общества». Рассмотрены группы объектов инфраструктуры 

рекреационной деятельности, которые относятся к социальной инфраструктуре 

жизнедеятельности общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые аспекты оказания 

психологической помощи пострадавшим на море при возникновении кризисных ситуаций. 
Приведены основные принципы, которыми необходимо руководствоваться морякам при 
оказании психологической помощи. Описаны некоторые реакции организма человека на 
стресс и методы их преодоления. Отмечена необходимость предварительной подготовки 
моряков к кризисным ситуациям, их психологическая готовность не только оказывать 
помощь отдельным пострадавшим, но и по мере возможности управлять ситуацией в целом. 

Ключевые слова: психологическая подготовка, стресс, шок, кризисные ситуации. 
Annotation. The article discusses some aspects of the provision of psychological assistance to 

victims at sea in the event of crisis situations. The basic principles that need to be followed by 
seafarers in the provision of psychological assistance are given. Some reactions of the human body 
to stress and methods for overcoming them are described. The necessity of preliminary preparation 
of seafarers for crisis situations, their psychological readiness not only to provide assistance to 
individual victims, but also to manage the situation as much as possible, is noted. 

Key words: psychological preparation, stress, shock, crisis situations. 
Вступление. 

В кризисных ситуациях на море одной из многих проблем является 

оперативная и квалифицированная психологическая помощь пострадавшим. 

Психологические проблемы могут возникнуть и у моряков, и у пассажиров судна 

в экстремальных ситуациях. В современных социально-политических условиях 

чрезвычайные ситуации получают все более широкое распространение. Все 

чаще люди попадают в условия техногенных катастроф, стихийных бедствий. 

Гибель судна, авария на судне являются экстремальными (чрезвычайными) 

ситуациями. 

Основной текст. Напряженная многомесячная вахтенная деятельность 

моряков на судах негативно влияют на протекание мотивационных, волевых, 

эмоциональных, интеллектуальных и психических процессов в организме. 

Повышение уровня профессиональной подготовки экипажей, обусловленное 

техническим усовершенствованием судов, требует разработки и внедрения 
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мероприятий, позволяющих учитывать индивидуально-психологические 

особенности плавательного состава. С опорой на знания в области психологии, 

медицины и физиологии человека имеется возможность снижения негативных 

последствий на состояние здоровья и жизни моряков, оказавшихся в 

чрезвычайных ситуациях. 

При оказании помощи пострадавшим учет психологической составляющей 

особенно важен на пассажирских судах, где на относительно небольшом 

пространстве находятся сотни или тысячи человек. При возникновении 

экстремальной ситуации на пассажирском судне неготовность командного 

состава и экипажа к управлению кризисной ситуацией и поведением людей 

может свести на нет все усилия экипажа по спасению пассажиров и судна. 

Международная Конвенция ПДНВ, а также другие документы IMO 

регламентируют подготовку экипажей судов по управлению кризисными 

ситуациями и поведением людей, включая подготовку специалистов, способных 

оказывать психологическую помощь [1]. 

Многолетний опыт катастроф и аварий на море показывает, что во многих 

экстремальных ситуациях обычные методы психологического воздействия 

неприменимы. В таких случаях все зависит от целей психологического 

воздействия: иногда надо поддержать, помочь; в других случаях – следует 

пресечь, например, слухи, панику. 

При организации эвакуации пассажиров и экипажа с гибнущего судна 

необходимо помнить, что жертвы стихийных бедствий и катастроф страдают от 

различных факторов, вызванных экстремальной ситуацией, таких как: 

внезапность, отсутствие подобного опыта, длительность, недостаток 

контроля, горе и утрата, постоянные изменения, экспозиция смерти, моральная 

неуверенность, поведение во время события, масштаб разрушений. Изменение 

культурных норм заставляет человека адаптироваться к ним или остаться 

чужаком. Примером может служить нахождение на спасательном средстве 

людей различного пола и возраста [2]. 

Все эти факторы, влияющие на человека в экстремальной ситуации, могут 
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вызвать появление таких симптомов, как бред, галлюцинации, апатия, ступор, 

двигательное возбуждение, агрессия, страх, истерика и т. п. Все эти состояния 

являются реакцией человеческого организма на стресс. 

Стресс (от англ. Stress – напряжение, давление) – это неспецифическая 

реакция организма в ответ на очень сильное воздействие извне. Стресс, как 

особое психофизиологическое состояние, обеспечивает защиту организма от 

угрожающих и разрушительных воздействий, как психических, так и 

физических. Поэтому возникновение стресса означает, что человек включился в 

определенную деятельность, направленную на противодействие опасным для 

него воздействиям. При этом в организме развивается функциональное 

состояние, которое характеризуется комплексом реакций различных систем 

организма. Таким образом, стресс – это нормальная реакция здорового человека 

на физический или эмоциональный вызов, защитный механизм биологической 

системы [3]. 

Стресс имеет место тогда, когда потребности превышают ресурсы для 

психологической адаптации. Слишком резкое изменение ситуации, в которой 

оказывается человек, может вызвать шок. Шок – это биологическая реакция, 

вызванная внешними событиями, в силу которой способность реагировать 

парализована или заморожена. Люди в таком состоянии могут быть в смятении, 

испытывать апатию или отчаяние. Иногда человек впоследствии даже не помнит 

о кризисном событии. Шок – первая реакция на кризисное событие [4]. 

Реакция человека зависит от личных факторов, таких как его характер, 

уровень стресса, который испытывает человек в данный момент, опыт травм, с 

которыми столкнулся в прошлом. У некоторых людей сильные эмоции могут 

появляться немедленно, у других – реакция на них возникает через часы или 

даже дни после происшествия. Есть люди, которые бурно реагируют на то, что 

происходит, и это может сопровождаться плачем, дрожью, мышечным 

напряжением, тошнотой, слабостью [5]. 

При оказании первой психологической помощи следует соблюдать три 

основных принципа: НАБЛЮДАТЬ, СЛУШАТЬ и НАПРАВЛЯТЬ. Эти 
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принципы помогут правильно оценить кризисную ситуацию и обеспечить свою 

безопасность на месте происшествия, найти подход к пострадавшим, понять, что 

им необходимо. 

В кризисной ситуации, такой как авария или катастрофа на море, условия 

могут быстро меняться. Таким образом, прежде чем предлагать помощь, важно 

затратить некоторое время – хотя бы несколько минут – на то, чтобы оценить 

обстановку. 

• Проверить условия безопасности. Оказавшись в кризисной ситуации 

внезапно, не имея времени на подготовку, можно просто оглядеться 

вокруг. Эти несколько минут позволят сохранить спокойствие, не 

подвергать себя опасности и думать, прежде чем действовать. 

• Проверить, есть ли люди, нуждающиеся в экстренной медицинской 

помощи или в особой заботе и защите. В этих случаях, прежде всего 

следует оказать первую помощь людям, особо в ней нуждающимся 

(тяжелое состояние, сильное критическое кровотечение, нарушение 

дыхания и т. д.). Надо также обратить внимание на людей, которые 

нуждаются в особой помощи (дети, люди пожилого возраста, люди с 

инвалидностью и т. д.). 

• Проверить, есть ли люди в состоянии стресса. Проанализировать, есть ли 

на месте люди, которые переживают острые реакции на стресс – 

агрессивны, выглядят подавленными, не в состоянии передвигаться или 

находятся в шоке, – кому необходима первая психологическая помощь и 

как им помочь. 

Нельзя оставлять людей с тяжелыми стрессовыми реакциями без внимания, 

им нужно оказать первую психологическую помощь, быть рядом до тех пор, пока 

их состояние не улучшится. Большинство людей со временем успешно 

восстанавливаются, особенно если смогут удовлетворить свои базовые 

потребности, получить своевременную первую психологическую помощь и 

поддержку окружающих. 

Последовательность оказания первой помощи при шоковом состоянии 
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включает и первую психологическую помощь; чтобы успокоить пострадавшего 

следует применить принцип «Слушай». 

• Для того, чтобы пострадавший восстановил самообладание и успокоился, 

нужно попытаться обратить его внимание на нейтральные предметы 

окружающей обстановки, которые он может увидеть или услышать; 

попросить его рассказать, что он видит и слышит; 

• Попросить пострадавшего сосредоточиться на своем дыхании и дышать 

медленно. 

• Объяснить, какие действия вы предприняли или готовитесь предпринять 

Люди, пережившие кризисное событие, бывают сильно возбуждены или 

расстроены. Они в замешательстве, ошеломлены, и это порой проявляется 

такими физическими реакциями, как нервная дрожь, затрудненное дыхание или 

сильное сердцебиение. Существуют некоторые приемы, помогающие людям в 

состоянии стресса успокоиться мысленно и физически, а именно: 

• Обращаться к пострадавшим следует спокойным и мягким голосом. 

• Стараться во время разговора поддерживать зрительный контакт с 

пострадавшим. 

• Сказать пострадавшему, что вы здесь, чтобы помочь. Если пострадавший 

уже находится вне опасности, напомнить ему об этом. 

• Если у пострадавшего возникает ощущение нереальности происходящего, 

оторванности от привычной обстановки, он почувствует себя лучше, 

восстановив контакт с окружающей средой и самообладание; для этого 

следует попросить его упереться ногами в пол; помочь ему похлопать 

пальцами или кистями рук по своим коленям (если это не навредит его 

физическому состоянию). 

Любой человек после несчастного случая находится в состоянии аффекта. 

Он может неправильно воспринимать то, что с ним случилось, и что еще может 

произойти, пока он не придет в себя. Он был ввергнут в необычные 

обстоятельства, он подавлен и встревожен тем, как его близкие воспримут 

известие о его ранении. 
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Возможно, он чувствует себя виновным в несчастном случае, а может 

чувствовать раздражение на людей, которые, по его мнению, виновны в 

случившемся. Душевное равновесие его нарушено, и это может ухудшить его 

состояние, поскольку страх и паника могут перерасти в шок. Поэтому так важно 

оказать пострадавшему психологическую помощь. 

Следует обратить особое внимание на людей, которые «застыли» в одной 

позе и никак не реагируют на происходящее. Скорее всего, они переживают 

такую реакцию на стресс, как ступор. Первую психологическую помощь 

необходимо оказать в первую очередь именно им.  

Практические рекомендации по оказанию психологической помощи для 

тех, кто может оказаться в критических ситуациях, могут быть следующими. 

– Согнуть пострадавшему пальцы на обеих руках и прижать их к 

основанию ладони. 

– Большие пальцы должны быть выставлены наружу. 

– Кончиками большого и указательного пальцев помассировать 

пострадавшему точки, расположенные на лбу, над глазами ровно 

посередине между линией роста волос и бровями, четко над зрачками. 

– Ладонь свободной руки положить на грудь пострадавшего. 

– Подстроить свое дыхание под ритм его дыхания. 

– Человек, находясь в ступоре, может слышать и видеть. Поэтому говорить 

ему следует на ухо тихо, медленно и четко то, что может вызвать сильные 

эмоции (лучше негативные). 

– Необходимо любыми средствами добиться реакции пострадавшего, 

вывести его из оцепенения. 

Не следует забывать, что оказание общей первой помощи также позитивно 

влияет на психику пострадавшего. Как правило, попадая в кризисную ситуацию 

на море, человек не может рассчитывать на психологическую помощь со 

стороны специалистов. Он будет окружен такими же, как он, пострадавшими, и 

они должны будут оказывать эту помощь друг другу. 

Заключение. 
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Таким образом, психологическая подготовка к кризисным ситуациям 

чрезвычайно важна для моряков. Им необходимо знать основные методы 

оказания психологической помощи в различных экстремальных ситуациях и 

владеть этими методами.  
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Анотація. Розглянуто питання та проблеми, які пов’язані з веденням здорового способу 

життя студентською молоддю. Визначено та проаналізовано ставлення студентів до 
занять фізичною культурою та спортом, їх проінформованість про вплив на стан здоров’я 
шкідливих звичок та наслідки що виникають внаслідок цього. Проаналізовано рівні самооцінки 
студентами стану здоров’я, впливу на нього поведінки та навколишнього середовища, 
фізичної, медичної та гігієнічної активності юнаків і дівчат 1-4 курсів у вищому навчальному 
закладі економічного профілю. Проведено порівняльний аналіз результатів анкетуванння 
студентів 1 та 4 курсів. 

Ключові слова: студенти, здоров’я, шкідливі звички, фізичне виховання, навчання, 
самооцінка, навколишнє середовище, мотивація. 

Annotation. Questions and problems which are related to the conduct of healthy way of life by 
student young people are considered. It is certain and analyzed attitude of students toward 
employments by a physical culture and sport, them information about influence on the state of health 
of harmful habits and consequences that arise up hereupon. Even self-appraisals are analyzed by the 
students of the state of health, influence on him of conduct and environment, physical, medical and 
hygienically activity of youths and girls of 1-4 courses in higher educational establishment of 
economic type. The comparative analysis of results of questionnaire students is conducted 1 and 4 
courses. 

Keywords: students, health, harmful habits, physical education, studies, self-appraisal, 
environment, motivation. 

Вступ 

Актуальність проведеного дослідження спирається на те, що в сучасних 

економічних умовах працівники різних сфер, як правило, перестають приділяти 

увагу заняттям фізичною культурою та спортом. [2] 

У ході навчального процесу і роботи в банківських установах студенти і 

працівники потрапляють в умови недостатнього рухового режиму: вони, як 

правило, довгий час знаходяться в навчальних аудиторіях, офісах сидячи за 

столом і працюючи з комп’ютером. Внаслідок цього в них відбуваються 

порушення процесу кровообігу, постави, що призводить до виникнення 

професійних захворювань та зниження працездатності. Для попередження та 

подолання цих небажаних наслідків велика роль відводиться фізичним вправам 



 Практическое значение современных научных исследований ‘2020                                                                                .   

 Сборник материалов конференции                                                                                                                                                     ISBN 978-617-7414-92-5 41 

і особливо тим, які мають цілеспрямовану дію на відновлення фізіологічних 

функцій організму. [2, 3] 

Багаточисельнi приклади підтверджують, що випускники вузів, які активно 

займалися під час навчання фізичною культурою і спортом, успішно працюють 

у складних умовах підприємств. Але деякі факти свідчать про те, що не в повній 

мірі вичерпуються всі можливості фізичного виховання у вирішенні задач 

підготовки студентів до високопродуктивної праці. [1]    

Виходячи з того, що на сучасному рівні розвитку національної економіки 

постійно підвищується роль працівників банків, то вимоги до їх підготовки в 

системі вищих навчальних закладів освіти постійно зростають. У зв’язку з цим 

головним  завданням всього навчального процесу з фізичного виховання є 

надання студентам, які навчаються у вузах економічного профілю, спеціальних 

знань щодо здорового способу життя та формування у них практичних навичок.  

         Мета, задачі дослідження, матеріал та методи. Метою дослідження 

було визначення актуальності ведення здорового способу життя серед студентів 

інституту, їх відношення та проінформованість про шкідливі для здоров’я 

звички.  Задачі роботи включали:  

- дізнатися про відношення студентів до здорового способу життя; 

- проаналізувати їхню самооцінку стану здоров’я; 

- визначити фактори, які спонукають або заважають веденню здорового 

способу життя;  

- визначити рівень проінформованості молоді щодо наслідків шкідливих 

звичок. 

          Об’єкт дослідження: Процес фізичного виховання студентів у 

вищому навчальному закладі. 

           Предмет дослідження: студенти 1 та 4 курсів вищого навчального 

закладу. 

          Методи дослідження: теоретичний аналіз науково-методичної 

літератури, опитування, анкетування, методи математичної статистики та 

порівняльного аналізу.                
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Результати дослідження 

Анкетування проводилося між студентами ХННІ ДВНЗ «УБС», у 

дослідженні брали участь студенти (юнаки та дівчата) 1 та 4 курсу (90 осіб). 

Проблему зміцнення здоров’я студенти відносять до найбільш значущих і 

актуальних. Хоча частка респондентів які поставили її на перше місце, склала 32 

%, на друге місце – 14,9 %, на третє місце – 18,6 %, на 4–5 місце – 34,5 %.  

Показники питомої ваги респондентів,  що оцінили стан свого здоров'я  як  

«добре» і «відмінно» серед хлопців і дівчат істотно не відрізнялися як на 1, так і 

на 4 курсі. При цьому частка хлопців, які оцінювали своє здоров'я на  «добре» і 

«відмінно» на 1 курсі склала – 69,7 %, достовірно не  відрізнялася від 

аналогічного показника на 4 курсі – 72,6 %. Відмінності показників питомої ваги  

дівчат з хорошим і відмінним здоров’ям на 1 курсі – 77,3 %, на 4 курсі – 65,5 %  

також не різняться. 

У числі чинників, які перешкоджають респондентам вести здоровий спосіб 

життя, найбільш поширеними  були порушення добового режиму сну, неякісне 

харчування – 40,2 %, забруднення навколишнього середовища та шум – 46,7 %, 

навчальні перевантаження – 24,6 %, нестача фізичної активності –  

10,8 %, шкідливі звички – 13,5 % та погане медичне обслуговування – 11,8 

%, психологічні конфлікти – 10,1 %.      

Засоби  зміцнення здоров’я, які застосовують студенти, на обох курсах 

майже  не відрізняються за своїм характером.  

Займаються самооздоровленням, включаючи  фізкультуру та спорт,  

97,8 % студентів. Найпоширенішими методами зміцнення здоров’я 

респонденти назвали заняття фізкультурою та спортом – 76,7 %, прийом  

вітамінів – 11,3 %, турботу про екологію житла, використання чистої води та 

натурального взуття – 4,6 % , якісних продуктів харчування – 5,8 % студентів. 

Не вживають заходів для зміцнення здоров’я 2,2 % опитаних, при цьому  із 

загальної кількості опитаних студентів, не мають жодних перешкод для занять 

самооздоровленням – 34,5 % студентів. 

Чинники, що перешкоджають активному самовдосконаленню,  респонденти 
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назвали такі: брак часу – 22,6%, відсутність бажання, настрою – 19,3 %,  

проблема у виборі виду спорту – 11,8 %, незручний графік навчання – 11,4 %, 

нестача коштів – 8,7 %, віддаленість від спортивних споруд – 6,0 %, відсутність 

спортінвентарю – 4,8 %,  незадовільні побутові умови – 3,3 %.  

 Фізична активність студентів першого та четвертого курсу має значну 

відмінність. Регулярно (1 і більше разів на тиждень) займаються фізкультурою 

99,8 % – студентів першого курсу та 62,8 % – студентів четвертого курсу. 

Причиною такої відмінності можна вважати недостатню мотивацію студентів 

четвертого курсу в зв’язку з браком вільного часу, перевантаженням у навчанні, 

підготовкою до державних іспитів і відсутністю занять із фізичного виховання 

на 4 курсі в інституті. На відміну від студентів четвертого курсу, першокурсники 

займаються фізкультурою регулярніше, бо, по–перше, мають більше вільного 

часу, по-друге, займаються фізичним вихованням як обов’язковою дисципліною. 

Відповідно до опитування, найбільш популярними видами масової  

фізкультури серед студентів є  піші прогулянки – 13,7 %, походи, спортивні ігри, 

лижі, ковзани, біг, плавання – 13,3 %,  заняття в спортивних секціях –  

7,0 %,   навчальні заняття з фізичного виховання – 59,3 % і ранкова 

гімнастика – 13,3 %. 

Визнають негативний вплив шкідливих звичок на своє здоров’я 50,5 %.  

Серед  опитаних хлопців палять на третьому курсі – 8,8 %,  на четвертому 

курсі – 6,2 %. Серед опитаних дівчат палили 3,6 % першокурсників і 2,3% на 4 

курсі.  

Більшість курців палять аби розрядити емоції – 21,4 %; за звичкою –  

27,6 %, деяким подобається палити – 8,3 %,  із-за побоювання набрати зайву 

вагу – 2,0 %, за прикладом інших – 9,2 %. Одним із мотивів 17,3 % курців назвали  

невміння зайняти себе цікавими та корисними справами. Серед хлопців 1 і 4 

курсів частка тих, хто вживає спиртні напої складає 7,3 %, а серед  дівчат – 0,5 

%. Згідно соціологічного опитування з’ясувалося, що серед студентів, які 

займаються  фізкультурою та спортом 3-6 разів на тиждень, палять 1,4 %, 

вживають алкоголь 4,5 %. 
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Проведений аналіз показує, що здоров’я входить в першу трійку життєвих 

пріоритетів студентів. У той же час цілеспрямовано займаються 

самовдосконаленням 97,8 % опитаних. Менше 1/3 опитаних мають обставини, 

які не дозволяють їм активно вести здоровий спосіб життя, або ж посилаються 

на відсутність мотивації. 

 
Рис. 1. Рівень інформованості про наслідки від шкідливих звичок студентів 

1 курсу 
 

 
Рис. 2. Рівень інформованості про наслідки від шкідливих звичок студентів 

4 курсу 
 

Таким чином можна вважати, що мотивація студентів, які займаються 

фізичним вихованням у ВНЗ, а також студентів, що закінчили курс фізичного 

виховання у ВНЗ, є досить актуальною та проблемною.  

Висновки   

Проблему зміцнення здоров’я студенти відносять до найбільш значущих і 

актуальних. Показники питомої ваги респондентів,  що оцінили стан свого 
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як на 1, так і на 4 курсі. У числі чинників, які перешкоджають респондентам 

вести здоровий спосіб життя, найбільш поширеними  були порушення добового 

режиму сну, неякісне харчування, забруднення навколишнього середовища, 

навчальні перевантаження.      

Засоби  зміцнення здоров’я, які застосовують студенти, на обох курсах 

майже  не відрізняються за своїм характером. Чинники, що перешкоджають 

активному самовдосконаленню,  респонденти назвали такі: брак часу, 

відсутність бажання, настрою.  

 Фізична активність студентів першого та четвертого курсу має значну 

відмінність. Причиною такої відмінності можна вважати недостатню мотивацію 

студентів четвертого курсу в зв’язку з браком вільного часу, перевантаженням у 

навчанні, підготовкою до державних іспитів і відсутністю занять із фізичного 

виховання на 4 курсі в інституті.  

Більшість студентів визнають шкідливу дію зловживань алкоголем та 

тютюном. Згідно соціологічного опитування з’ясувалося, що серед студентів, які 

займаються  фізкультурою та спортом 3–6 разів на тиждень, палять та вживають 

алкоголь менша клькість. 

Проведений аналіз показує, що здоров’я входить в першу трійку життєвих 

пріоритетів студентів.  

Таким чином можна вважати, що мотивація студентів, які займаються 

фізичним вихованням у ВНЗ, а також студентів, що закінчили курс фізичнго 

виховання у ВНЗ, є досить актуальною та проблемною.  
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Аннотация. В работе рассматриваются взаимосвязи родительского отношения и 
психического выгорания матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха. Эмпирически 
доказано, что восприятие детей как неприспособленных, недоверие и досада на их 
неуспешность и неумелость может способствовать усилению негативного самовосприятия 
выполнения своих родительских обязанностей, появлению чувства собственной 
несостоятельности и безразличия к домашней работе и детям. Быстрая истощаемость и 
утомляемость детей с нарушениями слуха может способствовать проявлению к ним 
формального и обезличенного отношения со стороны матерей, вызвать  нежелание 
общаться, вместе проводить выходные дни, усилить потребность побыть в одиночестве, 
без детей, погрузиться в домашнюю работу. 

Ключевые слова: родительское отношение, психическое выгорание, матери, дети с 
нарушениями слуха 

Abstract. The relationship of parental attitudes and mental burnout of mothers raising children 
with hearing impairment are considered in the work. It is empirically proven that the perception of 
children as inadequate, distrust and frustration at their failure and ineptitude can contribute to 
reinforcing negative self-perceptions of the fulfillment of their parental responsibilities, the 
emergence of a sense of self-failure and indifference to homework and children. The quick exhaustion 
and fatigue of children with hearing impairments can contribute to the manifestation of a formal and 
impersonal attitude by mothers, cause unwillingness to communicate, spend weekends together, 
increase the need to be alone, without children, immerse yourself in homework. 

Key words: parental attitudes, mental burnout, mothers, children with hearing impairments 
Введение. В семьях, в которых рождаются и живут дети с нарушениями 

слуха, складывается особая атмосфера межличностных отношений. 

Доминирующую роль в их воспитании играют матери, нежели отцы. При этом 
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предъявляются повышенные требования к физической выносливости и 

эмоциональной устойчивости матерей, появляется дополнительная нагрузка, 

связанная с ответственностью за жизнь и здоровье особого ребенка, за 

гармонизацию внутрисемейных отношений и сохранение семьи [6]. 

Психологическое пространство ограничивается преимущественно 

внутрисемейными (супружескими, детско-родительскими) отношениями. 

Появляются трудности коммуникативного взаимодействия. Круг общения 

значительно сужается. Наиболее сложным и интенсивным оно становится в 

диаде «ребенок-мать». В результате продолжительного влияния всех этих 

факторов матери, воспитывающие детей с нарушениями слуха, начинают 

испытывать истощение как психоэмоциональных, так и энергетических 

ресурсов, что приводит к усталости и психическому выгоранию [2; 3]. В этой 

связи необходимым и актуальным является изучение взаимосвязи между 

родительским отношением и психическим выгоранием матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, что и определяет цель настоящего 

исследования. 

Психическое выгорание матерей, воспитывающих детей с нарушениями 

слуха, рассматривали в качестве объекта исследования, а его взаимосвязи с их 

родительским отношением – как предмет исследования. 

Гипотезой исследования выступило предположение о существовании 

взаимосвязей родительского отношения и психического выгорания матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха. 

В нашем исследовании под психическим выгоранием матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, понимаем как специфическую 

форму их трудовой деятельности, связанную с выполнением родительской 

функции [2], как трехмерный конструкт, включающий в себя набор негативных 

психологических переживаний и дезадаптивного поведения в виде 

эмоционального истощения, деперсонализации и редукции родительских 

достижений [5].  

Следует отметить, что в настоящее время не существует единого понятия, 
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характеризующего родительское отношение к детям в полном объеме и с учетом 

взаимовлияния родителей и детей. Одни подходы акцентируют внимание на 

безусловном принятии ребенка и его индивидуальных особенностей, 

удовольствии от общения с ним, на желании защитить его, другие – на контроле 

и требованиях, необходимых санкциях, обусловленных социальными нормами и 

родительскими установками [7]. Таким образом, родительское отношение – это 

эмоционально-ценностное отношение, порой амбивалентное, изменяющееся в 

определенных условиях.  

В нашем исследовании придерживаемся точки зрения А.Я. Варги и 

В.В. Столина, которые понимают родительское отношение как систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, 

используемых в общении с ним, особенностей восприятия и понимания 

характера и личности ребенка, его поступков [4]. 

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на базе 

ОКОУ «Курская школа-интернат» г. Курска. В нем приняли участие 30 матерей, 

воспитывающих детей с нарушением слуха, в возрасте Ẋ± σ = 33,8±4,9, 25 из 

которых имели высшее образование, а 5 − среднее профессиональное, 23 матерей 

совмещают профессиональную деятельность с воспитанием ребенка. Дети имели 

нарушения слуха I и II степени. 

В качестве психодиагностических методов исследования использовали 

следующие методики: «Родительское выгорание» (И.Н. Ефимова) [5], 

Диагностика родительских отношений (ОРО) (А.Я. Варга и В. В. Столин) [4] и 

анкету «Определение детей группы риска» (Н.В. Сурикова) [1]. С целью 

обработки результатов применяли методы математико-статистического анализа: 

описательную статистику, корреляционный (r-Спирмена) и регрессионный 

(метод forward stepwice) виды анализа. Статистическая обработка результатов 

осуществлялась с использованием программного обеспечения (“Statistica 11.0”). 

Результаты исследования и их обсуждение. Исследование психического 

выгорания матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха, с помощью 

методики «Родительское выгорание» (И.Н. Ефимова) [5], указало на следующие 
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результаты. Высокий уровень выраженности психического выгорания 

диагностирован по шкалам «Деперсонализация» (Ẋср.± σ = 12,97±3,48) и 

«Редукция родительских достижений»: Ẋср.± σ = 23,33±6,63, а средний – по 

шкале «Эмоциональное истощение»: Ẋср.± σ = 24,17±4,31. Таким образом, матери 

достаточно сильно эмоционально опустошены, негативно воспринимают 

выполнение своих родительских функций и значимость достигнутых при этом 

результатов в воспитании детей с нарушениями слуха. Для них характерны 

чувство вины, снижение самооценки, утрата интереса к собственным детям. 

Диагностическое оценивание родительского отношения матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, осуществлялось с помощью 

методикиу диагностики родительских отношений (ОРО) (А.Я.  Варга и 

В.В. Столин) [4]  (табл.1): 

 

Таблица 1 

Средние значения показателей родительского отношения «выгорающих» 

матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха 

Наименование показателя Ẋ± σ качественный 
Принятие отвержение 11,07±2,24 средний 
Кооперация 6,23±0,90 средний 
Симбиоз 4,67±1,67 средний 
Авторитарная гиперсоциализация 4,10±1,40 средний 
Маленький неудачник 3,03±1,45 средний 

 

Как видно из таблицы 1, все показатели родительского отношения 

«выгорающих» матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха 

соответствуют среднему уровню выраженности. Таким образом, отношение 

матерей можно охарактеризовать как  сбалансированное и гармоничное. 

Изучение личностных особенностей детей с нарушениями слуха и 

определяющих их принадлежность к той или иной группе риска проводилось с 

помощью анкеты «Определение детей группы риска» (Н.В. Сурикова) [1] 

(табл. 2). 
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Таблица 2 

Средние значения показателей личностных особенностей детей с 

нарушениями слуха, определяющих их принадлежность к группе риска 

Наименование показателя Ẋ± σ качественный 
Инфантильные дети 1,20±1,03 низкий 
Дети с трудностями произвольности и 
саморегуляции 2,03±1,33 средний 

Тревожные дети 2,30±0,99 средний 
Астеничные дети 1,93±1,23 низкий 
Неуверенные дети 2,10±0,96 средний 
Гипертимные дети 1,67±1,30 низкий 
Отличники и перфекционисты 1,53±1,36 низкий 
Застревающие дети 1,57±1,30 низкий 

 

Как видно из таблицы 2, уровню средних значений соответствуют 

показатели по шкалам «Дети с трудностями произвольности и саморегуляции» 

(Ẋср.± σ = 2,03±1,33), «Тревожные дети» (Ẋср.± σ = 2,30±0,99), «Неуверенные 

дети» (Ẋср.± σ = 2,10±0,96). Дети воспринимаются родителями, как 

невнимательные, с низким уровнем произвольности, тревожные и неуверенные 

в себе, конформные. 

Для изучения взаимосвязей родительского отношения матерей, 

воспитывающих детей с нарушениями слуха, и их психического выгорания 

использовали процедуры корреляционного анализа (r-Спирмена) и 

множественного регрессионного анализа (метода forward  stepwice). 

С помощью метода корреляционного анализа r-Спирмена выявлены 

положительно направленная корреляционная взаимосвязь умеренной степени 

выраженности показателя шкалы «Редукция родительских достижений» с 

показателем шкалы «Инфантильные дети» (r=0,38 при p=0,039) и отрицательная 

– с показателем шкалы «Маленький неудачник» (r=-0,37 при p=0,046). Таким 

образом, восприятие детей как неприспособленных и  неуспешных, с низким 

уровнем самоконтроля и волевых процессов,  недоверие и досада на 

неуспешность и неумелость может способствовать усилению негативного 

самовосприятия выполнения своих родительских обязанностей, чувства вины, 
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снижению самооценки, появлению чувства собственной несостоятельности и 

безразличия к домашней работе и детям. В связи с этим родитель старается 

оградить ребенка от трудностей жизни и строго контролировать его действия. 

Использование процедуры регрессионного анализа (метод forward stepwice) 

засвидетельствовало наличие взаимосвязей между показателями шкал 

«Деперсонализация» и «Дети с трудностями произвольности и 

самоорганизации» (β = -0,69 при  р = 0,013), «Астеничные дети» (R = 0,86; р = 

0,008), «Неуверенные дети» (R =- 0,56; р = 0,037) и «Застревающие дети» (R =- 

0,53; р = 0,041) (R = 0,65; F = 1,96; КМД = 0,43; df = 8,21; р = 0,000013). 

Полученные результаты могут быть проинтерпретированы следующим 

образом. Чем сильное выражено восприятие личностных особенностей детей, 

имеющих нарушения слуха, как детей, испытывающих недостаток 

произвольности и самоорганизации, неуверенных в себе и застревающих, тем 

менее может проявляться негативное, циничное отношение к их чувствам и 

переживаниям. Другими словами, адекватное восприятие матерями 

особенностей психофизиологического развития собственных детей, имеющих 

нарушениям слуха, определяет адекватные родительские установки в отношении 

к ним.  

Заключение и выводы.  

Матери, воспитывающие детей с нарушениями слуха, выгорают. Быстрая 

истощаемость и утомляемость детей с нарушениями слуха может способствовать 

проявлению к ним формального и обезличенного отношения со стороны 

матерей, снизить их эмпатию и отзывчивость, вызвать  нежелание играть, 

общаться, вместе проводить выходные дни, усилить потребность побыть в 

одиночестве, без детей, погрузиться в домашнюю работу, вместо живого 

совместного общения. 

Итак, гипотеза о существовании взаимосвязей родительского отношения и 

психического выгорания матерей, воспитывающих детей с нарушениями слуха 

эмпирически подтвердилась. 
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Анотація: В роботі розглядається дослідження розвитку оперативних обліків від 
стародавніх часів до сьогодення. Розглянуто етапи розвитку оперативних обліків, їх 
залежність від науково-технічного прогресу та роль у протидії злочинності, окреслено 
проблеми, що виникають у зв’язку з розвитком інформаційних технологій та їх 
застосуванням для ведення оперативних обліків. 

Ключові слова: оперативні обліки, дактилоскопія, антропометрія, ідентифікація, 
фотографування, картотека. 

Abstract. The article is devoted to the study of the development of operational accounting from 
ancient times to the present. The stages of operational accounting development, their dependence on 
scientific and technological progress and the role in combating crime are considered, the problems 
that arise in connection with the development of information technologies and using of them for 
conducting accounting are outlined. 

Key words: operational accounting, fingerprinting, anthropometry, identification, 
photographing, card-index. 

Вступ. 
Зростання злочинності, набуття такого явища, як «рецедив», збільшення 

кількості осіб, засуджених до вигнання або заслання, заборона звільненим 

злочинцям оселятися у великих містах, серед іншого поставило перед 

правоохоронцями завдання ідентифікації осіб, що підозрювались у злочинній 

діяльності, накопичення відповідної інформації, її систематизація і швидкий 

пошук. Вирішенню цієї проблеми сприяло виникнення різного виду обліків, 

зокрема і оперативних. 

Основний текст. 

Серед вітчизняних фахівців ґрунтовні дослідження, присвячені окресленій 

проблематиці, були здійснені В.П. Захаровим та А.В. Мовчаном [1; 2]. Але, 
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враховуючи нормативні та кримінальні реалії сьогодення, можемо констатувати, 

що вказане питання є все ще недостатньо дослідженим. 

Взагалі, всю історію обліків можна поділити на 3 великих етапи: 1) ІІ тис. 

до н. е. – ІХ-Х ст. н. е. – облік різних відомостей шляхом клеймування осіб-

злочинців, складання певних списків, однак які не передавались до інших 

населених пунктів; 2) часи Середньовіччя, коли облік осіб-злочинців відбувався 

різними способами каліцтва, та перші спроби складання списків осіб-шахраїв і 

взаємопередача між різними населеними пунктами; 3) ХІХ – ХХ ст. – поява 

перших картотек. 

Одним із перших обліків злочинців, який відомий історії, є список 

хабарників, виявлений голландськими археологами в Сирії поблизу Баккі, 

недалеко від Дамаска. Вчені вважають, що документ був складений приблизно 

за 1400 років до н. е. У Стародавньому Єгипті для ведення обліку осіб, що 

вчинили злочин, у людини вибивали передній зуб, в античних Греції та Римі – 

розпеченим залізом на плечі випалювали буквене клеймо. У середньовічній 

Європі у осіб, які вчинили крадіжку, як правило, відрізали вуха; засудженим за 

розбійні напади відсікали ніс; які порушили клятву – палець; шахраям на вухах 

робили надрізи, ставили клеймо. Таким чином, шляхом пошкодження тіла 

злочинця та публічної позначки відбувався примітивний облік злочинців. 

Статутна книга розбійного наказу, що діяла на Русі також передбачала 

членоушкодження як міру покарання і акт реєстрації злочинця [3]. 

З другої чверті XIX ст. в російській поліції для обліку та ідентифікації 

злочинців все ширше практикується опис зовнішності людини. Даний спосіб 

обліку успішно діяв в жандармському корпусі, документи якого акумулювалися 

в особливих досьє, іменованих «справи-формуляри», яких до 1850 р. архів 

жандармерії налічував до 30 тисяч. 

У середині XIX ст. в Європі облік злочинців проводився вже за допомогою 

реєстраційних карток та фотознімків [3]. 

У зв'язку зі зростанням злочинності, особливо у столичних містах Європи, 

ці заходи кримінальної реєстрації були вже неефективними. Потрібна була 
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система ведення обліків, яка б забезпечила швидкий пошук відомостей про ту чи 

іншу особу і безпомилковий спосіб його ідентифікації. Таким засобом став 

антропометричний метод, запропонований у 1879 р. А. Бертільоні [4]. 

Система А. Бертильоні в Росії стала використовуватися з 1890 р. Для 

проведення реєстрації діяли спеціальні кабінети, в яких проводилися: 

фотозйомка реєстрованих осіб, антропологічні вимірювання за методом 

А. Бертильоні, опис за методом словесного портрета, а пізніше і 

дактилоскопіювання [5]. 

«Батько дактилоскопії» Ф. Гальтон в 1891 р. запропонував класифікувати 

папілярні візерунки на три основних типи: дугові (arch), петльові (loop), і 

завиткові (worl), які і сьогодні прийняті в усьому світі [6]. 

У 1896 р. в Аргентині система обліку за методом Бертильоні була замінена 

на дактилоскопію. Починаючи з 1903 р., дактилоскопічний облік став вводитися 

в державах Південної Америки [3]. 

В Росії, для ведення дактилоскопічної реєстрації, при Головному 

тюремному управлінні Міністерства юстиції було утворено Центральне 

дактилоскопічне бюро [3]. Майже одночасно дактилоскопічний облік був 

упроваджений і в Міністерстві внутрішніх справ. 

В січні 1907 року, при Департаменті поліції був створений Реєстраційний 

відділ, в якому почав діяти Центральний довідковий апарат (далі – ЦДА). Після 

створення ЦДА, відповіді на запити за існуючими обліками готувалися протягом 

3-4 хв. Настільки оперативна на ті часи перевірка була можлива за рахунок 

введення в єдиний облік різноманітних картотек. 

У 1918 році було засновано спеціальний відділ – Статистичний відділ 

Комісаріату внутрішніх справ РРСР. 18.02.1941 р. наказом № 00232 НКВС СРСР 

був організований Перший спеціальний відділ перед яким ставилися такі основні 

завдання: ведення централізованого алфавітного і дактилоскопічного обліку 

осіб, причетних до злочинної діяльності; ведення централізованого алфавітного 

обліку розшукуваних осіб та ін. [3]. 

01.01.1970 р. було утворено ГНДЦУІ – Головний науково-дослідний центр 
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управління та інформації. 

Основи інформаційного забезпечення органів внутрішніх справ України 

було започатковано в 70-х рр. минулого століття Республіканським науково-

дослідним інформаційним центром (далі – РНДІЦ) MBС УРСР. Основними 

напрямами діяльності РНДІЦ були: надання оперативно-довідкової, розшукової, 

статистичної та іншої інформації; збирання, оброблення, зберігання, аналіз 

інформації про злочини та осіб, які їх учинили; розгляд матеріалів про 

оголошення та припинення розшуку осіб, які зникли безвісти, невпізнаних 

трупів, а також розшуку втрачених та виявлених номерних речей, зброї тощо. У 

90-ті рр. стали використовуватися такі комп’ютерні мережеві системи, як 

«Бінар», «Кондор», «Легенда» та інші. 

Сьогодні існують обліки виключно призначені для службового 

користування оперативними працівниками, призначені для користування всіма 

працівниками поліції та обліки загального доступу. 

З приводу застосування оперативних обліків з обмеженим доступом слід 

звернути увагу на недосконалість законодавчого регулювання їх створення та 

використання. Так, п. 18, ч. 1 ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову 

діяльність» передбачено, що оперативним підрозділам надається право 

«створювати і застосовувати автоматизовані інформаційні системи». Законом не 

врегульовано, які саме оперативні обліки можуть вестись правоохоронцями, які 

відомості про осіб, факти, події можуть накопичуватись в цих обліках, який 

порядок використання цих обліків та видачі наявної інформації іншим органам 

(такий обов’язок закріплено у ч. 11 ст. 9 Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність»). Ці та інші питання, що стосуються оперативних обліків, 

викладені в підзаконних нормативних актах обмеженого доступу, що, з одного 

боку, не дозволяє уніфікувати оперативні обліки та ускладнює їх використання 

у практичній діяльності, а з іншого – створює загрозу зловживань з боку осіб, що 

мають до них доступ. Крім того, створення значних електронних масивів 

інформації створює проблему їх надійного зберігання та охорони. Останнє 

набуває особливого значення з розвитком мережевих технологій та поширенням 
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такого явища, як «хакерство». 

Висновки. 

З урахуванням викладено, слід зазначити, по-перше, перші згадки про 

використання засобів ОРД правоохоронними органами датуються ще ІІ ст. до 

н.е., коли вперше складено обліки; по-друге, активне впровадження та 

використання різних видів обліків припадають на кінець 80-х років ХІХ ст. у 

більшості розвинутих країн світу; по-третє, розпочинаючи з ІІ половини ХХ ст. 

використання і розвиток оперативних обліків стають залежними від науково-

технічного прогресу; по-четверте, сьогодні на відміну від попередніх історичних 

етапів оперативні обліки займають одне з визначальних місць у процесі 

оперативно-розшукової протидії злочинам підрозділами кримінальної поліції і 

по-п’яте – широке застосування засобів ОРД, в т.ч. і оперативних обліків, 

потребує негайного вдосконалення законодавчого врегулювання їх 

використання у практичній діяльності оперативних підрозділів. 
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Анотація: У статі проведено дослідження укладу життя на піратських судах та їх 
відповідність ідеям анархізму. Для цього авторами розглянуто персоналії найбільш відомих 
піратів періоду Золотого віку піратства, зокрема Френсіса Дрейка, Бартоломію Робертса, 
Джона Філіпса та Генрі Моргана. Досліджені піратські кодекси, дозволяють стверджувати, 
що піратські судна були осередком свободи в ті часи, адже мали під собою ідею вільного 
мореплавства та рівності, що закріплювали більшість кодексів. Також, варто зазначити, що 
дані кодекси мали місце значення та в більшості ґрунтувалися на авторитеті капітана, що 
його створив чи імплементував для своєї команди.   

Ключові слова: піратство, анархія, піратське судно 
Abstract. The article examines the way of life on pirate ships and their relevance to the ideas 

of anarchism. The authors look at the personalities of the most famous pirates of the Golden Age of 
piracy, including Francis Drake, Bartholomew Roberts, John Phillips and Henry Morgan. The 
studied pirate codes suggest that pirate ships were a hotbed of freedom in those days because they 
had the idea of free navigation and equality, which enshrined most codes. Also, it is worth noting that 
these codes were of value and were largely based on the authority of the captain who created or 
implemented them for his team. 

Key words: piracy, anarchy, pirate ship 
Вступ 

Сучасне науково співтовариство при аналізі анархічних теорій та ї 

практичної реалізації, звертає свою увагу у більшості на роботи та події більш 

пізніх періодів. Хоча наша історія має декілька анархічних утворень, що існували 

в межах українських земель, утім світова історія також має свої приклади, що у 

вітчизняній науковій літературі були неналежним чином висвітлені. Серед усіх 

прикладів анархічних утворень, найбільш популярним є піратство та піратські 

судах. Через орамантизацію даних осіб в літературі та кіноіндустрії, масова 

культура сформувала нове бачення пірата, що зовсім не відповідає реаліям, що 

мали місце в історії. Тож для відповіді на запитання: «Чи були пірати 

анархістами?», слід проаналізувати історичні факти та найбільш авторитетні 

персоналії періоду Золотого віку піратства.  
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Основний текст  

У період середньовіччя ідеї анархії мали місце лише на деяких піратських 

кораблях. У більшості феодальна система встановлювала жорстку ієрархію 

підпорядкування, що унеможливлювало виникнення будь-яких анархічних 

утворень. Лише у відкритому морі, коли капітан залишається наодинці зі своїми 

офіцерами та екіпажам судна, могли виникати протести, що мали цыллю 

отримання більшої свободи та рівності. Подібні ідеї почали еволюціонувати та 

ставати звичайним явищам з моменту відкриття Нового світу. Саме в цей час 

зароджується оромантизоване піратське життя. Популярна культура 

перетворила піратів у пияк та відвертих розбійників. Проте, як свідчать 

дослідники, більшість піратів перебували на контрактній службі (каперство, 

флібустьєрство) в тогочасних колоніальних імперій. Більшість з них мали в 

трюмі прапори Англійської, Іспанської, Португальської та Французької 

колоніальних імперій. «Веселого Роджера» підіймали лише у випадках 

захоплення торгового корабля. До того ж, дослідники стверджують, що від 

кольора прапора залежало чи готові до перемовин пірати. Так, червоно-чорний 

«веселий роджер» означав, що ніяких перемовин не варто очікувати, у той час як 

традиційний чорно-білий надавав можливість жертві домовитися з піратами [1].  

 Пірати слідкували чітким правилам, але не в частині такого собі 

«політичного» життя. Адже кожен з членів екіпажу міг ініціювати питання 

переобрання капітана. Відомий факт, коли сер Френсіс Дрейк, один з 

легендарних піратів, для задоволення потреб команди рівноцінно ділив здобич, 

навіть якщо це не відповідало його власним фінансовим інтересам [2].  

Підтвердження даних фактів можемо віднайти в Уставі Чорного Барта 

(Бартоломію Робертса), кодексах Джона Філіпса та Генрі Моргана. Вони 

підтверджують факт існування анархічного укладу життя на кораблі, що 

розвивалася в умовах тотального безвладдя та регулювання відносин методом 

закріплення норм у кодексах, що виступали усним зводом правил існування на 

кораблі, та найчастіше стосувалися підтримки дисципліни. До подібних кодексів 

можна віднести як вже зазначені кодекси поведінки так і правила поділу 
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награбованого та оплати служби. На жаль, дані кодекси є досить міфічними та 

абстрактними у розумінні людей, тож ми вважаємо за необхідне більш детально 

на них зупинитися та перерахувати їх, зазначивши деякі моменти їх структури, 

що мали спільні риси на будь-якому судні та у будь-якій частині світу.  

Більшість зазначених кодексів мають структуру списку, що закріплює 

основні норми поведінки на кораблі. Зазвичай дані кодекси скріплялися 

підписами всіх членів екіпажу та в цілому врегульовували питання, щодо поділу 

награбованого, як головної цілі діяльності піратів. Так, Устав Чорного Барта 

першим пунктом має: «Кожен член команди має один голос у вирішенні 

поточних справ» [3]. 

Капітан Хоуел Девіс, був обраний на своєму кораблі. Більшість членів 

екіпажу підтримало його кандидатуру [4], та не отримавши супротиву з боку 

інших членів команди, він зайняв пост капітана судна. Одразу після зайняття 

даної посади, ним був створений договір, що був підписаний всією командою 

корабля, що визнавали його своїм лідером. Але більшість історій піратських 

капітанів свідчить про швидкий зліт та швидке падіння. Так непоодинокими були 

випадки порушення даного договору, коли один з лейтенантів втікає з призом 

(захопленим кораблем), або ж команда зраджує свого капітана.  

Подібні факти свідчать про реальне існування анархічного укладу життя на 

піратських кораблях. Інколи, справа доходила навіть до створення власної 

держави під час колонізації певних островів з подальшим створенням там 

укладу, що нагадував колоніальні губернії, але у своїй структурі повністю 

відповідали анархічному духу піратства та свободи. Найвідомішим 

протодержавним утворенням, що мало ознаки анархії була Піратська республіка 

зі столицею в Нассау (Багамські острови). У 1706 році, піратами фактично було 

захоплено Багамські острови, що де-юре належали Англійській короні. Довгий 

період часу, корона не звертала увагу на даний факт, через те, що тут було 

створено центр карибського піратства та «Берегове братство», що обирало 

голову республіки. Де-юре Бенджамін Хорнігольд був обраний президентом 

республіки, але реальної влади в нього не було. В 1706 році, Англійська імперія 
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запропонувала амністію всім піратам, що перебували на Багамських островах, 

але більшість з них відмовилась, та покинула республіку. Анархічний уклад 

життя в рамках республіки прослідковувався як у вирішенні окремих питань, так 

і у самій структурі суспільства, де лише виборна верхівка мала чітко визначений 

статус, але не наділялась реальною владою. Але подібний анархічний спосіб 

життя став і причиною знищення Піратської республіки та всього піратства 

загалом [5].  

Висновки 

У даній роботі нами було проаналізовано розвиток піратського життя та 

окремі випадки анархічних утворень. Серед таких утворень, періоду Великих 

географічних відкритів та колоніальних імперій можна виділити піратські судна, 

піратські флоти та державоподібні утворення. Факти постійної зміни капітанів 

та захоплення їх суден їхніми офіцерами свідчить про анархічний уклад життя, 

що підтримувався самим капітанами та закріплявся в кодексах – негласних 

збірниках правил та норм. Звісно, забезпечення юридичної сили даних кодексів 

базувалося на авторитеті капітану, що його затвердив та розповсюджувалося 

лише в межах його флоту чи судна. Створення першої Піратської республіки дає 

нам можливість зрозуміти, що анархічний уклад, що існував на суднах, фактично 

було перенесено й на сушу, в межах островів. Тож, з огляду на це, Піратську 

республіку в Нассау можна вважати прикладом анархічного державного 

утворення.  
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Summary: The published material reveals a complex analysis of the contraventions provided 
in Chapter XVI of the Contravention Code, the ones that affect the operations of public authorities. 
It is emphasized that the generic object of these contraventions is represented by the social relations 
regarding the normal evolution of the activity of public authorities. It is also underlined the material 
object that is present in some analyzed contraventions of this group. Not least, it is established the 
subject of the contraventions, the individual and the legal entity, but also the case of a special subject, 
the responsible person. The presented material will be useful both to the students of the law faculties 
for their specialization, as well as to the practitioners for its application in the practical activity. 
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Introduction. The administration of a state is entrusted to some authorities or 

bodies that are elected or appointed, being composed of the central administration and 

its territorial subdivisions, as well as the local public administration, which is meant to 

administer the interests of the local communities, in accordance with the Constitution 

of the Republic of Moldova.   

Title III of the Constitution of the Republic of Moldova, entitled “Public 

authorities”, reveals which are the state authorities: the Parliament, the President of the 

Republic of Moldova, the Government, the public administration, the judicial authority 

and the prosecution.1  

To begin with, this reasoning denotes that public authority is a political institution 

that is directly or indirectly constituted by the people, empowered by the Constitution 

with a certain competence in order to perform various functions of government of the 

country, and that also has a certain authority and prestige in the society. The deeds that 

are prone to affect the state, its fundamental attributes, the necessary conditions for the 

performance of its function, as well as those that affect the public authority present an 

increased social danger.2 The public administration bodies can operate efficiently only 

                                                 
1 The Constitution of the Republic of Moldova from 29.07.1994 (Title III). 
2 Brânză S., Ulianovschi X. “Criminal law. The special part. Volume II”. Chișinău: Cartier juridic, 2012, page 665. 
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when they have an adequate legislative support that would allow them not only to direct 

the processes, but also to reform themselves, starting from the demands required by the 

evolution of the society.  

In this regard, the contravention law has the purpose to protect the activity of 

public authorities, including the fundamental values of the society, through its specific 

means and within the established normative limit.      

Results and discussions. From the beginning, we must point out that the 

contraventions affecting the operations of public authorities, provided in chapter XVI 

of the Contravention Code3 (hereinafter CC), have a much lower application rate in the 

Republic of Moldova than in the case of other categories of contraventions (for 

example, contraventions of road traffic rules, contraventions of rules for public order 

and public security). The percentage of the contraventions affecting the activity of 

public authorities is about 0.2 % of the total number of the contraventions found at the 

country level. Thus, during the last year, 1154 contraventions affecting the operations 

of public authorities were detected, for which 960 sanctions were applied. In 13 cases 

the unpaid community work was applied, and the others were sanctioned with 

contravention fine.4 However, the low rate of the mentioned category of contraventions 

doesn’t diminish the theoretical and practical value of the material legal norms, which 

are meant to protect and to ensure the normal functioning of the activity of public 

authorities.  

Analyzing the contraventional norms of Chapter XVI CC in the aspect of their 

content, we establish the following characteristic of the constitutive elements: 

The direct object of every contravention specifies the social values that are 

endangered. For instance, through “deliberately using one’s official status in a way that 

contravenes the public interests (article 312 CC)”, the public officer attempts on the 

public interests or the rights and interests protected by law of individuals and legal 

entities (the direct object), and, as a result, he attempts on the social relations that are 

related to the functioning of the state administration mechanism and affects the 

                                                 
3 The Contravention Code of the Republic of Moldova from 24.10.2008 (Chapter XVI). 
4 https://statistica.gov md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6352, accessed on 12.04.2020. 

https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=6352
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operations of public authorities (the generic object).5  

The generic object of the analyzed contraventions is represented by the social 

relations regarding the normal evolution of the activity of public authorities. 

In some of these contraventions, we may encounter a material object, that is the 

material entity endangered by committing the contravention. For example, in article 

329 CC “Destroying or damaging documents from archives”, the material object is 

represented by the documents that are kept in state archives, in other depositaries, or in 

the archives of legal entities; in article 322 CC “Violations of procedures for the use of 

state symbols”, as material object appears the coat of arms or the flag of the Republic 

of Moldova or of another state.  

The objective side of the contraventions affecting the operations of public 

authorities is usually realized through actions, and in some cases through inactions. For 

example, through actions – art. 312 CC “Misuse of power or of one’s official status”; 

art. 3131 CC “Protectionism”; art. 315 CC “Receiving an illegal reward or financial 

profit”; art. 320 CC “Interfering with an ombudsman’s activities”; art. 323 CC “Illegal 

actions against state honors and awards”, or contraventions committed through 

inactions – art. 3191 CC “Failure to execute the requests of the National Integrity 

Commission”; art. 330 CC “Failure to submit statistics in due time or submitting 

erroneous statistics”. 

Taking into account that both the action, as well as the inaction produces socially 

dangerous effects, in the case of the contraventions that endanger the normal 

functioning of public authorities, the consequences regard the violation of public 

interests, rights and interests protected by the law, and also other values and social 

relations.  

Some of the contraventions from the analyzed category have secondary signs of 

the objective side, such as: the time of committing the contravention (art. 357 CC 

“Disturbing the silence during night, from 10 PM to 7 AM…”), the place of committing 

the contravention (art. 364 par. (2) CC “Posting advertising on trees or in protected 

                                                 
5 Guţuleac V. “Treaty of contraventional law”. Chişinău: Central typography, 2009, page 200 
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areas for architectural, historical or cultural monuments...”).  

The subject in the majority of the contraventions affecting the operations of public 

authorities is usually an individual or a legal entity. For some of the contraventions is 

characteristic the special subject (for example, the responsible person, the person using 

diplomatic passport (art. 321 CC), and others). This comes out from the provision of 

the legal norm (art.3132 CC “The failure to declare the conflict of interests by the 

person operating within a public authority, a public institution…”), or from the sanction 

(art. 322 par. (1) “Deliberate violations of the procedures for the use of state symbols... 

shall be sanctioned by a fine of 12 to 24 conventional units for individuals, by a fine of 

21 to 45 conventional units for responsible persons and by a fine of 30 to 60 

conventional units for legal entities”). In the last example, we notice that all three 

categories of subjects of the contraventions are reflected.  

However, there are material norms that don’t expressly state which is the subject 

of the contravention (for instance, art. 328 CC “Violations of rules for keeping, 

completing, tracking and using archive documents”). In these cases, the criterion for 

identifying the subject of the contravention may be the amount of the fine as a sanction 

established by the legislator, correlated with art. 34 CC. But, there is no absolute clarity 

here, because for certain categories of contraventions the state authorities can apply the 

fine within the limit for both individuals and legal entities (for example, a fine of 50 

conventional units can be applied to individuals and legal entities). Thereby, in most 

cases the subject of the contravention is deduced from the content of the norm. To 

exemplify, art. 321 CC “Illegally holding and/or using diplomatic or official passports 

of the Republic of Moldova shall be sanctioned by a fine of 24 to 60 conventional 

units”. The content of the norm doesn’t expressly specify the subject, but this comes 

out from the text. For instance, a legal person cannot hold a diplomatic passport. This 

legal norm refers to an individual or a responsible person. 

The subjective side as a constitutive element of the analyzed contraventions is 

represented by culpability, which manifests itself through intent or imprudence. Intent 

is the most widespread form of culpability (for example, art. 3131 CC “Protectionism”, 

art. 315 CC “Receiving an illegal reward or financial profit”, art. 320 CC “Interfering 
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with an ombudsman’s activities”), seldom is encountered the intent, and also the 

imprudence (for example, art. 328 CC “Violations of rules for keeping, completing, 

tracking and using archive documents”, art. 330 CC “Failure to submit statistics in due 

time or submitting erroneous statistics”). Some material norms expressly provide the 

form of manifestation of the subjective side (art. 322 par. (1) CC “Deliberate violations 

of the procedures for the use of state symbols (coat of arms, flag, hymn) of the Republic 

of Moldova or of another state”, where “deliberate” means with intent).   

Besides, in order to qualify the contravention, it is compulsory to establish the 

reason and the special purpose – a purpose of cupidity (profit). The reason is the inner 

impulse that determines the individual, the legal person, or the responsible person to 

commit the contravention. While the result pursued by the perpetrator (the purpose) 

can be: to receive a reward, a profit, to hide information about the statistical record, to 

mislead the competent state authority, and others.  

Conclusions. We have related above the legal analysis of the contraventions from 

Chapter XVI CC through the prism of the constitutive elements, but also the 

importance of law in the efficient organization of the activity of public authorities, 

which ensure the realization of the fundamental rights and interests of the people. The 

Republic of Moldova, proclaiming itself a democratic state and a rule of law, which 

has as a priority obligation to protect the personality, whose rights and freedoms are 

considered to be supreme values guaranteed by the constitutional norms, imposes to 

the public administration certain compliance conditions, correlated with the real 

circumstances and determined by the legal regime and the social relations that are 

constantly changing and developing. The public administration has the purpose to 

impel these processes, that’s why, in order to successfully ensure the progress in 

various spheres of state activity, its functioning should not be affected.       
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