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систематичному ветеринарному огляду та профілактичній імунізації, а тому 

захворюваність на дерматофітози у них відзначена в одиничних випадках. 

Ступінь захворюваності на дерматофітози серед собак і котів в різні 

сезони року неоднакова. З цією думкою ряду авторів узгоджуються і наші дані, 

що були отримані при аналізі матеріалів по захворюваності на дерматофітози 

дрібних домашніх тварин. Найбільша захворюваність собак і котві на 

дерматофітози відзначається в осінні місяці (вересень-листопад) при максимумі 

її в листопаді. 

На рівень захворюваності собак і котів впливають клімато-географічні 

чинники, що визначають час появи приплоду, його кількість. Перший приплід у 

котів з'являється зазвичай в березні-квітні. З цього часу починається ріст 

захворюваності на дерматофітози. Відсоток захворюваності за рік у котів 

збільшується з травня по листопад з 1,0 % до 17,9%, а у собак з 2,3% до 22,1%. 

Другий виводок кошенят появляється в жовтні-листопаді. В цей час і 

відзначають максимальний підйом захворюваності серед котів - 17,5%. Поява 

цуценят у собак відбувається також два рази на рік, ранньою весною і ранньою 

осінню, тому помісячна динаміка захворюваності на дерматофітози у них в 

цілому повторює таку як у котів. 

Спад захворюваності серед котів і собак в весняні місяці пояснюється 

проведенням протиепізоотичних заходів. Аналіз вікових особливостей виявив, 

що як коти, так і собаки хворіють на дерматофітози в основному у віці до 6 

місяців (62,9 % і 65,1% відповідно). Більш висока захворюваність на 

дерматофітози кошенят і цуценят, ніж дорослих тварин, пов'язана, очевидно, з 

передачею інфекції від хворих матерів. 

 

 

Мединська Дар’я Олександрівна, здобувач вищої освіти 

Одеський державний аграрний університет 

Науковий керівник: Федорова Інна Валеріївна, викладач, 

Одеський державний аграрний університет 

 

ПРОБЛЕМА МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ'Я СПЕЦІАЛІСТІВ 

ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Як студент ветеринарного факультету і, з недавніх пір, асистент 

ветеринарного лікаря, я вже поринула в ветеринарну стихію та її атмосферу. 

Важливість і пріоритет нашої роботи корелює з проблемами, які у ветеринарії 

пострадянських країн, на жаль, нашаровуються швидше, ніж вирішуються. Так, 

багато що можна ігнорувати, значну кількість проблем – вирішити силами 

окремого фахівця, але те, на що не можна закривати очі – це ментальне здоров'я 

ветеринарного спеціаліста.  

У той час, коли у розвинутих країнах цю проблему мало того що 

достатньо вивчили, а ще й активно борються з нею, ми вважаємо себе борцями, 

які, стиснувши кулаки і затамувавши подих, на перший погляд, легко 

справляємося зі стресом і психологічним навантаженням у роботі з тваринами 

та у процесі спілкування з їх власниками. Але насправді удар при цьому 
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відбувається по нашому внутрішньому бар’єрові. Протягом більшого часу 

існування ветеринарної галузі питання психічного здоров'я фахівців у галузі 

рідко розглядалися, і ця тема в повсякденних обговореннях позиціонувалася як 

табу. Але зараз ми володіємо гучним словом завдяки інтернет-поширенню, 

тому важливо говорити про цю проблему. 

Ветеринари десятиліттями страждали проблемами емоційного і 

психічного здоров'я, тому може здатися дивним, що Центри з контролю і 

профілактики захворювань вперше вивчили психічне здоров'я серед 

ветеринарів лише в 2014 році [2]. Це дослідження показало, що ветеринари 

мають проблеми з психічним здоров'ям значно частіше, ніж представники 

інших професій. Крім того, з'ясувалося, що кожен десятий ветеринар страждав 

від серйозного психічного розладу і більше ніж кожен шостий припускав 

покінчити життя самогубством.  

Дані за більш ніж три десятиліття показують, що ветеринари в 3,5 рази 

частіше вмирають від самогубства, ніж представники населення в цілому, 

згідно з дослідженням, опублікованим в Журналі Американської Ветеринарної 

Медичної Асоціації [3]. Автори цього дослідження з'ясували, що ветеринарних 

фахівців на такий крок штовхає те, що вони «піддаються високому рівню 

професійного стресу, пов'язаного з тривалим робочим днем, очікуваннями 

клієнтів, несподіваними результатами, повідомленням поганих новин, поганим 

балансом роботи і особистого життя, високим робочим навантаженням, 

зростанням витрат на ветеринарну допомогу, професійною ізоляцією, 

студентським боргом і відсутністю підтримки з боку старших». Дослідження 

також показало, що серед ветеринарів часто зустрічаються тривога і депресія, а 

також пов'язані з ними риси особистості, такі як перфекціонізм. 

Цю проблему, яка стосується життя людей, просто неможливо 

ігнорувати. 

На жаль, проблема ментального здоров'я стосується ветеринарного 

фахівця не тільки на початку практичної діяльності, а ще зі студентства. 

У процесі здобуття ветеринарної освіти перед студентами постає ряд 

стресових факторів, які у деяких випадках можуть бути пов'язані з негативними 

наслідками для психічного здоров'я здобувача вищої освіти: високе академічне 

навантаження, високі вимоги до оцінки, недоліки у клінічній практиці, 

складності з керуванням часом і стресовими факторами за межами 

академічного навчання, такими як міжгрупові або особистісні відносини, 

сімейні проблеми, проблеми зі здоров'ям і фінансові проблеми. На деяких 

студентах особливо негативно позначаються порівняння цих етичних дилем і 

проблем, пов'язаних з навчанням, з успіхами своїх однолітків. Все це може 

накопичуватися і викликати проблеми з психічним здоров'ям, такими як 

виснажливий стрес, тривога і депресія. 

Згідно з дослідженням, опублікованим WSAVA [1], більшість студентів-

ветеринарів приховують свої переживання під маскою гумору, таким чином 

долаючи труднощі. Однак важливо знайти золоту середину, так як при 

надмірному використанні гумору існує ризик створення субкультури, в якій 

жарти з приводу складних проблем, таких як психічне здоров'я, стають 
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переважаючою «стратегією виживання», хоча прояв неспокою чи пошук 

емоційної підтримки можуть бути більш ефективними . Ефективність гумору як 

стратегії подолання труднощів може знизитися, якщо він стане саморуйнівним. 

Таким чином, гумор може перетворитися з ефективної стратегії виживання в 

дисфункціональну, особливо якщо людині вже якийсь час потрібнв 

психологічна допомога. Важливою проблемою студентів-ветеринарів є і 

самозвинувачення, внаслідок неможливості прийняття своїх помилок. 

Кожен з нас, хто працює у ветеринарній сфері, може змінити ситуацію на 

краще, ведучи відкриті бесіди та шукаючи освіту і ресурси, які краще 

підготують нас для довгострокової кар'єри, роблячи те, що ми любимо 

найбільше: забезпечуючи якісний догляд за домашніми тваринами. 

Впровадження концепцій здорового робочого місця і благополуччя в клінічне 

середовище для вирішення проблеми втоми, через співчуття, й професійного 

стресу та пропозиція безперервного навчання в управлінні виробничими 

стрессорами може допомогти знизити кількість самогубств серед ветеринарів. 

Для розвитку емоційної стабільності у ветеринарних фахівців вкрай 

важливо, щоб під час клінічної роботи у співробітників була можливість 

наставництва і взаємодії між колегами. 

Рекомендації, які можуть бути використані для студентів, включають у 

себе програми взаємного наставництва, безкоштовні заходи по емоційному 

здоров'ю та добробуту, що проводяться студентськими товариствами, гостьові 

лекції досвідчених ветеринарів, які відкрито говорять про використання 

психологічної допомоги. Також важливим буде з боку студента привчитися до 

самоспівчуття і турботи про себе. 
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Отже, готовність до педагогічної діяльності – це структурне явище, компонентне наповнення якого є 

досить інваріантним. Маючи за предмет дослідження готовність як вид професійно-педагогічної діяльності 

вчителів початкових класів, розглянемо цей феномен більш докладно з урахуванням додаткової 

спеціалізації вчителів початкових класів, якою в нашій роботі виступає образотворче мистецтво. 

У ході проведеного дослідження ми дійшли таких висновків. Готовність до професійної діяльності – 

це сукупність компетентнісних характеристик спеціаліста, що повинні забезпечити його самореалізацію в 

професійній діяльності. Готовність до педагогічної діяльності – це сукупність сформованих у майбутнього 

вчителя предметних та педагогічних знань, умінь і навичок і досвід застосування їх на практиці, а також 

мотивів, професійної самосвідомості і педагогічної компетентності. Готовність як вид професійно-

педагогічної діяльності вчителів початкових класів до навчання молодших школярів мистецької освіти – це 

здатність взаємопов’язаного формування у майбутніх вчителів початкових класів: а) психолого-

педагогічних компетенцій з урахуванням загальнопедагогічних знань і вмінь і специфічних знань і вмінь 

щодо кожного предмета; б) художньо-образотворчою компетенцією з урахуванням знань різних видів 

образотворчої діяльності, умінь візуально-графічного зображення дійсності, розвитку власного художньо-

творчого потенціалу; здатності самостійно вирішувати завдання, пов’язані з художнім сприйняттям та 

інтерпретацією творів мистецтва; в) предметно-методичною компетенцією з урахуванням методичних 

знань і вмінь з навчання образотворчому мистецтву. 
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У статті проаналізовано соціокультурну діяльність людини в житті соціуму та її впливу на нього, 

виділено соціокультурні елементи, що впливають на різні аспекти людського життя. Розглядається сім’я 

як важливий носій культури та її складових.Ключові слова: соціокультурна діяльність, соціум, економічна 

діяльність, сім’я, громадянська позиція. 

 

Зміна соціальної та економічної ситуації на сучасному етапі розвитку українського суспільства та 

властивої йому культури зумовлює потребу формування соціально активної особистості, яка володіє цілісним 

світоглядом, адаптивними здібностями, що забезпечує продуктивність її соціокультурної діяльності.  

Актуальність теми обумовлена необхідністю пошуків шляхів оптимального вирішення проблем 

розвитку соціокультурної діяльності в цілому і окремих її галузей як засобу не тільки виходу із кризи, але й 

нарощування прискореного розвитку в умовах трансформації українського суспільства. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо значення соціокультурної діяльності людини в житті 

соціуму представлено в наукових доробках А. Здравомислова, А. Ахієзера, А. Гусейнова, В. Розина, 

В. Тугаринова. 

Виклад основного матеріалу. Соціокультурна діяльність людини – це залучення людини до культури та 

активного її включення в цей процес, який здійснюється суспільством та його соціальними інститутами. У 

своєму структурному вимірі об’єктивний феномен соціокультурного складається з сукупності 

явищ:різноманітних форм соціокультурної діяльності людини; суб’єктів соціокультурної діяльності – 

соціалізованих та інкультурованих індивідів, соціокультурних груп, соціокультурних інститутів; індивідуальних 

та групових потреб в продуктах соціокультурної діяльності; продуктів соціокультурної діяльності; чисельних 

форм та видів відображення процесів соціокультурної діяльності; соціокультурних інститутів, що історично 
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утворилися як складові керованих та не керованих, офіційно підтримуваних державою та не підтримуваних 

технологій соціокультурної діяльності; розмаїтих відносин, структурних та функціональних зв’язків між 

суб’єктами соціокультурної діяльності, її продуктами, соціокультурними інститутами. 

Універсальніфункціїпоняттясоціокультурногоутворилися як результат інтеграції в 

йогозмістідвохрізних за походженням систем уявлень: «уявлення про соціальне» і «уявлення про 

культурне». Соціальне – основний атрибут соціуму (людськоїспільноти). Культурне, навпаки, є основним 

атрибутом культури (штучно утвореноїлюдствомсукупностіартефактів) [1]. 

Культурне як властивість сукупності штучно утворених речей, відносин, інститутів, ментальних 

образів, норм тощо своїми виявами має дещо інші впливи на людство: утворення штучного середовища 

людської життєдіяльності, «надбудови» над природою;утворення знарядь праці, техніки та технологій 

людської діяльності; олюднення («сапієнтизація», «гомінізація») людства, формування багаторівневої 

біосоціокультурної сутності людини;розвиток та задоволення потреб соціуму в штучних матеріальних і 

духовних продуктах;розвиток та задоволення потреб соціуму в пізнанні, утворенні орієнтуючої, ціннісно-

нормативної, праксеолого-регулюючої картини світу; поглиблення та задоволення потреб соціуму в 

накопиченні, збереженні, розповсюдженні, наслідуванні знань, технік, технологій продуктивної 

матеріальної та ментальної (духовної) діяльності, навчанні, освіті та просвіті тощо;інкультурація та 

аккультурація нових генерацій соціуму, мігрантів тощо; розвиток та задоволення потреби людства та особи 

в свободі, самовиявленні, саморозвитку, самореалізації тощо; розвиток та задоволення соціальної та 

індивідуальної потреби в творчості; поглиблення та задоволення потреби соціальних груп та індивідуумів в 

ігрової, розважальної, дозвіллєвої діяльності [1]. 

Соціальне як властивість людської спільноти має власні прояви:об’єднаність у громаду (етнос, 

плем’я, націю, професійну групу, родину, сім’ю, конфесійну, дозвіллєву групу тощо);перетворення 

зоологічної (тваринної, архантропоідної) соціальності на людську соціальність, формування дворівневої 

біо-соціальноїсутності людини; організованість (спрямованість на групове задоволення спільних потреб); 

керованість (наявність біо-антропологічного домінанта, соціального лідера, політичного вождя, 

ідеологічного пропагувача тощо); ієрархічність (внутрішня структурованість спільноти за рівнем владних 

функцій); урегульованість (наявність біофізіологічних, комунікаційних, практико-діяльнісних, моральних, 

правових тощо регулятивів спільної життєдіяльності); соціалізація членів спільноти (забезпечення 

елементарної адаптованості до вимог спільної життєдіяльності з виконанням загальних регулятивів);  

виконання соціально-педагогічної (формуючої по відношенню до нових генерацій соціуму, виховної, 

освітньої) функції, забезпечення високого рівню інтегрованості в суспільство, розвиток творчих типів 

особистості тощо; у деяких спільнот – виконання генеративної (підтримуючої демографічну чисельність 

соціуму) функції; структурованість часу життєдіяльності соціуму та соціального індивіда, розподіл часу 

праці та відпочинку; наявність вільного часу, періодів пошуково-орієнтуючої, соціально-

самоорганізаційної, ігрової, дозвіллєвої, розважальної діяльності тощо [1]. 

У кожній із сфер суспільного виробництва людина має можливості для самореалізації через 

упровадження власної інноваційної культури. Надзвичайно важливою є реалізація інноваційної культури в 

соціокультурній сфері життєдіяльності особистості, тобто в таких сферах самореалізації, як сім’я, побут, 

громадська діяльність, народна творчість тощо. Важливо, що соціокультурний простір особистості надає їй 

майже безмежне середовище творчо-креативної самореалізації [2]. Людина здійснює свою інноваційну 

соціокультурну діяльність не ізольовано від соціуму, тому це безпосередньо впливає як на всі сфери життя 

та діяльності як окремої групи людей, так і держави в цілому. Галузі світової економіки, що мають високу 

додану вартість, почали зміщуватися з економіки знань та інформації в бік інноваційних технологій та 

креативних ідеї (креативної економіки). Креативніінновації по створеннюновихвидівпродуктів та 

послугстають новою силою для економічногозростання. Розробка і експорт в сфері культурного контенту 

мають наступні переваги для розвитку національної економіки: створення об'єктів з високою доданою 

вартістю за рахунок використання культурного ресурсу; сприяння формуванню спеціалізованих ринків в 

межах України та створенню нових робочих місць; створення умов для збільшення пізнаванності 

національних брендів; розвиток туристичного бізнесу [3]. Сфера побуту, до якої людина пристосовується, 

починаючи з дитинства, створює для неї гармонійне середовище звичних смислів і об’єктів, що поєднує в 

собі духовні орієнтири і матеріальні цінності. В такому середовищі в найбезпосередніший спосіб може 

проявлятися інноваційна культура особистості, спрямована на креативнеперетворення і вдосконалення 

простору безпосередньої життєтворчості індивіда, колективу, громади. Ускладнення сучасного побуту, а 

також насичення його інформаційними гаджетами і системами призводить до того, що людина отримує 

величезні можливості його трансформації і підлаштування підвласні індивідуальні вимоги, потреби і 

естетичні смаки. Так і можливості вимагають від людини реалізації своєї інноваційної культури та 
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креативного мислення буквально на кожному етапі власного особистого життя, у зв’язку з чим інновації 

стають безпосереднім елементом особистісної життєтворчості. 

Сім’я створює первинне смислове, ціннісне, предметно-речове, традиційно-культурне середовище, 

як складне соціокультурне явище, виступає важливим носієм культури та її складових. Інноваційна 

культура особистості в сімейній атмосфері проявляється кожної миті: у стосунках з рідними, у вирішенні 

складних сімейних проблем, у виході з конфліктних ситуацій, у знаходженні компромісів завдяки 

формуванню спільних цінностей, смислових пріоритетів тощо [2]. Важливим виміром соціокультурної 

інноваційної активності особистості є відстоювання правовими і демократичними засобами власної 

громадянської позиції. Соціокультурна інноваційна активність особистості є основою розвитку 

демократичного суспільства, в якому не лише держава, але й кожна окрема громада, а також кожен 

громадянин піклується про власний і суспільний благоустрій. У зв’язку з цим, можливості реалізації 

інноваційної культури в громадському аспекті соціокультурної творчості є надзвичайно важливим аспектом 

протікання життєдіяльності сучасної особистості і суспільства. Окрім того, застосування інноваційної 

культури в громадській сфері соціального функціонування забезпечує інтегративну цілісність 

національного соціуму, адже саме новаторська, реформістська, спрямована на удосконалення основних 

форм суспільного гуртожитку енергія здатна об’єднати всіх ключових суб’єктів економічного, політичного, 

соціокультурного, місцево-громадського розвитку країни [2]. 

Висновок. Залученнялюдини до соціокультурної діяльності – це безперервний активний процес, який 

здійснюється суспільством та його соціальними інститутами протягом усього життя особистості.У кожній 

із сфер суспільного виробництва індивід має можливості для самореалізації через упровадження власної 

інноваційної культури. Надзвичайно важливою є реалізація інноваційної культури в соціокультурній сфері 

життєдіяльності особистості, тобто в таких сферах самореалізації, як сім’я, побут, громадська діяльність, 

народна творчість тощо. 
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СОЦІАЛЬНА РОБОТА В ІНКЛЮЗИВНІЙ ОСВІТІ 

 

Стаття присвячена соціальній роботі з дітьми з інвалідністю, адже проблема є досить значущою, 

завдяки професійним підготовленим кадрам дитина швидко адаптується до нового середовища, а саме 

інклюзивного класу, а згодом вона стане повністю соціалізованою людиною та не відчуватиме себе не 

такою як інші, однак соціальна робота у школі направлена не лише на дітей з інвалідністю та їх батьків, 

робота з іншими дітьми дозволяє виховати толерантність, що згодом відобразиться на рівні вихованості 

та культурі населення країни. Ключові слова: діти, дитина з інвалідністю, інклюзивна освіта, соціальна 

робота. 

 

Українським законодавством передбачено одержання освіти кожною дитиною в загальноосвітніх 

закладах за місцем проживання. Всім дітям, незалежно від типу порушення, індивідуальних особливостей, 

мають бути створені умови для успішного навчання. 

Сутністю інклюзивної освіти є навчання осіб з інвалідністю та їх адаптація до освітнього 

середовища, надання якісних освітніх послуг. Навчання таких дітей передбачає використання 

індивідуальних форм роботи. Напрямами інклюзивної освіти є допомога когнітивному, емоційному та 

соціальному розвитку кожного школяра. Аби він відчував себе непотворними, повноцінним учасником 

суспільного життя. 

Створення реабілітаційних закладів зумовлює важливість вдосконалення умов надання освітніх 

послуг, розробки нових форм і методів соціальної роботи з дітьми з інвалідністю. 

Запровадження в Україні інклюзивної освіти є закономірним процесом. Проте для успішної 

реалізації цієї ідеї на практиці актуальною залишається проблема професійної підготовки та перепідготовки 

педагогів. Упровадження інклюзивної освіти в українських умовах потребує вирішення низки нагальних 

завдань економічного, духовного та гуманістичного характеру. 


