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ВСТУП 

 

 

На сьогоднішній день соціальна проблематика стала ключовою серед тем 

публічного дискурсу. Зв’язано це перш за все, з актуальним питанням 

військового конфлікту на сході країни. Теми війни, миру, реабілітації та 

адаптації військовослужбовців вийшли на перший план і стали займати одну з 

ключових позицій в медійному контенті ЗМІ. 

Особливу увагу в даному напрямку  привертають так звані Інтернет ЗМІ. 

Перш за все вони характеризуються такими якостями як мобільність, 

вимірюваність, гнучкість,  інтерактивність,  гіпертекстуальність. Такі якості 

інтернет інформації дозволяють розглядати її як могутній медійний ресурс,  що 

може використовуватися для репрезентації реабілітації військових. Це дає 

можливість ретельніше відслідковувати результати тієї чи іншої реабілітаційної 

програми, побачити наскільки вона ефективна, і чи дійсно роль держави 

описана в інтернет-виданнях відповідає реальному стану. 

Актуальність теми дослідження. Не зважаючи на те, що соціальні теми 

в тому чи іншому аспекті, привертають увагу дослідників, однак  аналіз 

соціальних проблем в мас-медіа, особливо в Інтернет ЗМІ, поки що недостатньо 

розвинений. Саме тому аналіз стратегій реабілітації учасників АТО робить 

роботу  актуальною, адже це дасть змогу побачити, в якому руслі проходить 

реабілітація даної категорії в Україні, чи достатньо вона розвинена, і що 

необхідно зробити для покращення цієї сфери, та успішної її інтеграції в ЗМІ. 

Наукова розробленість проблеми дослідження. Науковою розробкою 

проблем ЗМІ займались Н. Богомолова,  А. Москаленко, Ю. Хабермас; Ю. 

Горський; вплив ЗМІ на соціалізацію особистості  Н. Габор, О. Журін та ін. 

Медико-соціальні аспекти реабілітації досліджували В.С. Гічун, А.Д. Браве та 

ін., реабілітацію військових після воєнного конфлікту та психічні травми 

внаслідок цього вивчали  В.С. Березовець, С.В. Захарик, В.В. Знаков та ін. 
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Мета дисертації. Метою даної роботи є розкриття значимості стратегій 

реабілітації учасників АТО через Інтернет-ЗМІ, відображення впливу ЗМІ на 

образ реабілітаційних програм та учасників АТО  вцілому. 

Завданнями роботи є: 

- Розкрити сутність ЗМІ як рушійної сили в суспільстві. Показати їх 

значення та особливий вплив на соціум; 

- розглянути поняття реабілітації та її стратегії, показати, чим 

обумовлюється  реабілітаційний процес; 

- дослідити сучасний стан реабілітаційних процесів в Україні та тих, хто 

під них підпадає; 

- відобразити роль держави в реабілітаційному процесі учасників АТО; 

- висунути та обґрунтувати гіпотези про імовірні позитивні,нейтральні, та 

можливі негативні тенденції у відображенні реабілітації учасників АТО. 

Об’єкт дослідження - реабілітація учасників АТО та її основні стратегії. 

Предмет дослідження - відображення реабілітації, її основних стратегій 

та понять в українських інтернет-ЗМІ. 

Методи дослідження. У дисертації для розв’язання поставлених завдань 

використано низку методів: аналіз (при визначенні суб’єктів та об’єктів 

реабілітаційного впливу, уточненні їх функцій, поясненні виявлених тенденцій 

з реабілітації в сучасному українському суспільстві), синтез (при визначенні 

реабілітації, узагальненні чинників, що впливають на її процес), систематизація 

(при групуванні сукупності чинників, що обумовлюють реабілітаційний 

процес), порівняння (виявлення спільного та відмінного в трактуванні 

реабілітації та її основних понять різними українськими інтернет-порталами, 

історичний ( аналіз генезису поняття реабілітації від давніх часів до сьогодення, 

його трансформація), метод контент аналізу українських інформаційних 

інтернет-ЗМІ (для виявлення закономірностей у відображенні реабілітаційних 

процесів та їх характеристика). 
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Наукова новизна результатів дослідження. Вперше здійснено 

теоретичне узагальнення існуючих підходів до реабілітації, визначено основні 

особливості в її реалізації за умов сьогодення. Наукові положення, що 

виносяться на захист та претендують на новизну: 

- розглянуто законодавчий розвиток поняття реабілітації, доповнено 

змінами, що недавно відбулись в нашому суспільстві у зв’язку із 

збройним конфліктом на сході країни;  

- проаналізовано вплив на трактування реабілітації та її основних понять 

інформаційних інтернет-ЗМІ, виявлено основні схожості та відмінності 

такого відображення;   

- вперше виявлено, що інтернет-ЗМІ недостатньо приділяють увагу 

питанню реабілітації військових, перш за все, загострюючись на процесі 

війни, а не на її наслідках; 

- вперше емпірично з’ясовано, що інтернет-ЗМІ уникають негативних 

відгуків по відношенню до влади в питаннях реабілітації, надають 

перевагу позитивному або ж нейтральному  трактуванню її ролі; 

- вперше встановлено, що деякі інтернет-ЗМІ цілеспрямовано загострюють 

увагу на окремих аспектах успішної реалізації тієї або іншої програми. 

Таким чином, акцентуючи увагу на успішній реалізації одного питання, 

вони замовчують результати реалізації багатьох  інших; 

-  вперше прослідковано, що незважаючи на величезну роль волонтерів у 

реабілітації військових, інтернет-ЗМІ не визнають їх як окрему категорію, 

а таке поняття як реабілітація волонтерами учасників АТО взагалі 

відсутнє серед опублікованих матеріалів, що говорить про замовчування 

їх ролі в суспільстві інтернет-порталами; 

- вперше з’ясовано, що позитивні гасла політиків в питаннях реабілітації 

мають широке розголошення, однак практично, вони не реалізовуються; 
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розроблені основні рекомендації для об’єктивного відображення реабілітації в 

українських інтернет-ЗМІ, а саме створення спеціального сайту, де б 

об’єктивно та своєчасно відображались законодавчі зміни в питанні 

реабілітації, і була б надана можливість учасникам АТО, що проходять той або 

інший реабілітаційний курс, висловлювати свою думку та давати відгуки з 

цього питання, а волонтери б звітували про свою діяльність, та отримані кошти 

на реабілітацію військових від держави.  Громадський контроль став би 

ефективним важелем в реалізації програм з реабілітації. 

Практичне значення одержаних результатів. Практичне значення 

роботи полягає у розробці практичних рекомендацій щодо можливих шляхів 

вирішення проблем репрезентації стратегій реабілітації в українських інтернет-

ЗМІ через відсутність комплексності та об’єктивності в трактуванні даних 

понять. Результати дослідження можуть бути використані для подальшої 

систематизації реабілітації та її ключових понять, задля більшого громадського 

контролю, що може в цілому покращити реабілітаційний процес учасників 

АТО. 

Структура роботи. Магістерська дисертація складається зі вступу, 

чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків та рекомендацій, списку 

використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 126 сторінок (з них 103 

основного тексту). Список використаних джерел містить 137 найменувань. 

Апробація результатів дисертації. Публікації знайшли відбиток в 

матеріалах міжнародних конференцій з соціології: 

1. Хуторна Н. О. Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів-учасників 

воєнних конфліктів / Н. О. Хуторна // Великі війни, великі трансформації: 

історична соціологія 20-го століття, 1914-2014: тези доп. /Уклад.: А.А. 

Мельниченко, П.В. Кутуєв, А.О. Мігалуш// Матеріали міжнар. наук.- практ. 

конф. (м. Київ, 27-28 листопада 2014 р.). – К.: НТУУ « КПІ», 2014. – С. 254-255. 

2. Хуторна Н. О.  Плюси і мінуси медикаментозної реабілітації учасників 

АТО / Н. О. Хуторна // Держава та глобальні соціальні зміни: історична 
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соціологія панування та спротиву в епоху модерну: тези доп.  /Укладачі А.А. 

Мельниченко, П.В. Кутуєв, А. О. Мігалуш // матеріали міжнарод. наук.практ. 

конф.( м. Київ 26-27 листопада 2015р.) – К.: Талком, 2015 – 547-549 с. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИСВІТЛЕННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ В ЗМІ 

1.1.  Поняття соціальних проблем та підходи до їх визначення 

 

 

В процесі суспільного розвитку, виникає безліч проблем, які мають 

загально соціальний, груповий, індивідуальний характер. Вони пересікаються, 

взаємопроникають, здатні визивати інші, часом більш складні проблеми, які 

порушують життєві устої в тому чи іншому суспільстві, стандарти, прийняті в 

ньому, правила поведінки, що призводить до нових форм соціальної взаємодії, і 

до потреби їх цілеспрямованого вирішення. В наш час, для вирішення 

соціальних проблем суспільства, створюються різноманітні організаційні 

структури, державного і недержавного значення, в арсеналі яких є широкий 

спектр методів по боротьбі з такими проблемами. Різноманітні програми 

соціального захисту,страхування, регулювання зайнятості населення, охорона 

праці, дитинства, боротьба з різноманітними соціальними паталогіями стала 

невід’ємною частиною соціального життя людства на сучасному етапі його 

існування.   

З соціальною проблемою прийнято зв’язувати або певну форму 

соціальної патології, як у випадку з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю, 

або порушення функціонування конкретного соціального інституту ( сім’я, 

школа), або одну із форм соціального конфлікту, який може бути національним, 

трудовим і т.д., або ж говорити про нестачу коштів в суспільстві на задоволення 

елементарних потреб людей у житлі, здоров’ї, охороні здоров’я. Частіше всього 

виникнення соціальних проблем пов’язують з порушенням соціального порядку 

через вплив певних об’єктивних чи суб’єктивних факторів. Якщо до перших 

можна віднести, наприклад, певні негативні міграційні процеси, до других  - 

відхилення  індивідуальної поведінки.  



10 

 

Термін проблема,  при перекладі з грецької мови означає задача. В 

найширшому значенні, проблема являє собою наукове або ж практичне 

питання, необхідне в його вивченні і вирішенні. В соціології під даним 

терміном розуміють конкретизацію  розриву між бажаним і дійсним, вивчення 

соціальних протиріч, які обумовлюють виникнення проблемних ситуацій, їх 

оцінку суспільною свідомістю, і готовністю суспільства до вирішення таких 

протиріч. Інтенсивне вивчення соціальної проблематики характерно для 1910-

1940 років в США.  В ті часи, соціальні проблеми нерідко дорівнювались 

патології, інтерпретувались в руслі деморалізації, і пояснювались нездатністю 

індивіда відповідати установленим в суспільстві нормам і правилам [73]. 

Соціальна проблема принципово має характер невирішеності, чим і 

відрізняється від задач, до яких є те чи інше вирішення, і від питань, для яких 

також є відповіді. Фатальна характеристика нерозв'язності задач, принципова 

відсутність відповідей на  питання  ставить їх в ряд до категорій нерозв’язних 

проблем. Системною властивістю проблем є той факт, що протиріччя, які 

лежать в їх основі, виникають не завжди і не всюди, і не буває вирішено ніколи 

і ніде. Неможливо в світі, що змінюється знайти баланс між бажаним та 

дійсним. Із цього можна сказати, що протиріччя, які породжують сучасні 

проблеми наркоманії, алкоголізму, всіх видів адикцій, існували хоч і в 

невираженій формі, і в античних культурах, і у кочових племен. 

Вирішити соціальну проблему, означає перестати бачити соціальні 

протиріччя, перестати їх переживати. Його можна ігнорувати, його може 

замінити інше, більш яскраве переживання, а також можливі інші шляхи 

зміщення фокусу суспільної уваги з конкретного соціального протиріччя. 

Об’єктивне протиріччя може пом’яктишись само по собі, але якщо суспільство 

не зверне увагу на цей факт, то проблема так і залишиться невирішеною 

проблемою. Однак, проблема не потребує ні вирішення, ні якогось 

обслуговування доступними засобами. Це може навіть виступати 

діагностичним критерієм соціальної проблеми – якщо вона має перспективу 
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остаточного вирішення, то навряд вона являється соціальною проблемою як 

такою. 

Ще одна властивість соціальної проблеми в тому, що існуючий 

соціальний порядок соціальної організації неспроможний загладити дане 

соціальне протиріччя. Соціум як організм здатний до самонастроювання, 

обзаводиться певними інститутами пом’якшення цих протиріч. Певні соціальні 

інститути стають відповідальними за своєчасний контроль і ефект від такого 

контролю. Одночасно разом з цим, такі протиріччя стають стабільними темами 

суспільного обговорення. І дійсно, існування незахищених верств населення 

потребує уважної роботи органів соціальної опіки, а міграційні процеси, 

наприклад, органів асоціації та адаптації. Соціальною проблемою, соціальне 

питання стає за нездатності соціальних інститутів взяти під свій постійний 

контроль такі соціальні протиріччя. Тоді, вони починають турбувати саме через 

свою не контрольованість. І об’являється соціальною проблемою [134]. 

Таким чином, можна сказати, що соціальна проблем являє собою складну 

пізнавальну задачу, часткове вирішення якої призводить до певних теоретичних 

чи практичних результатів. Для роботи з соціальною проблемою, необхідна 

суттєва інформація про об’єкт соціального впливу, про умови та інші фактори, 

які можуть впливати на його життєдіяльність,  стан і модель поведінки. 

Соціальні проблеми можуть носити глобальний характер, зачіпаючи ті чи інші 

інтереси значної частини суспільства. Наприклад, демографічні, техногенні, 

екологічні та інші проблеми в наш час мають глобальний характер,і їх 

вирішення залежить від участі більшості країн світу в даному питанні. Також, 

соціальні проблеми можуть стосуватись інтересів окремих або ж декількох 

соціальних систем.  

В наш час можна говорити про безліч соціальних криз, які 

розповсюджуються на інші країни, певні національно-етнічні групи і т.д. Для 

соціальної роботи не менш важливими є особистісні проблеми, які виникають 

при взаємодії людини на її соціального оточення, навколишнього світу. До 
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соціального середовища можна віднести ряд факторів, які активізують або ж 

блокують захист інтересів соціального індивіда, реалізацію його нагальних та 

інших соціальних потреб [69]. 

Якщо звернутись до енциклопедичної літератури, то під соціальними 

проблемами там можна знайти таке визначення поняття, під яким розуміється 

сукупність тих або інших властивостей і особливостей суспільних відносин, які 

інтегровані в сумісній діяльності та взаємодії індивідів в конкретних умовах 

часу і місця, а також, які проявляються в їх відношенні один до одного та до 

свого суспільного положення, до явищ та процесів суспільного життя. 

Соціальна взаємодія виникає від взаємодії самих людей, та де термінується тим, 

що їх місце та роль в конкретних суспільних структурах суттєво відрізняється, 

що перш за все, може проявлятись в різноманітних відносинах індивідів та 

окремих груп до явищ та процесів суспільного життя. 

 Таким чином, соціальні проблеми – це по перше, проблеми послідовних 

змін станів або ж окремих елементів соціальної системи та її підсистем, будь 

якого іншого соціального об’єкту до якісно нового стану, а по друге, це будь 

яка повторювана модель соціальної взаємодії, яка піддається ідентифікації. 

Соціальні проблеми можуть розрізняти по об’єкту, таким чином виділяючи 

проблеми людства, класу, малої групи і т. д. За ступенем вирішення, окремо 

можна виділити стихійні, цілеспрямовані, історичні [76]. 

Словосполучення «соціальна проблема»,  виникло в Західній Європі на 

початку ХІХ сторіччя і спочатку, використовувалось для розуміння однієї 

конкретної проблеми, а саме нерівномірного розподілення багатства. Сама 

соціальна проблема мала на увазі певну небажану ситуацію, яку можна і треба 

виправити, таке значення соціальних проблем використовувалось пізніше в 

західних суспільствах при осмисленні наслідків революції. 

В США про поняття соціальних проблем стали говорити в кінці 

Громадянської війни 1861-1865 років, після якої життя більшості населення 

суттєво погіршилось.  В Великобританії не останню роль в розумінні 
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соціальних проблем відіграли дані статистичних досліджень, які були 

опубліковані наприкінці ХІХ сторіччя. В таких дослідженнях, чітко 

описувались бідність нижчих прошарків населення, що здивувало британських 

громадян. За даними дослідження Ч. Бута « Життя і праця населення Лондона», 

більша частина населення міста жила в страшній бідності: « В цьому місці було 

387 тисяч дуже бідних, 220 тих, хто недоїдають, і 300 тисяч людей, які постійно 

відчувають голод » [37, С. 227]. 

Історично, перший підхід до розуміння соціальних проблем як паталогії, 

був використаний соціальними реформаторами і дослідниками в кінці ХІХ – 

початку ХХ сторіччя. В його основі було твердження про те, що люди і ситуації 

є соціальними проблемами в тій мірі, в якій вони перешкоджають нормальній 

роботі « соціального організму». Тобто проводилась паралель між подібністю 

суспільства з живими організмами. Таким чином, соціальні проблеми 

розглядались з точки зору хворобливого стану суспільства. Теоретик даного 

напрямку, С. Сміт, який написав книгу « Соціальна патологія», вважав: « 

Патологія в соціальній науці  певним чином паралельна до патології в 

медицині. Так як  вивчення фізичного стану важливе для підтримки здоров’я, 

так і соціальне здоров’я не може бути міцним, без широких знань соціальної 

хвороби» [62, С. 20]. 

Підхід до соціальних проблем як до соціальної патології набув розквіту 

між 1890 і 1914 роками. Після років Першої світової,  актуальність даного 

напрямку спадає, що було визвано потрясіннями війни, за умов яких, цей підхід 

не міг повно та правильно відобразити реальність. Критика перш за все лягла на 

той факт, що даний підхід осмислював нормальне і здорове суспільство, давав 

чітке розуміння, яке воно має бути, але не було сказано, яке суспільство можна 

вважати ненормальним, що є хвороба, а що патологія. 

Тому виник новий підхід  - соціальна дезорганізація.  Даному підходу 

характерно трактування соціальних проблем, як наслідку соціальної 

дезорганізації, що визвано посиленням міграції, урбанізації та індустріалізації 
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після Першої світової війни. Так, даний підхід, можна сказати був 

запроваджений з публікацією праці У. Томаса і Ф. Знанецького « Польський 

селянин в Європі та Америці» (1918-1920 роки). Дослідники описали соціальну 

дезорганізацію як « зменшення впливу існуючих соціальних правил поведінки 

на індивідуальних членів групи». Тобто, вони розрізняють індивідуальну і 

соціальну дезорганізацію. Остання розуміється як « зменшення здатності 

індивіда організовувати своє життя для ефективної, прогресивної, і 

довготривалої реалізації своїх фундаментальних інтересів. « Одна із головних 

причин соціальної дезорганізації – це розширення зв’язків і контактів між 

певною групою і зовнішнім світом. У членів даної групи, розвиваються нові 

установки, які не можуть контролюватись старою соціальною організацією, так 

як не мають адекватного вираження в старих, з самого початку групових 

інститутах. ХХ століття  характеризується в першу чергу переходом до нової 

суспільної організації – інформаційного суспільства. За Томасом і Знанецьким, 

соціальна дезорганізація є невід’ємною частиною таких соціальних змін [62, С. 

135]. 

Представники Чікагзької школи розглядали соціальні проблеми як 

наслідки дезорганізації, вивчали самогубства, підліткову делінквентність, 

бездомність, розумові відхилення. В більшості таких досліджень вивчались 

рівні дезорганізації, як в сільській так і міській місцевості, так і в різних 

частинах міста. 

Наступний функціональний підхід виникає в середині ХХ сторіччя, який 

намагається пояснити і дослідити походження соціальних проблем. Так Мертон 

проводить розподілення між явними та латентними соціальними проблемами, а 

завдання соціологів вбачає в їх виявленні.  Таким чином, соціальні проблеми 

також зв’язані  з його теорією девіантної поведінки як симптому різниці між 

цілями, які приписуються культурою, і  способами їх досягнення, які дає нам 

соціальна структура. Дана теорія включає типологію пристосування ( 

конформізм, інновація, ритуалізм, ретритизм, заколот) до цілей і інституційних 
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засобів індивідів, які займають різне положення в соціальній структурі, що 

може пояснювати виникнення ряду явних і латентних проблем: « Наша головна 

ціль в тому, щоб зрозуміти яким чином, соціальна структура підштовхує деяких 

членів суспільства до невідповідної приписам поведінки [72, С.118]. 

Таким чином, перелічені традиційні підходи є об’єктивістськими, які 

трактують соціальні проблеми, як соціальні умови. Дані підходи піддались 

жорсткій критиці. Критичні зауваження були сформовані ще Г. Блумером, 

в1971 році, який вважав, що соціологи не здатні самі по собі виявити соціальну 

проблему, а розпізнають її тільки після того, як  суспільство підтверджує, що ці 

проблеми існують. Також мінус об’єктивістських підходів він вбачав в тому, 

що вони дивляться на соціальні проблеми суспільства крізь призму тієї чи 

іншої соціальної групи [62, С. 66]. 

На зміну об’єктивістським традиціям прийшли теорії ціннісного 

конфлікту, інтеракційні та конструкційні трактування соціальних проблем, які 

заснували суб’єктивістську традицію. Перші задатки у розвитку даного 

напряму можна простежити у працях Р. Фулера та Р. Майерса, які ще в кінці 

1930 років поклали основу ціннісного конфлікту: « Кожна соціальна проблема 

складається з об’єктивних умов и суб’єктивного значення. Соціальні проблеми 

– це те, що вважають соціальними проблемами самі люди [62, С.55]. Фуллер та 

Майерс намагались показати, що цінності та конфлікт між ними – це основна 

причина соціальних проблем. 

Наступна, не менш важлива теорія, це теорія « наклеювання ярликів», яку 

представили Г. Беккер та Е. Ламерт в 1950-1960 роках. Даний напрям ще 

називають інтеракціоністським підходом. Його основну ідею можна окреслити 

поняттям соціального відхилення. Так, за Г. Беккером, соціальні групи 

створюють соціальні відхилення,  створюючи правила, порушення яких складає 

відхилення, потім це правило використовують до окремих індивідів і 

наклеюють на них ярлик девіантів [62, С.62]. 
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Конструктивістський підхід до соціальних проблем представляє собою 

найбільш послідовну і строгу суб’єктивістську позицію. Основні ідеї цього 

підходу були сформовані М. Спектром і Д. Кітьюзом в 1970 роках. Дані автори 

визначають соціальні проблеми як діяльність індивідів або ж груп з вираження 

невдоволення і представлення вимог відносно деяких допущених умов. Таким 

чином, соціальні проблеми конструюються індивідами чи групами, з метою 

привернення уваги до тих або ж інших умов з ціллю їх зміни. Таким чином, 

конструктивістський підхід є основою для інших нових підходів, які 

розглядають утвердження вимог, тих хто їх висуває, процес виникнення цих 

вимог і т.д. [62, С.77]. 

 

1.2 Відображення соціальної проблематики в різних видах  ЗМІ, їх 

класифікація та функції 

 

Інформаційне суспільство, визначають як таке, в якому економічний 

розвиток, соціальні зміни, якість і спосіб життя у визначальній мірі залежать і 

від наукового знання, і від способу використання інформації на основі 

інформаційно - комунікативних технологій. Інформація стала «товаром» не 

лише в економічній та політичній сфері, а й у зовсім неочікуваних інститутах 

постіндустріального суспільства – у сфері гуманітарній, соціальній або 

суспільній, культурній [94,С.8]. 

Соціальна проблематика із притаманними їй характеристиками формує 

певні умови та підходи у висвітленні соціальної направленості в ЗМІ, які не 

тільки відображають реальність, різні думки, настрої, які є в суспільстві, 

відносини між соціальними групами, але і намагаються давати позитивний 

вплив на соціальну дійсність. Сучасні ЗМІ, мають величезну аудиторію, здатні 

надавати суспільству достатньо інформації, яка допомагає людям орієнтуватись 

в новій реальності. Звернення до соціальної проблематики в телевізійному 



17 

 

ефірі, або ж в мережі Інтернет, яка була раніше не така популярна, тепер може 

здійснювати серйозний вплив та допомагати у вирішенні цих проблем. 

Людина ХХІ століття характеризують своєю медійністю. З кожним роком 

зростає значення медіа ефектів, медіа текстів, певних образів, словосполучень, 

які виробляються працівниками медіа. Якщо за К. Маркса людина 

характеризувалась як економічна, після нього набула поширення людини як 

соціальної істоти, то вже сьогодні можна говорити про медійну людину.  Це 

новий образ в нашому суспільстві, який формується через наш досвід завдяки 

мас-медіа, те, що ми читаємо, бачимо, слухаємо. Саме від цього залежить 

формування нашого світогляду[33, С.10]. 

Предметний потенціал соціальної сфери в мас - медіа величезний. Це і 

окремі частини соціального простору, з їх актуальною проблематикою і 

становленням сучасних інститутів, дослідження нових законів, рішень, захист 

інтересів різних соціальних, вікових, професійних груп. Соціальні явища, події, 

процеси – це  та актуальна та оперативна інформація, що дає нам представлення 

структурного і функціонального стану суспільства, окремих його груп, 

підтримку балансу інтересів,  соціальну динаміку і характер її протікання, яка 

дозволяє своєчасно попередити кризовий розвиток  в суспільстві 

Повноцінна соціальна сфера в ЗМІ має включати: 

- відображення соціальних проблем з позиції суспільної більшості і в 

інтересах всього суспільства; 

- аналіз інформації  з точки зору суспільної більшості і в інтересах цієї 

більшості; 

- залучення до інформаційного обміну пересічних громадян [35,С. 62]. 

В контексті соціальної проблематики, при описі системи взаємодії 

соціальної роботи та ЗМІ, досить часто використовується так звана « висхідна / 

низхідна» модель. Якщо брати до уваги « висхідну», то імпульси, які надходять 

знизу, від громадян, опозиційних рухів, породжують суспільну дискусію з того 

чи іншого питання, що сприяє активізації в політичних колах суспільства. « 
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Низхідна» модель, навпаки, описує як тема потрапляє в сферу суспільної 

дискусії з ініціативи правлячої верхівки. Це завжди має місце в тому разі, коли 

в політиці обговорюється важливе питання, яке визиває різні настрої та думки, і 

тоді опоненти можуть добитись суспільного резонансу, аби залучитись 

підтримкою. За « висхідної» моделі, спеціалісти мають активно реагувати на 

соціально-економічні, демографічні, та інші зміни у суспільстві [96Ошибка! 

Источник ссылки не найден.,С. 77] 

Так як соціальна направленість в медіа, має своєю ціллю людину, то це 

обумовлює персоніфікаційну характеристику матеріалів з соціальних проблем 

суспільства в медіа, і спрямовує ракурс на людину, на інтерес до неї, її проблем 

життя, здоров’я, захисту її прав. Проблемні питання з’являються в ЗМІ для 

того, щоб потім продемонструвати, а іноді і прослідити, як ситуація 

вирішується.  

Т. І.  Фролова вважає, що матеріали з соціальної тематики повинні мати « 

людське обличчя». Також нею представлені основні формати представлення 

такої інформації в ЗМІ: 

1. подія – аналіз проблеми, з якою зіткнулась окрема людина; 

2. середовище – відображення життєвого простору людини, який невідомий 

громадськості; 

3. людина – біографії, життєві історії [35,С.73]. 

Якщо до вирішення соціальних проблем не долучається ні влада, ні 

різні спеціалізовані організації, ні пересічні громадяни, то вся 

відповідальність за дану проблему має перейти до рук ЗМІ, щоб 

підтримувати її в актуальному стані доти, доки вона не буде вирішена, або її 

не почнуть розглядати. Перед мас-медіа немає задачі оцінювати що є білим, 

а що чорне. Їх завдання в тому, щоб розібратись, що відбувається, і передати 

цю інформацію на суспільне обговорення. 
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ЗМІ мають не тільки критикувати соціальні проблеми, а й допомагати 

у їх вирішенні, шляхом запропонування певних технологій. Вони  мають 

здійснювати наступне: 

1. надавати повну інформацію про соціальний стан суспільства, відкривати 

нові теми для обговорення; 

2. допомагати освоювати нові життєві реалії – допомагати жити в новому 

світі; 

3. піддавати суспільному обговоренню всі законопроекти і рішення, брати 

участь у формуванні соціальної політики; 

4. допомагати з впорядкуванням суспільних відносин, підтримувати 

рівновагу інтересів; 

5. давати моральну оцінку подіям. 

ЗМІ в соціальній сфері покликані відображати дійсність, інформуючи 

людей про події, які актуальні і мають місце в даному суспільстві, дають 

можливість обміну думками, певним чином  регулюють відносини між людьми 

і соціальними спільнотами, прагнуть позитивно впливати як на самі відносини, 

так і на структури, що керують соціальними сферами суспільного життя [67].  

Для людини, як окремого індивіда, суспільства, держави, масова 

інформація має величезне значення. Ст. 20 Закону України « Про інформацію», 

визначає інформацію, як таку, яка поширюється друкованим та аудіовізуальним 

способом. критерій розмежування  цих видів інформації  полягає в публічній 

поширюваності, що передбачає масове її поширення відносно широкого кола 

осіб. Споживачем друкованого ж, або інформаційного продукту може бути 

будь який громадянин нашої держави [3].   

Слід зазначити, що законом не пояснюється визначення друкованої 

інформації,  що перешкоджає правильно визначити підхід до класифікації ЗМІ. 

Опираючись на Закон « Про друковані засоби масової інформації ( пресу) в 

Україні», друкованими ЗМІ, визначають « періодичні і такі, що продовжують 

видання, які виходять під постійною назвою, з періодичністю один і більше 
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номерів (випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну 

реєстрацію» [2]. 

 У Законі України «Про телебачення і радіомовлення»  аудіовізуальний 

(електронний) ЗМІ це – «організація, яка надає для масового приймання 

споживачами аудіовізуальну інформацію, передану у вигляді електричних 

сигналів і прийняту за допомогою побутових електронних пристроїв» [12]. 

Слід звернути увагу, що поняття аудіовізуального, або ж електронного 

ЗМІ, що закріплене в законі, не зовсім повно відображає сукупність 

електронних ЗМІ. З розвитком суспільства, інформаційних технологій, 

з’являються все більш нові способи передачі інформації, які не є досить 

правильним віднести їх просто до публічного поширення друкованої або 

аудіовізуальної інформації. Було б доцільно законодавчо більше розкрити 

діяльність електронних ЗМІ, та с особливості їх регулювання, так як самого 

статусу ЗМІ, вони як такого не мають, хоч і займають в наш час першість серед 

розповсюдження інформації. Таким чином,основним критерієм класифікації 

ЗМІ, можна вважати форму подання інформації. За таким принципом можна 

виокремити наступні види ЗМІ: друковані, аудіовізуальні, електронні. 

Людвик І. В., вважає, що подібно до попередньої класифікації, можна 

поділити ЗМІ з допомогою критерію організації, збирання, та поширення 

інформації: газети, бюлетені, журнали, телебачення, радіо, кіно засоби, 

звукозаписувальні та відеозаписувальні пристрої, Інтернет [66, С.152].  

За сферою розповсюдження ЗМІ поділяють на загальнодержавні, 

зарубіжні, регіональні, ти, що друкуються на місцях. За категорією читачів 

видання бувають: для дорослих, молоді, дітей, жінок, чоловіків, студентів і т. д., 

в залежності від спрямованості на ту чи іншу категорію населення. Також ЗМІ, 

поділяються на основі цілей, які ставлять перед собою, так виділяють наукові, 

економічні, юридичні, розважальні ЗМІ. 

Найбільш давнім способів поширення інформації є друковані ЗМІ, на 

зміну яким в ХХ сторіччі прийшло радіо, телебачення, а після них, суспільство 
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поглинула глобальна мережа Інтернет. На сьогодні, ЗМІ являється невід’ємною 

частиною масової комунікації соціуму. 

Так, кожен із способів передачі інформації має свої особливості. Радіо 

передає інформацію завдяки радіохвилям, які мають здатність 

розповсюджуватися у просторі, що дає змогу здійснювати радіомовлення: 

передавати сигнали, мову, музику, і щоб все це доходило до необмеженої 

кількості людей [74, C. 996]. 

Таким чином, радіо є досить доступним, недорого коштує, просте у 

використанні. Перше радіо запатентував Н. Тесла в 1893 році. Сам же термін 

почали використовувати з 1910 років ХХ сторіччя. Радіо може супроводжувати 

людину будь де, досить часто виконуючи розважальну функцію, але не 

уникаючи і різноманітних повідомлень. Специфіка радіомовлення в тому, що 

інформація сприймається не послідовно, а певними відрізками, і не завжди в 

однаковому часі, з розривами. Також воно має непостійну аудиторію, але тим 

не менш воно здатне впливати на розум людини, викликати емоції, іноді 

позбавляти можливості аналізувати почуте, радіо спрямоване на довіру 

слухача.   

Телебачення само по собі є наймасовішим способом розповсюдження 

інформації, являючи собою різні пристрої для візуального і слухового 

відображення інформації. Представляє собою область наукових і технічних 

досягнень, за допомогою яких можна передавати на відстань інформацію в 

рухливому та сформованому вигляді [74,С. 1196]. 

Телебачення тісно вросло в сучасне суспільство, його економіку, 

політику, культурне життя, міжособистісні відносини. Еволюційний розвиток 

телебачення здійснив чималий вплив на матеріально-виробничу та соціально-

політичну сфери людства, а також культурно-ідеологічну. Телебачення, як 

окремий засіб подання та відтворення інформації, вимагає своєрідного 

осмислення.  
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Аналіз сучасних телепередач і тематика окремих програм, свідчать, що на 

сьогоднішній день, програм, соціального характеру, які б постійно виходили в 

ефір не так вже і багато, або ж і зовсім, немає, якщо зважати на ознаку 

регулярності. Відображенню тільки соціальних проблем, присвячені або ж 

окремі, авторські програми, або ж такі, які випускаються до певної дати та 

події. Інша група телепередач, представляє собою сукупність програм, в 

кожному випуску яких переважають соціальні проблеми, над іншою 

тематикою. Третя група телепрограм – це певні передачі, які періодично 

торкаються соціальних проблем, а четверта ж, представляє блок інформаційних 

та інформаційно-розважальних програм, де обов’язково є частина,присвячена 

соціальним проблемам. 

Функція телебачення як впливового засобу ЗМІ, це вплив на аудиторію 

через цілеспрямоване інформування для здійснення задач соціальної системи. 

Телебачення являє собою певну систему, яка може кодувати інформацію 

про колір, звук, а потім цілісно її відображати. Основу телебачення складає ідея 

та відкриття селенового фотоефекту, який відкрив У. Сміт в 1873 році. Перша 

передача зображення у русі була здійснена американцем Ч. Джекінсоном в 1923 

році. Перший же ефір датується 1928 роком в місці Чикаго. Це була станція 

телебачення WCFL. Таким чином, телебачення стало головним каналом 

інформації про соціальне, політичне, економічне та культурне життя 

суспільства, а також механізмом впливу на емоції та здатність до певних дій, 

адже більшість інформаційного потоку, а саме 80%, людина сприймає через 

візуальний контакт. 

За допомогою телебачення виникає ефект присутності, люди 

ідентифікують себе з образами створеними електронними мас медіа. 

Дослідження впливу телебачення на поведінку людини проводилися ще в 60 

роках ХХ століття. Так як і в випадку з радіо, людина не спроможна критично 

аналізувати інформацію, втрачає долю інтелектуальної пильності, стає надто 

залежним та довірливим до всього, що кажуть на телеекрані. 
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Преса – це окрема частина ЗМІ, яка спрямована на масового читача, являє 

собою різноманітну друковану продукцію, періодичні видання,альманахи, 

журнали, листівки, плакати і т.д. [76, С.922]. 

Першою друкованою газетою прийнято вважати китайський « Столичний 

вісник», який датується 911 роком. Взагалі ж, друковані матеріали почали 

розповсюджуватись з того часу, як винайшли перший друкарський верстат у 

XV сторіччі. Особливість преси в її мобільності, загальнодоступності, 

багатожанровості. ЇЇ завдання в тому, щоб сформувати певну суспільну думку, 

певні настрої. Тим не менш, преса має більш аналітичну складову, потребує 

більшу кількість аргументів для того, щоб щось прийняти на віру. 

В кінці 90 років ХХ століття, в Україні виникає новий вид медіа – 

Інтернет ЗМІ. Особливістю даного виду поширення інформаціє є те, що він 

поєднує характеристики  і властивості традиційних мас-медіа: друкованих ЗМІ, 

радіо та телебачення. Перевагою даного типу мас-медіа є те, що в них 

переважно публікується нова та оновлена інформація, до того ж регулярно. 

Якщо преса може виходити з затримкою, то Інтернет дає інформацію вчасно. 

Зазвичай основні доходи Інтернет порталів – це реклама, також вони можуть 

спонсоруватися, або ж бути органом впливу тієї чи іншої організації. 

О.  Вартанова вважає, що Інтернет в умовах сьогодення є комунікативним 

майданчиком та простором для існування медіа-продуктів, який спроможний 

замінити всі існуючі традиційні способи масового поширення інформації. 

Таким чином, в арсеналі мережі Інтернет є комунікаційні, інформаційні, 

мобілізаційні, і навіть рекреаційні функції [32, С.39]. 

На думку ж І.Бикова, ЗМІ, до яких всі так звикли, чекає неминуча 

мутація, що буде означати повне злиття з мережею Інтернет [31, С. 207]. 

В. Терещук вважає, що Інтернет є серйозною альтернативою традиційним 

ЗМІ, адже вони створюють більш надійне поле для свободи слова та думок, що 

як правило, не так контролюється державою [87, С.76]. 
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Дослідниця Ю. В Костигова виокремлює дві основні категорії мережевих 

ЗМІ – електронний варіант друкованих ЗМІ та власне інтернет-видання: « 

Електронна версія в різних випадках може представляти копію друкованого 

видання і мати оновлення згідно з часом виходу друкованого матеріалу, також 

така версія може зберегти тільки назву і тематику друкованого варіанту, але 

при цьому зберігати певну самостійність.  Мережеві ж видання – це окремі 

самостійні видання, які не мають іншої версії в друці і виходять тільки в 

Інтернеті. Крім цього, ЗМІ в Інтернет просторі можуть поділятися на новинні, 

змішані, комерційного спрямування[64]. 

Сучасні інтернет-ЗМІ більш мобільно можуть доставляти інформацію до 

аудиторії, і більш оперативно отримувати зворотній зв'язок, таким чином для 

них характерні власні шляхи відображення соціальних процесів.  Такі якості 

інтернет ресурсів дозволяють розглядати їх як впливовий ресурс, а також 

засобом за допомогою якого можна маніпулювати людською свідомістю. 

Особливе трактування інтернет-ЗМІ проблем в соціальній сфері, може серйозно 

впливати на відношення суспільства до цих проблем. Специфіка інтернет-ЗМІ 

полягає в їх адресності, мобільності, зворотньому зв’язку, інтерактивності, 

творчій формі подачі інформації і суттєвий вплив на аудиторію. 

Виокремлюються наступні специфічні особливості інтернет інформації: 

- Наявність персонального підходу, адже є можливість враховувати та 

опиратись на потреби аудиторії; 

- Мобільність. Дозволяє швидко орієнтуватись в інтернет просторі, 

знаходити потрібну інформацію; 

- Характеристика вимірюваності дозволяє оцінити популярність інтернет-

ресурсу за допомогою спеціальних лічильників відвідувань. На їх основі 

можуть бути складені відповідні рейтинги популярності; 

- За допомогою гнучкості, можна якнайцікавіше оформлювати та швидко 

оновлювати матеріали, таким чином підтримуючи постійну увагу 

аудиторії; 
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- За умов гіпертекстуальності, можливо не тільки просто публікувати 

матеріал, а й робити його більш цікавим з допомогою та використанням 

спеціальних тематичних фотографій, відео, і т.д; 

- Економічність. Онлайн-видання  іноді може бути дешевшим від 

паперового [60, С. 22]. 

Незважаючи на те, що соціальні теми в ЗМІ стали привертати увагу 

дослідників, аналіз інтернет контенту такої проблематики поки не досить 

досліджений. 

Соціальна проблематика – це специфічна інформація в ЗМІ, зв’язана з 

процесами самоідентифікації, самовираження, розвитку та збереження 

суспільства. Досить часто соціальна проблематика і інтернет порталах 

витісняється політичними, діловими, або ж кримінальними темами, або ж не 

розкривається повністю. 

Пояснити це можна тим, що в 21 сторіччі інтернет агентства 

представляють собою впливовий механізм правлячих еліт, які використовують 

ЗМІ для просування своїх інтересів та думок в маси. При висвітленні соціальної 

тематики перевага надається темам зв’язаних з комунальними проблемами, 

благоустрою. Теми охорони здоров’я, освіти, міграції, демографічних 

негараздів, мають скоріше сезонний ефект. Недостатність висвітлення 

соціальної проблематики в інтернет ЗМІ може бути викликана  низьким 

фінансуванням такої тематики, та неактуальність або ж непотрібність її 

висвітлення в її правлячих колах.  

З однієї сторони, без телебачення, преси, людині важко зорієнтуватися в 

суспільних процесах, та в тому, що відбувається, але з іншого боку, мас-медіа 

можуть представляти інформацію недостовірною, або ж дуже викривлено. 

Взагалі ж демократично організовані ЗМІ мають бути ознакою стабільності 

суспільства та його демократичності [39, С. 45]. 

Важко не погодитись з П.Гуревичем, який вважає, що ЗМІ представляє не 

владу, або ту силу, і навіть дуже значну, яка є способом вираження громадської 
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думки, впливу на існуючу владу , а часом навіть обмеження можливості її дій 

[41, С. 345]. 

Засоби мас-медіа виступають своєрідним посередником між суспільством 

та державними важелями впливу. Якщо раніше, функції вводу людини у світ 

особливої культури виконували міфи, релігія та фольклор, то зараз це повністю 

або частково перейшло до радіо, телебачення та мережі Інтернет. Історичні 

приклади ж показують, що ЗМІ можуть використовуватись в різних цілях, іноді 

навпаки, дезінформовувати, залякувати, створювати атмосферу страху та 

недовіри. 

Всі засоби масової інформації характеризуються тим, що вони мають 

певні якості, які виступають їх об’єднувальною силою. Серед таких зв’язуючи 

ланок можна вказати масовість аудиторії, до якої звертається ЗМІ, доступ до 

поширюваної інформації більшістю людей, корпоративний характер 

виробництва та поширення інформації. Мас-медіа у вигляді терміну може 

також застосовуватись до різноманітних організацій, завданням яких, є 

контроль технологій, як приклад, видавництв та телевізійних каналів  [97, 

С.87]. 

Існує наступна класифікація інтернет-ЗМІ, що має розподілення за 

допомогою типологічних ознак: 

- За професійністю розрізняють аматорські та професійні інтернет-ЗМІ; 

- За можливістю доступу вирізняють загальнодоступні, та такі, що мають 

обмежений доступ; 

- За спрямованістю на аудиторію онлайн-медіа поділяють на такі, що 

мають спеціалізацію, та загальні; 

- За оновлюваністю:  оновлювані регулярно, нерегулярно, по мірі 

надходження матеріалу; 

- За методом поширення інформації та форматом медіа виділяють видання 

змішаного характеру, інтернет-сайти, розсилки; 
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- В залежності від роботи з інформацією виділяють ті, що створюють 

контент, і ті, що його споживають; 

-  За ознаками стилю, орієнтацією на соціальну тематику та формальними 

складовими виділяють масові, змішані, популярні і т.д  [63]. 

Засоби масової інформації мають певні характерні для них риси, так 

такими рисами можуть бути: інформація, яка характеризується публічністю, 

тобто необмеженим колом споживачів, наявність для її відтворення 

спеціальних технічних засобів, непрямий, розподілений часом та простором 

комунікаційний зв'язок, непостійна аудиторія, переважний односпрямований 

вплив.  В наш час, весь зміст роботи мас-медіа полягає, в першу чергу, не в 

тому, як люди можуть впливати на ЗМІ, а навпаки, як засоби масової 

інформації можуть мати вплив на людей. При роботі мас-медіа, необхідно 

брати до уваги нагальні потреби суспільства, проблемні питання, які 

потребують уваги громадськості для їх швидшого розв’язання. Але слід брати 

до уваги той факт, що в той же час ЗМІ, не є своєрідною службою соціальної 

допомоги, перелічені проблеми більше використовуються як матеріал для 

роботи мас-медіа [63, С.104]. 

Науковці виділяють серію найважливіших функцій ЗМІ: 

- Інформаційна функція. Завдяки їй можливо отримувати та 

розповсюджувати інформацію, відомості про найцікавіші  та 

найважливіші факти і події з життя громадян та органів влади. На основі 

отриманих характеристик, формується громадська думка про владу, її 

діяльність, діяльність окремих об’єднань громадян, політичних лідерів в 

суспільстві. 

- Освітня.  Полягає в донесенні до громадян знань, певних відомостей з 

різних джерел, що дозволяє орієнтуватись в інформаційному полі та 

продукувати власний погляд на ті чи інші події в суспільстві. 
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- Соціалізації. Допомагає в засвоєнні суспільством різних норм та 

цінностей, поведінки. Ця функція допомагає адаптуватись людям до 

соціального життя. 

- Критики та контролю.  Критика мас-медіа має свій необмежений об’єкт. 

Їх контроль базується на громадському авторитеті та його думки. ЗМІ не 

в силах застосовувати певні санкції до видимих правопорушень, але 

здатні надати юридичне і моральне оцінювання дій тих чи інших осіб та 

різноманітних подій. В справедливому демократичному суспільстві ЗМІ 

має опиратися як на закон, так і на громадську думку. 

- Мобілізаційна. Роль даної функції проявляється в сподвиженні 

громадськості до певних дій чи бездіяльності. 

- Оперативна. ЗМІ виступає як обслуговування певних об’єднань та їх 

політичних спрямувань[58]. 

Сучасне наукове співтовариство розглядає мас-медіа як інститут 

багатофункціональний, і перш за все, соціальний, що може мати окрім функції 

соціалізації ще ряд інших функцій. Так, ними можуть бути комунікаційна, 

виховна, просвітницька розважальні і т.д. 

Зміст соціально-виховної функції в тому, що вона сприяє створенню 

сприятливих умов для цільового закріплення і масового поширення цінностей 

соціального буття, це можуть бути сімейні, етнічні, конфесійні, громадянські, 

регіональні та інші цінності, норми та зразки поведінки, які в цілому повністю 

відображають характер та менталітет того чи іншого суспільства, настрої, які 

царять в ньому. Таким чином, ця функція може впливати на соціальну 

реалізацію особистості в соціумі, сприяючи  розвитку громадянської 

соціальності всіх суб’єктів суспільства, будь то людина, група, чи суспільство 

в цілому. 

Регіональні ЗМІ дають можливість розширювати соціальне спілкування, 

давати людям доступ до бачення інших країн, культур, їх цінностей та способу 
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життя. Це сприяє підвищенню рівня культури серед населення, соціальному 

зростанню окремих груп та народів. 

Аналіз основних функцій ЗМІ дає можливість зробити основні висновки: 

1. Представлення про місце та роль функцій мас-медіа змінювалось на 

протязі тривалого часу. За сьогоднішніх умов, умов інформаційного 

суспільства, ЗМІ грають важливішу роль, ніж вони грали в минулому 

столітті. Таким чином, для ЗМІ характерно розширення та 

трансформації їх функцій в часі. 

2. Функції ЗМІ не однаковим чином можуть реалізуватись в суспільно-

політичних системах, що потребує суттєвого аналізу і підлаштовування 

під конкретні реалії та умови цієї чи іншої країни. 

3. Засоби масової інформації, перш за все представляють собою інститут 

громадянського суспільства, а не політичної сили чи влади. Таким 

чином, головні функції ЗМІ, повинні допомагати в інтеграції 

суспільства. Так, для аудиторії, найбільш важливими функціями є 

рекреативна та утилітарна, а для соціальних інститутів – агітаційно-

пропагандистська та організаційна. 

Інтеграція суспільства в сучасному світі, неможливо без демократичного 

процесу. ЗМІ в цьому випадку, виступають свого роду гарантом 

інформаційного забезпечення цього процесу, перш за все, за рахунок того, що 

вони найбільш повно можуть інформувати громадян про всі важливі події та 

процеси, які відбуваються у суспільстві, давати оцінку діяльності влади та її 

позицій, певних намагань, які спрямовані на вирішення питань, які хвилюють 

громадян держави.  

Таким чином, сприяючи інформуванню суспільства, та представлення 

різних точок зору з цього приводу,  повинно служити тому, щоб аудиторія 

побачила свою точку зору серед інших позицій, щоб вона могла зпівставити 

свої інтереси з інтересами інших груп, щоб можна було виробити ту чи іншу 

позицію, згоджену і взаємовигідну по будь якому питанню. Інша, не менш 
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важлива функція ЗМІ, яка дозволяє робити все на загал, представляти увазі 

громадськості значимі факти, відхилення в законах та їх виконанні, порушення 

суспільної моралі та інші антисоціальні дії. По відношення до влади, 

критикуючи її певні недоліки, ЗМІ виступають свого роду парламентською 

опозицією,  В сучасному суспільстві така опозиційна роль ЗМІ має досить 

суттєвий вплив і високо цінується. Основна ж колізія полягає в тому, що досить 

часто, формально покликані відображати інтереси суспільства та його 

громадян, ЗМІ становляться важелем в руках влади, яка через мас-медіа 

відображає та відстоює свої інтереси. інтереси ж влади та бізнесу не 

обов’язково мають завжди протистояти один одному, але вони і не завжди 

співпадають [61, С.29]. 

Г. А. Нуріджанов, вважає, що вся взаємодія мас-медіа з соціальною 

роботою проходить по декількох напрямах: 

1. Мас-медіа покликані відображати процеси, ситуації та стан 

суспільства; 

2. Вони виконують інтегративну функцію, допомагають адаптуватися 

певним соціальним групам, підтримують стабільність в соціумі, 

допомагають залагодити внутрішні протиріччя; 

3. Допомагають формувати суспільну думку, спрямовують громадянські 

ініціативи; 

4. ЗМІ забезпечує публічність  політичних рішень, здійснює контроль в 

соціальному просторі, який проявляється  в моніторингу та аналізі 

законодавчих ініціатив, оцінці діяльності адміністративних структур і 

організацій соціальної спрямованості, патронажі потребуючих людей 

в ході вирішення їх потреб на різних рівнях суспільства; 

5.  ЗМІ здатні актуалізувати соціальні проблеми в свідомості аудиторії, 

надавати їм персоніфікованого, особистісного характеру, створюють 

почуття співпереживання; 
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6. ЗМІ може ставати ініціатором акцій з допомоги потребуючим. Вони 

допомагають мобілізувати кошти від благодійників та різних установ, 

забезпечують соціальний контроль, сприяють рекламі благодійності, 

як такої, що несе соціально значиму цінність; 

7. ЗМІ беруть участь в профілактиці соціально негативних явищ; 

8. ЗМІ можуть виступати в якості суб’єктів соціальної, координаційної, 

юридичної, та психологічної допомоги. 

На початку 90-х років, ХХ століття, взаємодія ЗМІ та соціальної роботи 

обмежувалась відображенням соціальної проблематики в мас-медіа. Соціальні 

проблеми відображались в ЗМІ з драматичного боку і не зачіпали питань 

законодавства,  соціального захисту та його механізмів, профілактики 

соціальних ризиків. На сьогоднішній день область перетину соціальних 

інститутів має нові форми. 

Незважаючи на безліч досліджень і різноманітні події інформаційного 

характеру, представники ЗМІ та соціальної роботи мають недостатньо знань 

про методи, принципи, ідеологію та діяльність один одного. 

Для того, щоб інформаційний продукт мав продаж, він повинен бути 

комерційно успішним, мати свого споживача. ЗМІ, які б були повністю 

незалежними і існували б за рахунок продажу свого інформаційного продукту 

не так вже й багато. У більшості мас-медіа є свої фінансові керівники та 

спонсори, які диктують їм свою ідеологію, таким чином просуваючи свої 

інтереси. Саме через це, соціальна інформація за рейтинговістю не спроможна 

конкурувати з  політичним та комерційним контентом. 

На сьогоднішній день, в Україні реалізується безліч проектів, програм, які 

розраховані на тривалу перспективу, тому від них чекати миттєвого ефекту не 

варто. Однак, деякі ЗМІ, обирають шлях найменшого спротиву і бачать в 

соціальних проектах в своїй більшості негатив, орієнтуючи свою аудиторію на 

негативне сприйняття інформації. 
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Соціально значущі проекти, які успішно реалізуються, привертають 

увагу до соціальної сфери, можуть призвести до пошуку та модернізації 

творчого потенціалу матеріалу, який стосується соціальної тематики. В будь 

якому разі, це є можливим [75]. 

Також в ЗМІ можуть використовуватися певні методи підготовки та 

реалізації  програм по взаємодії та впливу на особистість і окремі групи. До 

таких методів належать: 

1. Інформаційний метод.  Його суть в тому, що від початку, 

рекламна кампанія покликана інформувати аудиторію про ту чи 

іншу подію, людину, або ж явище. 

2. Емоційний метод. Формування установок особистості, посилення 

їх впливу на аудиторію. 

3. Патріотичний метод. В його основі знаходиться вплив на 

патріотичні почуття людей. Більшість громадян щиро 

співпереживають за свою державу, дім, і використовуючи цей факт  

у власних цілях, ЗМІ активізують увагу людей, формують в них 

певні настрої, установки,збуджують до певних дій. Цей метод 

широко застосовується для рекламних цілей, зокрема, при 

проведенні політичних акцій, виповненні окремих соціальних 

замовлень, для того, щоб підштовхнути людину на цілеспрямовані 

дії, як організувати підтримку для чогось, або когось, так і навпаки, 

викликати обурення та протест. 

4. Метод пробудження страху. Являється одним з найбільш 

ефективних методів, який заснований на природному інтересі та 

переживання за своє здоров’я, благополуччя себе та своїх близьких. 

Він впливає на емоційний фон людини. Беручи до уваги той 

факт,що інформація спрямована на збереження благополуччя, 

безпеки глядача та його рідних, ЗМІ привертають увагу цього ж 

глядача до інформації, формують у нього небайдуже ставлення до 
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неї,  апелюють до активного мислення, та спонукають до окремих 

дій. Метод широко використовується для проведення різноманітних 

політичних акцій та кампаній. 

5. Метод створення досягнень, успішної ситуації. Людина відчуває 

задоволення, коли знає, що вона права, і осмислює це, коли досягає 

якихось результатів своєї діяльності як в теперішньому часі, так і в 

минулому. Інформуючи про що-небудь, намагаючись показати, що 

людина може досягти чогось без надмірних емоційних та фізичних 

затрат, досягти чогось успішно, ЗМІ спонукають включатись в той 

процес взаємодії, який вони пропонують. Наприклад, коли 

організовуються конкурси, ігри, вікторини і т.д., ЗМІ можуть 

широко використовувати цей метод. 

6. Метод гумору.  Гумор може досить легко впливати на аудиторію, 

та швидко захопити її простотою та доступністю. Він робить 

глядача своєрідним співучасником,активно впливаючи на 

аудиторію та доносячи свою точку зору від тих авторів, яких 

вважають за потрібне. Інформація подається ненав’язливому 

легкому вигляді, легко запам’ятовується. Цей метод широко 

використовується при підготовці різноманітних програм, в тому 

числі розважальних, політичних, рекламного характеру. Однією з 

найважливіших вимог при використанні цього методу є 

необхідність брати до уваги особливості аудиторії і ї співвідношень 

гумору до її культури, віку, менталітету та інших особливостей [67, 

С.218]. 

Якщо говорити в цілому, то ЗМІ повинні давати можливість людям знати, 

що відбувається в навколишньому світі, в його природній та соціальній 

складовій, і відтак, влаштовувати та будувати своє життя відповідно до того, 

що відбувається. Тому, є основні вимоги, до інформації, яку представляють 

мас-медіа. Вона має бути: 
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- Актуальною, відповідати тим потребам та інтересам, 

проблемам,які має аудиторія на даний момент часу. 

- Застережливою. Вона має застерігати від небезпек, якого б 

характеру вони не були: природного чи соціального. Частіше за все, саме 

цей вид інформації ЗМІ нещадно експлуатує, апелюючи до інстинкту 

самозбереження, і драматизуючи те, що відбувається. 

-  Своєчасною, аби за необхідності вона була врахована, 

використана в потрібний момент ( наприклад, досить важливим є факт 

сповіщення аудиторії не тільки про рішення влади, а й про їх підготовку, 

щоб громадяни завчасно могли висказати свою точку зору на те чи інше 

питання, підготуватись до відстоювання протилежних і мати можливість 

певним чином вплинути на рішення. 

- Загальнозначущою. Інформація має представляти інтереси для 

значної частини аудиторії, відображати її життя. Тому не треба зловживати 

місцем і часом у висвітленні внутрішніх подій в медіа. 

- Повною. Інформація має бути повною, щоб аудиторія могла з 

різних сторін побачити значимість та суть викладеної інформації. Саме 

тому, якісь обмеження, крім тих, які оговорює закон, є недопустимими. 

Повнота інформації має і соціальну складову: в її змісті має бути 

представлено і життя, і духовні потреби, точка зору про події, які 

відбуваються окремих груп, діяльність соціальних інститутів, сукупність 

процесів в будь яких сферах суспільного життя. 

- Об’єктивною. Для того, щоб інформація давала змогу адекватно 

реагувати на те, що відбувається в суспільстві, і щоб ЗМІ могло відігравати 

функцію контролю за тим, що відбувається, все має висвітлюватись 

виключно із різносторонніх точок зору. 

- Різноманітною за темами, видами, позиціями і авторами, щоб 

відобразити те, що відбувається з різних точок зору, щоб в інформації була 
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певна глибина. Різноманітність інформації та її джерел гарантує захист від 

маніпулювання свідомістю та поведінкою аудиторії [90, С.39]. 

З цього приводу висловився колись відомий французький дослідник 

демократичних процесів в Америці, А. Де Токвіль: « Едина можливість 

нейтралізувати вплив газет – це збільшити їх кількість» [56]. 

Соціологічний підхід до інформаційної складової ЗМІ полягає у 

висвітленні інформаційних нерівностей, здатності реальної складової мас-медіа 

задовольняти потреби та інтереси різних суб’єктів соціального життя і 

представляти ці інтереси в своєму контенті. Для цього, необхідно вивчення 

соціальної інформації з двох сторін: з одного боку, можливості доступу до 

будь-якої інформації, а з іншого,  - в турботі про позитивну дію інформації та її 

роль в оберіганні суспільства від поганого інформаційного впливу. Баланс між 

відкритістю інформації і необхідними обмеженнями – це серйозна проблема 

для правового поля нашої країни. Даний принцип перш за все виходить з 

збереження не державної, а особистісної безпеки, для якої, частіше всього 

обмеження є гіршим варіантом, ніж надлишок [47, С.39]. 

 

1.3. Сутність поняття реабілітації в історичній ретроспективі 

 

Існує думка, що історично, термін реабілітації увійшов в суспільну 

свідомість через юридичні та політичні структури європейських країн, таких як 

Канади та США.  Деякі вчені, наприклад А. В. Бобреньов, зв’язують цей термін 

та його походження з європейським середньовіччям, а саме системою 

помилування засудженого, та відновлення його попередніх прав. Най його 

думку, вперше термін був застосований французьким легістом А. Блейніанус 

[29]. 

Історичний аналіз показує, що своїм корінням реабілітація сягає далекого 

минулого, і скоріш за все, бере свій початок з реабілітації фізичної, яка була 
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складовою тодішньої медицини і була спрямована на відтворення та 

збереження здоров’я людини в першу чергу. Можна допустити, що найперші 

підходи до укріплення здоров’я людини зводились до фізичних вправ та масажу 

і використовувались ще в давні часи.  

В Китаї та Індії за 300 років до нашої ери в рукописах, були описані 

дихальні вправи, масаж, пасивні рухи, різноманітні вправи, які були 

рекомендовані при хворобах внутрішніх органів та опорно-рухового апарату. 

Індуси вірили в єдність фізичних та психічних функцій людського організму, в 

взаємозв’язок свідомості та волі з роботою всіх систем організму:серцевою, 

легенів, шлунку і т.д. 

 Древня Греція досягла високого розвитку лікувальної гімнастики, яка 

розглядалась як обов’язкова частина лікувальної та профілактичної медицини. 

Відомий лікар Геродикос ( V століття до н.е.) лікував своїх хворих пішими 

прогулянками, бігом, масажем та гімнастикою. Не менш відомий Гіппократ 

описував вплив фізичних вправ і методику їх здійснення при захворюваннях 

серця та легенів. Гален,римський лікар, відкрив свою методику лікувальної 

гімнастики в поєднанні з масажем при захворюваннях та травмах м’язів та 

вперше застосував трудову терапію. В ХІ столітті, лікар і філософ, Абу Алі ібн 

Сін, вивчав вплив фізичних вправ на здоров 'є людини. Він дійшов висновку, 

що та людина, яка займається фізичними вправами регулярно, дотримується 

правильного харчування,має здоровий сон, не потребує ніякого лікування.  

У XVII-XIX столітті, як західноєвропейські, так і східноєвропейські, 

вітчизняні вчені (Ф. Гофман, Фуллер, Ж. Тіссо, І. Бецький, А. Протасов, М. 

Ломоносов), велику увагу приділяли лікуванню руховою активністю, 

розглядали фізичні вправи як універсальний засіб боротьби із хворобами та за 

здоров’я молодого покоління. Вони передбачили, що таким чином, здоров’я 

буде відновлювались набагато швидше, так і виникла лікувальна гімнастика. М. 

Ломоносов наполягав на тому, щоб людина якнайбільше рухалась, говорив про 

користь фізичних вправ після розумової активності. В той же час, почали 
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формуватись певні педагогічні і наукові погляди, на реабілітацію, гуманістичні 

та просвітницькі ідеї зробили свою справу. Не застосовуючи терміну 

«реабілітація», такі відомі педагоги як І. Бецкой, В. Одоєвський та інші, 

запропонували ідею необхідності спеціального відновлювального періоду для 

включення дитини в освітній процес, який може бути застосований для дітей 

бідняків, в притулках, та для тих, хто має обмежені можливості.  Зміст 

реабілітації в той час можна простежити в багатьох педагогічних працях. Сам 

термін в літературних першоджерелах з’явився тільки в 1903 році в праці « 

Система загальної опіки над бідняками» Ф. І. Рітте фон Буса [27]. 

По відношенню ж до людей, які мали певні відхилення в своєму розвитку 

термін «реабілітація» став використовуватися в широкому масштабі після 

Другої світової війни, яка стала результатом появи величезної кількості 

поранених, як фізично, так і духовно. Такі покалічені люди, просто негайно 

потребували медичної, психологічної і соціальної допомоги. Н. І. Пирогов 

назвав той час «травматичною епідемією», що дало людству небувалу кількість 

інвалідів, яких треба було не просто лікувати, а зробити все для того, щоб 

людина могла знову стати повноцінним членом суспільства, змогла 

повернутись до праці. Однак, все ж таки, акцент був зроблений на медичній 

стороні реабілітації.  

 Однак офіційно термін реабілітації  в медичному плані був застосований 

тільки в 1946 році. На першому Конгресі з реабілітації хворих на туберкульоз 

Курт Вінтер запропонував наступне бачення цього терміну: « Реабілітація – це 

цілеспрямована діяльність колективу в медичному, педагогічному, соціальному 

або ж економічному аспектах з метою збереження, відновлення, і закріплення 

здатності людини брати активну участь в соціальному житті» [99]. 

В радянські часи термін «реабілітація» мав широке обговорення після ХХ 

з’їзду комуністичної партії. Тоді термін мав більше правовий характер і був 

пов'язаний з відновленням прав і виправданням репресованих громадян та 

народів. В цьому зв’язку реабілітація означала повне відновлення в суді чи в 
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адміністративному порядку соціально політичних і громадянських прав, 

нормальної репутації, зняття ви говору, судимості.  

Кримінальне право за радянських часів розуміло під терміном 

реабілітація – необґрунтоване та недостатньо доказове притягнення людини до 

кримінальної відповідальності пов’язане з відновленням її первинних прав. 

Разом з тим, в багатьох країнах в ХХ столітті, поняття реабілітації 

використовувалось не тільки в сфері юриспруденції, інститутів охорони 

здоров’я, але не упускався і соціальний аспект, який викликав безліч спорів та 

протилежних суджень. Виникає потреба в створенні більш-менш точної 

термінології даного поняття. Така спроба була здійснена на засіданні Комітету 

всесвітньої організації охорони здоров’я та реабілітації в 1958 році. Реабілітація 

стала розглядатись як процес , ціллю якого є профілактика з попередження 

інвалідності в період лікування захворювання і допомозі хворим в їх досягненні 

максимальної фізичної, психічної,  соціальної повноцінності та економічної 

повноцінності. 

Більш того, це мало бути скомбіновано з використанням 

медичних,соціальних, просвітницьких та професійних засобів з ціллю навчання 

або перенавчання хворих, в тому числі і інвалідів, для досягнення ними 

найбільш високого рівня функціональних можливостей. Динамічна система 

взаємопов’язаних аспектів реабілітації ( фізичного, психологічного, 

клінічного), повинна бути направлена на досягнення остаточної цілі – 

відновлення статусу особистості в його повному обсязі [36]. 

Таким чином поняття реабілітації стало визнаватись всім світом, як 

наслідок, в 1960 році була організована міжнародна організація реабілітації 

інвалідів, яка охопили приблизно 60 країн.  

Тим не менш, наступні теоретичні доробки в цьому напрямку дають нам 

зрозуміти, що єдність в осмисленні даного терміну була відсутня. Так, в 1963 

році термін отримує додаткове медичне значення, згідно якого, « реабілітація» - 

це відновлення здоров’я того, хто постраждав в результаті хвороби, нещасного 
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випадку, до його можливого оптимального варіанту в фізичному, духовному, і 

професійному значенні. 

 На міжнародному симпозіумі з реабілітації в 1964 році, було прийнято 

рішення до розуміння даного терміну, як такого, що означає діяльність 

медичних працівників, педагогів, економістів, суспільних організацій,яка 

спрямована на відновлення здоров’я людини в її фізичному, соціальному, та 

психічному плані. В 1966 році приймається резолюція про реабілітацію, в якій 

визначається роль реабілітації в зменшенні фізичних, психічних, та соціальних 

наслідків того чи іншого захворювання. 

Поняття реабілітації, в руслі міжнародно-правових актів почалось 

визначатися по різному. Так, за визначенням Міжнародної організації праці, 

реабілітація являє собою процес відновлення здоров’я у людей, які мають певні 

фізичні та психічні вади, задля їх нормального функціонування в суспільстві.  

Резолюція дев’ятої наради Міністрів охорони здоров’я соціалістичних країн, 

яка була прийнята в Празі, в 1967 році, характеризує процес реабілітації як 

системність державних, медичних, психологічних, та багато інших заходів, які 

мають превентивну спрямованість щодо розвитку процесів, які можуть стати 

патологічними, для ефективного і раннього повернення як хворого, так і 

інваліда, до корисної для суспільства праці [44, С.247].  

В 1969 році ВОЗ запропонувала визначати реабілітацію як комбінований 

та скоординований засіб медичних, психологічних, соціальних, професійних та 

педагогічних заходів з ціллю підготовки та перепідготовки особистості, 

виведення її на новий рівень праце спроможності. За визначенням міжнародної 

організації праці 1978  року, під реабілітацією слід розуміти відновлення 

здоров’я людей з обмеженими можливостями з ціллю максимального їх 

розвитку з фізичної, психологічної та соціальної сторони. В офіційних 

документах СРСР термін реабілітація почав використовуватися з 1976 року в 

нормативних актах, на основі котрих, в практиці охорони здоров’я виникла 

спеціалізована наркологічна служба [52].  
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Досить цікавим є той факт, що країнах, які розмовляли французькою 

мовою, переважно використовували поняття « реадаптація», тобто відновлення 

характеристики пристосування, в Данії та Швеції – «нормалізація», яке більш 

використовувалось до тих хворих, які мали вади з дитинства. Тим не менш, 

лінгвістичний характер поняття і його походження розглядалось як rehabilitatio, 

тобто відновлення можливостей.  Незважаючи на різні погляди в трактовці 

терміну, реабілітація хворих та інвалідів привертає все більшу увагу 

громадськості, не тільки в нашій країні, а й в усьому світі [40]. 

Таким чином, реабілітацію можна розуміти як цілеспрямований та 

комплексний процес, який  виступає гарантом забезпечення нормального 

функціонування людини у всіх сферах життя, завдяки спеціалізованим 

медичним, професійним, та соціальним заходам, які мають за мету повне 

відновлення здоров’я хворого на всіх його рівнях. 

Важливим кроком в питанні реабілітації став всесвітній конгрес 

товариства інвалідів у Сінгапурі, який пройшов у 1981 році. В результаті 

даного конгресу та обговорених питань, стало основою для формування 

програми дій Генеральної Асамблеї ООН. Головною ціллю програми стало 

допомога в здійсненні ефективних заходів для попередження інвалідності, її 

профілактики, забезпечення повністю нормального функціонування людей з 

обмеженими можливостями в соціальному житті.  В цей же час виникають 

безліч ідей, методів та принципів, які органічно поєднуються в чітку науку з 

методологічним підґрунтям, конкретними принципами та методами, 

понятійним апаратом і термінологією.  Тому сам термін «реабілітація» 

природно має безліч трактувань, та деякі не повністю розкривають її зміст [68]. 
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1.4.  Контент-аналіз як метод дослідження соціальної проблематики в 

інтернет-ЗМІ 

 

Сучасне суспільство характеризується постійною і різноманітною 

взаємодією з засобами масової інформації. Засоби масової інформації стали 

центром взаємодії із суспільством не тільки в культурному житті, а й в житті 

політичному. Інтернет видання мають характеристики, завдяки яким, вони 

доступні великому колу аудиторії, що робить їх впливовим медійним ресурсом. 

Це тягне за собою певні вимоги до опублікованих матеріалів, що повинні 

характеризуватися такими показниками, як надійність та точність. Однак, через 

те, що більшість ЗМІ мають приватний характер, часом вони не об’єктивно 

відображають інформацію, прагнучи створити певний образ цієї або іншої 

проблеми в суспільстві за власним вподобанням. 

Таким чином, вони можуть надавати певне значення окремим фактам, що 

повністю змінює направленість матеріалу. Він стає цілеспрямованим,таким, 

який його формує те, або інше ЗМІ для власної потреби. Тому основне питання 

в дослідженні інтернет-ЗМІ має бути спрямоване на відповідь, що саме хоче 

показати ЗМІ тією або іншою репрезентацією проблеми, і які цілі перед собою 

ставить, публікуючи матеріали по певній тематиці. Вирішення даного питання 

передбачає аналіз інтернет ресурсів, для виявлення їх редакційної політики, 

способів та методів її реалізації. Одним із методів дослідження даної 

проблематики є контент-аналіз.  

Контент-аналіз – це особливий дослідницький інструмент, що 

використовує різноманітні формалізовані процедури, для того, щоб виявити 

певні закономірності, основні тенденції в організації інформаційного потоку, 

виявити наміри комунікатора в тиражуванні цього потоку, і спрогнозувати 

можливі реакції аудиторії на таку інформацію. За такого підходу, текст 

розглядається як об’єктивний, тобто під кутом повноцінного відображення 

інтересів, та запитів осіб, що беруть участь в процесі комунікації.   
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Контент-аналіз можна назвати особливою методичною процедурою 

аналізу всіх видів текстів, тобто це аналіз самого ядра комунікації, того, що 

знаходиться між комунікатором і безпосередньо, аудиторією, між автором 

тиражованого матеріалу та тим, кому цей матеріал адресований. На відміну від 

методів опитування, контент-аналіз дозволяє досліднику робити висновки про 

соціальні феномени, безпосередньо не втручаючись в те, що він вивчає. 

Дослідник працює з текстовим масивом, виділяючи в ньому окремі аспекти, які 

не лежать на поверхності [30, C. 10]. 

Метод контент аналізу є по суті унікальним.  Аналізуючи інформаційні 

джерела можна дізнатись безліч корисної інформації про соціальні групи, 

індивідів, інститути.  Контент-аналіз може використовуватись завжди в тому 

випадку, коли є матеріальний носій інформації. Це можуть бути книги, газети, 

журнали, памфлети, аудіо та відеозаписи, фотографії, різноманітні протоколи, 

документи, фільми, інструкції, листи, щоденники, навіть плакати і лозунги. У 

всіх цих випадках можна говорити про допустимість методу контент-аналізу 

[70, С.270]. 

Контент-аналітичні дослідження мають ряд напрямків: 

- реконструкція за текстами позатекстової реальності, мається на 

увазі аналіз подій, явищ, тенденцій в різноманітних сферах 

суспільства; 

- виявлення окремих характеристик в текстах як носіїв різноманітної 

соціальної інформації; 

- вивчення соціальної складової суб’єктів, що безпосередньо беруть 

участь в обміні масовою інформацією, частині їх участі в цьому 

обміні, а також характеристик текстів, що створюються 

різноманітними соціальними суб’єктами; 

- відображення картини світу: цінностей, знань, норм та правил, що 

розповсюджуються суб’єктами суспільного життя; 
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- оцінка текстів та їх характеристик з точки зору їх відповідності 

інтересам, запитам та складу аудиторії; 

- встановлення відповідності між змістом опублікованих матеріалів 

та намірами тих, хто їх публікує; 

- політико-соціологічний аналіз інформаційного складу як 

своєрідного способу в управлінні суспільством [89]. 

Активне застосування методу контент-аналізу почалось із 1930-60 років. 

однак перші спроби систематичного кількісного аналізу текстів відносять до 

кінця ХІХ – початку ХХ століття, а саме зародження методу дослідники 

відносять до ХVІІ століття, коли в Швеції був проведений аналіз збірника із 90 

церковних гімнів, що пройшли державну цензуру і мали широку популярність, 

але були звинувачені в невідповідності релігійним догмам [80, С.360]. 

Безпосередньо, методика контент-аналізу була введена до наукового 

обігу в кінці 30-х років 20 століття в США і досить тривалий час 

використовувалась в основному для вивчення змісту рекламних і 

пропагандистських публікацій в ЗМІ. 

Одну із можливих періодизацій контент-аналізу запропонувала О.В. 

Попова. Вона виділила п’ять етапів становлення контент-аналізу як 

самостійного методу. 

Перший етап починається від ХІХ століття і триває до 30-х років ХХ 

століття. Це період різнорідного і строгого частотного аналізу змісту понять, в 

процесі якого, були відібрані основні процедури кількісного контент-аналізу. 

Другий етап, це 1940-1950 роки. Класичний частотний контент-аналіз Г. 

Лассуела і Б.Берельсона. До цього часу також відносять перший контент-аналіз 

інагураційних виступів президентів США, пропагандистські промови Рузвельта 

та Гітлера, радіопрограми в США, які таємно пропагували ідеологію фашизму. 

Третій етап бере початок від  1950 і триває до кінця 60-х років ХХ 

століття. Період вдосконалення техніки контент-аналізу Ч. Осгуда. Поява 
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програми « Універсального аналізатора», яку винайшли та розробили Ф. Стоун 

і Ч.Бейлс. 

Четвертий етап – це 1970-1990 роки.  Розвиток комп’ютерних систем 

призвів до зниження трудомісткості процедури контент-аналітичного 

дослідження і дав можливість оброблювати великі масиви текстів, зменшити 

час роботи і забезпечити більш надійні та достовірні результати. 

П’ятий етап розвитку контент-аналізу відноситься до другої половини 

1990-х років і триває до нашого часу. Період конкуренції контент-аналізу та 

інших методів обробки інформації. 

За часів СРСР метод став використовуватися з середини 1960-х років. 

Так, можна навести приклад А.В. Баранова, що досліджував ступінь звернення 

до суб’єктивних інтересів читачів, що мали місце в газеті « Известия», або 

дослідження Ю.И.Скворцова та його напарника В.З. Когана стосовно 

інформаційного впливу на читачів газети « Труд» [79, С.177]. 

Ще одну класифікацію запропонував Р. Мертон: 

- підрахування символів ( відбувається простий підрахунок певних 

ключових слів); 

- класифікація символів за відношенням ( баланс негативних та 

позитивних обговорень з приводу об’єкта дослідження)., 

використовується для аналізу розташування символів, що спрямовані 

на пропаганду, для віднаходження протиріч та контрастних суджень і 

для виявлення тих або інших намірів комунікатора; 

- аналіз по елементах ( вибираються головні і другорядні частини 

тексту, визначаються тим, наскільки вони є зв’язаними з основними 

та периферійними інтересами аудиторії); 

- тематичний аналіз ( виявлення явних та прихованих тем); 

- структурний аналіз передбачає пояснення характеру співвідношень 

різноманітних матеріалів:  взаємодоповнюючого, об’єднуючого та 

роз’єднуючого); 
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- аналіз взаємовідношень різних матеріалів, тобто співвідношення та 

поєднання структурного аналізу з вивченням послідовності 

публікації матеріалів, їх об’єму та часу виходу) [72]. 

 Основними перевагами контент-аналізу прийнято вважати той факт, що 

він не викривлює результати обробки інформації за рахунок взаємодії з 

суспільним чи суб’єктивним фоном дослідження, яке проводиться, також це 

дослідження дає представлення про об’єкти, котрі дослідник не може 

безпосередньо спостерігати. Сьогодні контент аналіз сформувався як 

міждисциплінарна методика, яка існує в багатьох варіантах. В рамках контент-

аналізу поєднуються уявлення з політології, психології, соціології і математики. 

Незважаючи на те, що підходів до контент-аналізу безліч, ще виділяються 

кількісний та якісний його варіанти. 

Кількісний, або частотний контент-аналіз включає в себе стандартизовані 

процедури підрахування певних категорій. Для формулювання кінцевих 

положень вирішаюче значення мають саме кількісні варіанти, які 

характеризують ту, або іншу категорію.  

Якісний контент-аналіз націлений на поглиблене та змістове вивчення 

текстового матеріалу, в тому числі, з точки зору контексту, в якому 

представлені виділені категорії. Висновки та кінцеві результати тут 

формуються з врахуванням змістовних елементів і їх відносної значимості в 

структурі тексту. До всіх контент-аналітичних методик предвляються серйозні 

методологічні вимоги: надійність, обґрунтованість, об’єктивність та 

системність  

Спрямований та не спрямований. Спрямований контент-аналіз 

ґрунтується на гіпотезі, що деякі слова тексту, названі репрезентативними, 

можуть бути репрезентативними по відношенню до всього тексту. Ці слова 

повинні часто зустрічатися в тексті, і не носити функціональний характер. 

Спрямований контент-аналіз передбачає попереднє створення переліку понять, 

що конкретизують кожну окрему категорію. 
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Фронтальний та рейдовий. Фронтальний аналіз тексту орієнтується на 

створення максимально докладного представлення про інформаційний потік в 

певний момент часу або на протязі деякого періоду з ціллю виявлення 

змістовної динаміки. Фронтальний контент-аналіз має прикладний характер, а 

рейдовий, орієнтований на вирішення приватних задач дослідника. 

Тематичний і семантичний. Особливістю семантичного підходу є той 

факт, що висновки робляться на основі даних про зустрічаємість концептів та 

понять в досліджуваному тексті. Основне припущення підходу в тому, що існує 

певний зв'язок між наявністю в тексті певних тем і інтересів до цих тем у 

автора. Семантичний аналіз в більшій мірі спирається на характеристики 

природної мови. Таким чином, аналіз, особливо що відбувається за допомогою 

комп’ютерних програм, особливим чином, є специфічним для кожної мови. 

Кожен блок тексту , що потрапив у вибірку, додається за допомогою деяких 

кодів, що взаємопов’язані з загальним розумінням предмету вивчення. [30,С.51 

].   

За допомогою контент-аналізу можуть бути протестовані три види 

гіпотез: 

- гіпотези відносно частоти зустрічаємості тих або інших понять та 

термінів; 

- гіпотези про зв'язок понять в тексті, окремих частинах тексту або 

сукупності текстів; 

- гіпотези, що стосуються співвідношення між тексто-аналітичним 

дослідженням та іншими видами досліджень., гіпотези такого типу 

використовуються для порівняння результатів досліджень, що були 

проведені з допомогою різних методів або для встановлення зв’язків 

між текстуальними і не текстуальними явищами ( наприклад для 

порівняння промов та дій реальних людей) [50, С.13]. 

Так як наше дослідження висуває певні гіпотези, метод контент-аналізу є 

надзвичайно актуальним. Гіпотези дослідження наступні: 
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1. Реабілітація та її основні стратегії висвітлені в українських інтернет-ЗМІ 

недостатньо; 

2. Учасники АТО переважно згадуються у нейтральному контексті, без 

поглиблення в їх реабілітацію; 

3. Висвітлюється величезна роль волонтерів в питанні реабілітації; 

4. ЗМІ висвітлюють інформацію переважно з однієї точки зору, яка 

відповідає їхнім цілям. 

В рамках нашого дослідження інформаційних інтернет-ресурсів, ми 

також можемо вільно використовувати цей метод.  Перш за все необхідно 

вибрати одиницю аналізу нашого дослідження. Одиниця аналізу в контент-

аналітичному дослідженні являє собою просто окремий елемент або 

характеристику того питання, яке ми збираємося досліджувати та оцінювати. 

Найпростішим елементом є слово, яке може безпосередньо досліджуватися в 

контент-аналізі. Таким чином, можна сказати, що так як об’єктом нашого 

дослідження є воїни АТО та їх реабілітація, можна сміливо визначити коло 

пошуку в рамках переліку інформаційних інтернет-агентств, де протягом року, 

з початку АТО і до цього часу, згадувались ті або інші відповідні слова, 

наприклад « реабілітація АТО», « воїни АТО» , « волонтери», «допомога», і т.д  

 Частіше всього, аналізуючи документи, газетні статті, а також статті 

інтернет-видань, застосовується простий випадковий відбір критеріїв, або ж 

систематичний випадковий відбір. Тобто, якщо ми бажаємо відповісти на 

питання: « В якому руслі згадується поняття реабілітації учасників АТО» 

протягом тривалого часу, нам необхідно проаналізувати частоту, з якими 

зустрічаються ключові одиниці аналізу, в нашому випадку це деякі з вище 

перелічених слів.  Щоб уникнути помилок і неправильних висновків перш за 

все потрібно орієнтуватись на найбільш поширені помилки .  

В контент-аналізі  може бути допущена одна з найпоширеніших помилок:  

не можна просто грубо підраховувати кількість одиниць аналізу, без 

урахування того контексту, в якому ця одиниця вживається. Завжди треба 
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пам’ятати, що різні слова можуть мати різні значення. Тобто завжди до уваги 

треба брати їх позитивний, негативний, або ж нейтральний контекст. Суттєво 

допомогти в розумінні значення слів можуть виступити додаткові слова, які 

потім об’єднуватися в фрази. 

 Таким чином стає легше донести суть, що допоможе скласти більш 

успішні результати дослідження. Контент-аналіз, заснований на аналізі слів та 

різноманітних тем, загострює увагу дослідника на змісті теми, на тому, про що 

там говориться. Таким чином, коли ми піддаємо аналізу ті або інші елементи, 

ми маємо передбачати їх значення і визначати наше дослідження відповідно до 

наших передбачень. На практиці це повинно означати, що ми маємо зробити 

відповідний словничок, де кожне слово матиме свою характеристику, 

відноситись до певного класу. В нашому випадку це оцінювання буде 

проходити відповідно до характеристик позитивно, негативно, нейтрально [70, 

С.286]. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1 

В розділі були проаналізовані основні причини та наслідки соціальних 

проблем, виявлено, що соціальні проблеми мають складну структуру і їх 

вирішення залежить від цілої низки факторів. Для роботи з вирішення 

соціальних проблем необхідна суттєва інформація про їх причини,характер, та 

наслідки. Соціальні проблеми можуть носити глобальний характер, зачіпаючи 

ті чи інші інтереси значної частини суспільства, тому їх вирішення є 

надзвичайно актуальним для суспільства в цілому.   

Соціальна проблематика, що обумовлена певними, притаманними їй 

характеристиками, формує певні умови та підходи до висвітлення соціального 

спрямування в ЗМІ, що має змогу відображати соціальну реальність, настрої тої 

або іншої соціальної групи, також вони здатні давати позитивну або негативну 

характеристику різним подіям, в залежності від цілей, що ставлять перед собою 

різні мас-медіа. Тому дослідження в цій сфері є надзвичайно актуальним у 
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з’ясуванні  ролі та впливу ЗМІ на проблеми суспільства, і теми даного 

дослідження зокрема. 

Сучасні ЗМІ мають величезну аудиторію, можуть надавати достатньо 

інформації для того, щоб населення могло вільно орієнтуватись в соціальній 

реальності, однак ЗМІ здатні як інформувати, так і дезінформувати, тому треба 

уважно аналізувати прочитане, побачене, або ж почуте. 

Звернення до соціальної проблематики в телевізійному ефірі, або ж в 

мережі Інтернет, яка була раніше не така популярна, тепер може здійснювати 

серйозний вплив та допомагати у вирішенні соціальних проблем.  

Інформаційна складова ЗМІ має висвітлювати реальність об’єктивно та 

адекватно, задовольняти потреби та інтереси різних суб’єктів соціального 

життя і представляти ці інтереси в своєму контенті, що є ознакою справжнього 

демократичного суспільства. 

Показано розвиток поняття реабілітації, виявлено, що своїм корінням 

реабілітація сягає далекого минулого, коли вона аналізувалась тільки з фізичної 

точки зору, без урахування її психологічної, соціальної, та професійної 

стратегій. В ті часи реабілітація була спрямована в першу чергу на відновлення 

здоров’я. Сьогодні реабілітація являє собою складний та комплексний процес, 

що має забезпечувати нормальне функціонування людини у всіх сферах життя. 

Спеціалізовані медичні, професійні, психологічні та соціальні заходи 

мають сприяти повному або найбільш можливому відновленню здоров’я 

хворого, та його повноцінну інтеграцію в суспільство, відновлення адекватного 

психологічного стану, повернення втрачених соціальних зв’язків,та професійну 

реалізацію. 

Для проведення дослідження, був обраний метод контент-аналізу, що 

зможе допомогти виявити основні закономірності у відображенні реабілітації та 

її основних понять в українських інтернет-ЗМІ. Завдяки використанню методу 

контент-аналізу можна проаналізувати безліч джерел, що мають цінну 

соціально-інформаційну складову. В нашому випадку, були обрані інтернет-
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ресурси, що безпосередньо стосуються досліджуваної теми, мають цінну 

соціально-інформативну складову, та можуть бути використані для подальшої 

інтерпретації, відповідно до якої  будуть сформовані висновки даної роботи. 
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РОЗДІЛ 2. РОЛЬ ТА МІСЦЕ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКІВ АТО В 

НАУКОВОМУ  ТА ПРАВОВОМУ ДИСКУРСІ 

2.1. Генезис терміну «реабілітація» в українському законодавстві 

 

При аналізі нормативно-правових документів в українському 

законодавстві з 1990 по 2012 років, можна виділити 2 основні етапи розвитку 

терміну реабілітація в українській законотворчості. Перший етап – це 

закріплення окремих її напрямів, він охоплює період з 1991 по 2000 роки, 

другий – вже легалізація даного поняття в українському законодавстві, саме 

тоді ми вже можемо говорити про соціальну реабілітацію. Цей етап 

починається з 2001 по 2013 роки. 

Законодавче закріплення окремих напрямків реабілітації полягало в тому, 

що самого поняття соціальна реабілітація не існувало, а окремі його аспекти 

були закріплені в різних спеціалізованих законах. Слід згадати, що всі 

нормативно-правові акти поділяються на універсальні, тобто такі, які 

відносяться до всього населення України, а також спеціальні, які направлені на 

окремі соціальні групи осіб, які формуються за родом занять, віковими 

характеристиками і т.д. Слід сказати, що більшість законів, які були прийняті в 

цей період більше відносились до всього українського населення, що перш за 

все, говорило про універсальність такої законотворчості. А конкретні напрями 

реабілітації отримали своє закріплення в спеціальних законах. 

Серед основних законів цього періоду, де згадується поняття реабілітації, 

слід згадати закон України « Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»,  « Про реабілітацію жертв 

політичних репресій», « Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні», «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом 

імунодефіциту людини», « Про освіту». Всі вище перелічені закони були 

прийняті в 1991 році. Також в 1993 році був прийнятий закон «Про фізичну 

культуру і спорт», в 1995 – « Про благодійництво та благодійницькі 
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організації», в 1999 – « Гірничий закон України», в 1999 – « Про психіатричну 

допомогу», і в 2000 – « Про позашкільну освіту». 

Проте ні один із згаданих законів не дає визначення терміну реабілітації 

як такого. Деякі закони лише згадують окремі аспекти реабілітації без 

основного їх тлумачення. Так,в законі України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 

зазначається, що фізична, соціальна, трудова, спортивна, психосоціальна та 

професійна реабілітації є необхідними для інвалідів, однак такий перелік є 

недостатній, і не дає чіткого визначення поняття. Так, в 20 статті даного закону 

під професійною реабілітацією розуміють відновлення працездатності через 

надання інвалідам технічних реабілітаційних засобів, створення нормальних та 

оптимальних умов для занять з фізичної культури та спорту, також має 

надаватися оплата при перекваліфікації, створення зручного робочого місця для 

людини з обмеженими можливостями, де є нормальні гігієнічно-санітарні, 

виробничі, та технічні умови, які повинні співвідноситися з індивідуальною 

програмою реабілітації таких людей. Також для них має випускатись 

спеціальна література, різноманітні аудіо записи, що будуть сприяти їх 

професійній підготовці [11]. 

Стаття 1 закону  «Про фізичну культуру і спорт» розкриває суть 

фізкультурно-спортивної реабілітації, під якою розуміється система заходів, які 

розроблені згідно з методикою застосування фізичних вправ для покращення та 

відновлення здоров’я людини, що спрямоване на своєрідну компенсацію 

можливостей організму,  покращення загального стану, його фізичних та 

психологічних складових [13].  Однак в обох законах зачіпаються лише окремі 

аспекти реабілітації. 

В законі України « Про психіатричну допомогу» говориться про 

необхідність такого напряму реабілітації як медико-соціальна реабілітація 

людей, що мають психічні розлади, але знову ж, повного тлумачення 

реабілітації тут немає. Саме ж поняття медико-соціальної реабілітації дається в 
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статті 1 Закону « Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», де під реабілітацією розуміють 

лікувально-профілактичні, реабілітаційні, та оздоровчі заходи, які в комплексі, 

спрямовані на відновлення функцій психофізіологічного характеру, нормальної 

працездатності, соціальної активності як рятувальників, так і осіб, які так чи 

інакше залучені до виконання аварійно-рятувальних робіт, а також тих, хто 

постраждав внаслідок надзвичайної ситуації, перш за все неповнолітніх [6].  

Проте, слід зазначити, що даний закон говорить про медико-соціальну 

реабілітацію людей, які працюють в аварійно-рятувальних службах, тобто має 

досить вузькі рамки дії. Зміст цього закону можуть лише ті установи, які 

відають такими послугами. 

У « Гірничому законі» є визначення так званої, після змінної реабілітації 

працівника,що працює на гірничому підприємстві. Реабілітація тут розуміється 

як  комплекс заходів медичної та біологічної дії на організм після робочого 

часу, що має за мету відновлення фізичного,психофізіологічного здоров’я 

працівника, порушення якого було зумовлено шкідливістю праці, та умовами в 

яких працює людина [4]. 

Про інші напрями реабілітації цього часу в законах мови не ведеться, але 

їх можна теоретично зазначити, виходячи з загального законодавчого 

контексту. Так, в законі « Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні» йдеться про цілісність реабілітації в контексті інтеграції осіб з 

обмеженими можливостями, в соціум, з наданням їм рівних прав і 

можливостей, які стають протилежними до тогочасних уявлень про нормальних 

людей [7]. 

 Крім цього, в законі закріплюється недопустимість дискримінації за 

інвалідністю. В законі ж « Про реабілітацію жертв політичних репресій» 

говориться про визнання осіб, які підлягали політичним репресіям, 

рівноправними членами соціуму, з відновленням утрачених ними раніше прав 

та свобод. В законі « Про протидію поширення хвороб, зумовлених 
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імунодефіцитом людини», та правовий і соціальний захист людей, які живуть з 

ВІЛ», говориться про необхідність в створенні різноманітних програм 

реабілітації таких людей, також цей закон закріплює їх повне право на 

включення в соціальне життя суспільства. 

Таким чином, реабілітація та її розуміння в ці роки, зводилась до опису її 

окремих напрямів та визначенню груп людей, які під ці напрями підпадають. 

Однак сам зміст реабілітації в повному обсязі не розкривається. 

Говорячи про об’єкти соціальної реабілітації в українській 

законотворчості цього етапу, слід сказати, що їх перелік є не досить повним і 

досить обмежує коло тих людей, кому необхідна реабілітація. Спеціальні 

закони визначають групи наступні групи людей, які мають право на 

реабілітаційні заходи: 

- Люди, які мають ті або інші розлади організму стійкого характеру, тобто 

інвалідність, в тому числі спричинена психічними захворюваннями., 

- Особи, які мають девіантну поведінку, тобто ті, хто залежить від 

наркотиків, неповнолітні, які також мають девіантні схильності; 

- Люди, потреба в реабілітації яких, спричинена зовнішніми, незалежними 

від них умовами,наприклад ті, хто постраждав від Чорнобильської 

катастрофи; 

- Люди, які мають отримувати послуги з реабілітації через певні дії влади 

або ж інших осіб. мова йдеться про політичні репресії та їх жертв; 

- Громадяни, робота яких має підвищений ризик для здоров’я та життя. Це 

працівники підприємств гірничої галузі, рятувальники аварійно-

рятувальних служб. 

Для надання послуг з реабілітації даним групам населення, 

законодавство в цей час перш за все говорило про необхідність створення 

певних організацій, які б могли надавати такі послуги. Це мали бути спеціальні 

центри, які б обстежували, лікували, надавали б соціально-психологічну 

допомогу, профорієнтовували б людей. Також мова йшлась про такі ж центри, 
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але для дітей. Також оптимально було б створити міжрегіональні, державні, 

центри професійної реабілітації, центри реабілітації інвалідів, або ж тих, хто 

постраждав на ЧАЕС, центри медико-психологічної реабілітації при 

санаторіях. Крім того, говорилось про можливість надання послуг з 

реабілітації різними громадськими, благодійними та релігійними 

організаціями. Проте в законах того часу взагалі не згадуються фахівці, які б 

могли надавати послуги такого характеру, їх рівень кваліфікації, загальну 

підготовку, необхідні знання і практичні навички для такої відповідальної 

роботи.  

Отже, можна з вищесказаного можна зробити загальний висновок, що 

для даного етапу законотворчості з реабілітації,притаманні наступні 

характеристики: відсутнє чітке і цілісне розуміння реабілітації, виокремлювали 

лише окремі напрями реабілітації і тільки для окремих груп населення., 

створювалися різноманітні організації реабілітаційного спрямування, 

виокремилось окреме коло людей, що потребували реабілітаційних послуг. 

Крім цього, відбулись певні ціннісні зміни, які також були закріплені в 

законодавстві:було заборонено дискримінацію за інвалідністю, було 

проголошення про необхідність реабілітації наркозалежних людей. Таких 

людей поставили за ціль повернути в нормальне суспільне життя. 

Легалізація реабілітації в українському законодавстві почався з 2001 по 

2013 роки. Сам в цей час соціальна реабілітація виокремлюється з інших 

напрямів.  

Основні закони серед яких згадується реабілітація: в 2001 році були 

прийняті «Закон України « Про охорону дитинства», «Про попередження 

насильства в сім’ї», « Про соціальну роботу з сім’ями , дітьми та молоддю». В 

2003 році з’явились закони  « Про соціальні послуги», « Про боротьбу з 

тероризмом», в 2004 – « Про затвердження загальнодержавної програми 

розвитку малих міст», в 2005  - « Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», « Про реабілітацію інвалідів», «Про забезпечення 
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організаційно-правових умов соціального захисту дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування». В 2009 вийшов закон « Про 

Загальнодержавну програму « Національний план дій щодо реалізації 

Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року». І завершив цей 

перелік ЗУ « Про протидію торгівлі людьми» 2011 року. 

В даних законах вже більше визначається соціальна реабілітація. Так, в1 

статті закону « Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», де 

реабілітація розуміється вже як певний вид соціальної роботи, яка спрямована 

на відновлення соціального функціонування, морального, психологічного та 

психологічного здоров’я, соціального статусу дитини, молоді, окремої сім’ї. В 

законі говориться про спрямованість соціальної реабілітації на оптимізацію 

ставлення молоді та дітей, що перебувають в складних життєвих умовах, до 

сім’ї, суспільства в цілому, виховання навичок самообслуговування, щоб вони 

потім могли самостійно проживати [10]. 

Востаннє, реабілітація тлумачиться як сукупність заходів в системі, що 

спрямовані на створення умов,та забезпечення їх здійснення для повернення 

хворого до активного соціального життя, відновлення його статусу в 

суспільстві, здатності до соціального, побутового існування через соціально-

орієнтовану орієнтацію і соціально-побутову адаптацію, соціального 

обслуговування та задоволення потреб в технічних та інших заходах 

реабілітації. Про це йшлось в законі України « Про реабілітацію інвалідів в 

Україні» [8]. 

Варто зауважити,що тлумачення поняття реабілітації в обох законах має 

певні особливості. Так, перший випадок більше відноситься до 

патерналістського варіанту моделі  реабілітації, адже тут виокремлюють дві 

групи – дітей та молодь, що не можуть бути повноцінними учасниками 

процесу реабілітації, і в законі наперед визначено, що їх поведінка має 

підлягати корекції,адже не відповідає нормі. Оформлюються такі собі суб’єкт-

обєктні стосунки, де особа є пасивним одержувачем послуг з реабілітації. Слід 
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нагадати, що за патерналістської моделі, держава є основним суб’єктом 

реабілітації, вся її діяльність має бути направлена на здорове функціонування 

суспільства без соціальних паталогій, таких як алкоголізм, наркоманія, 

безробіття і т.д. Держава має орієнтуватися на надання послуг різним групам, 

без оцінки індивідуальних потреб кожного об’єкта реабілітації [108, С.14]. 

При аналізі тодішньої законотворчості того періоду, поняття реабілітації 

згадується, хоч і не багато, в законі « Про боротьбу з тероризмом», в якому 

пояснюється, що соціальна реабілітація людей, що постраждали від 

терористичних актів, проводиться з ціллю повернення їх до нормального 

життя, та детально нічого не розкривається [14]. 

Закон України « Про соціальні послуги», саму реабілітацію включив до 

соціальних послуг і визначив її, як певну систему медичних, 

соціальних,професійних, та інших заходів, які спрямовані на надання допомоги 

особам, які потрапили в складні життєві обставини, допомога полягала у 

відновленні нормального функціонування організму, ліквідація його порушень, 

компенсація обмеження життєдіяльності, та підтримка оптимального 

фізичного, психічного, інтелектуального здоров’я для досягнення незалежності 

як соціального, так і матеріального характеру, досягнення соціальної інтеграції 

в суспільство, повернення до нормального життя [9]. 

Зміст реабілітації розкривається через категорію реабілітаційних заходів. 

Закон України « Про протидію торгівлі людьми» зазначає, що реабілітація 

людей, які постраждали від торгівлі, визначається як сукупність медичних, 

психологічних, юридичних, соціальних заходів, які спрямовані на відновлення 

фізичних і психічних характеристик та соціального функціонування особи, що 

постраждала від даного виду діяльності. В законі ж « Про реабілітацію 

інвалідів», також зазначається, що під даним поняттям розуміють такий же 

комплекс заходів, що спрямовані на відновлення порушених функцій та до 

повернення працездатності, що і в попередньому законі. До того ж, додається, 
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що інваліди мають забезпечуватися необхідними технічними засобами 

реабілітації і медичними виробами спеціального призначення. 

Законодавство цього періоду говорить про необхідність індивідуальних 

планів реабілітації, роботи над ними, що були б комплексного характеру, і 

передбачали б оптимальні види, обсяги і терміни реабілітації. Також 

розширився перелік тих груп людей, які підпадають під реабілітацію:  

- люди, що мають тяжкі розлади в організмі, що розуміється під 

інвалідністю, спричинену і психічними розладами в тому ж числі; 

- окремі категорії осіб, що мають схильність, або ж девіантну поведінку, 

тобто люди з алко, нарко залежністю, неповнолітні, для яких характерні 

делінкветні прояви в поведінці, також мова йдеться про осіб з місць 

позбавлення волі, що вийшли на свободу і не мають постійного житла; 

- люди, потребу в реабілітації яких, викликали зовнішні чинники, такі як 

Чорнобильська катастрофа; 

- особи, що постраждали від дій інших осіб, влади – жертви терористичних 

актів, репресій, торгівлі, насильства в сім’ях; 

- люди, професія яких передбачає підвищені ризики; 

- особи з втраченими соціальними зв’язками і без можливості інтеграції в 

суспільство, тобто бездомні, діти-сироти, і т.д. 

Закон України « Про соціальні послуги» узагальнив вище перелічені 

категорії  і визначив їх, як осіб, що мають складні життєві обставини і не 

можуть їх самостійно вирішити. Складні ж життєві обставини визначаються 

законом як такі, причина яких криється в інвалідності, віці, стані здоров’я, 

соціальному положенні, звичками, способі життя, через що людина повністю 

або частково втратила здатність піклуватися про своє існування, брати активну 

участь в житті суспільства [42, С.80]. 

Отже, на сьогодні, є чітке визначення осіб, що підпадають під 

реабілітацію. Також, закон України « Про реабілітацію інвалідів» дає 

визначення реабілітаційної установи, під якою розуміється заклад певного 
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типу, з відділеннями, структурними підрозділами, що здійснює реабілітацію як 

інвалідів, так і дітей з аналогічними відхиленнями. Тож законодавство визначає 

ряд закладів, які мають займатися цією справою. В 2014 році до статті 4 закону 

«Про реабілітацію інвалідів в Україні" було внесено зміни, відповідно до яких, 

під дію закону підпадають військові та мирні жителі, що отримали поранення 

при АТО. Постраждалі мають право на: « Забезпечення виробами медичного 

призначення, технічними та іншими засобами реабілітації. Дія закону 

поширюється на військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) і 

працівників Збройних сил України, Національної гвардії України, Служби 

безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної 

служби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

співробітників Міністерства внутрішніх справ, Управління державної охорони, 

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, відповідно до 

законів України військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет 

і територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, в забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах АТО» [8]. 

 

2.2. Зміст та види стратегій реабілітації, їх характеристика 

 

Необхідно розуміти, що задачі реабілітації, її форми та методи 

здійснення, можуть змінюватись в залежності від того етапу, на якому 

реабілітація проводиться. Якщо на першому етапі ми говоримо про 

відновлювальне лікування, то задача має стояти в профілактиці дефекту, 

інвалідності і т.д. Наступний же етап вона полягає в пристосуванні індивіда до 

соціального життя, праці, до побутового існування, та функціонування в своєму 

мікро світі [54]. 
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Таким чином, вище перелічене дає нам право говорити про системний 

характер поняття реабілітації, тобто розуміти її як систему соціальних, 

медичних, професійних, юридичних, педагогічних та інших заходів, які 

покликані до максимально повної реінтеграції або інтеграції хворого або 

інваліда в суспільство, залучення їх до суспільно-корисної діяльності, 

формування позитивних установок по відношенню до життя, праці, 

суспільству, сім’ї. Нажаль, в нашій країні зберігається підхід до реабілітації, як 

такий, що передбачає відновлення здоров’я в основному шляхом 

медикаментозної та біологічної терапії.  Медична ж реабілітація проводиться 

без урахування індивідуальних та особистісних урахувань людини, її цінностей, 

представлення про комфорт, власні цінності,  уявлення про можливості 

існування в нових умовах та пристосування до них. Саме тому без поняття 

реабілітації про проведення відновлювальної терапії не може йти мова, адже 

вона обов’язково має включати соціальні та педагогічні аспекти [80]. 

Медична реабілітація - активний процес що спрямований на досягнення 

повного відновлення здоров’я в результаті порушених захворюванням або 

травмою функцій, або якщо можливо  - оптимальна реалізація фізичного, 

психічного та соціального потенціалу хворого, інтеграція його в суспільство. 

Медична реабілітація включає в себе різноманітні заходи, що спрямовані на 

попередження інвалідності в період хвороби, і на допомогу особистості в 

досягненні максимальної повноцінності в її психічному, фізичному, 

професійному та економічному аспектах в рамках існуючого захворювання. 

Серед медичних дисциплін реабілітація займає місце особливе, адже в 

рамках її розгляду не тільки загальний стан здоровя окремих органів і всього 

організму в цілому, а й функціональні можливості людини, вже після виходу з 

лікувального медичного закладу. Відповідно до класифікації Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, виділяють наступні рівні медико-біологічних та 

соціальних наслідків травм та хвороб, які повинні братись до уваги при процесі 

реабілітації: 
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Пошкодження – будь-яка втрата анатомічних, фізичних, психологічних 

функцій і структур, або їх аномалія., 

Порушення життєдіяльності – втрата або обмежені можливості, робити 

повсякденні речі в рамках, нормальних для суспільства, що виникли через 

травму або  пошкодження., 

Обмеження соціального характеру - обмеження та перешкоди в плані 

виповнення повноцінної соціальної ролі адекватної для особистості, що 

виникли в результаті порушення життєдіяльності і пошкодження [112, С. 14]. 

Медичну реабілітацію, як процес ,розподіляють на три послідовні фази:  

- Госпітальну, що передбачає відновлювальне лікування; 

- Санаторну – профілактичне та курортне лікування з ціллю реадаптації; 

- Клінічну, що має на увазі клінічний та побутовий нагляд в диспансері. 

В рамках кожної з фаз, вирішуються конкретні завдання з реабілітації, до 

того ж, залежно від завдань, які ставляться перед кожною фазою реабілітації, 

можна визначити її тривалість і організаційну структуру, що де термінується 

характером контингенту, що підлягає відновлюю чому лікуванню. 

Задачі медичної реабілітації наступні: відновлення здоров’я, 

працездатності, тобто втрачених особистістю професійних навичок, через 

використання і розвиток його функціональних можливостей організму., 

гомеостатичне харчування, фізичні та медикаментозні фактори., попередження 

розвитку патологічних процесів, котрі призводять до тимчасової або стійкої 

втрати працездатності, тобто здійснення заходів з первинної і вторинної 

профілактики по програмам довголіття. Для їх досягнення використовується 

комплекс лікувально-відновлювальних заходів, до складу яких входять:  

- лікувально-адаптаційне харчування, водний питний режим ( розширений 

або обмежений); 

- засоби підтримуючої медикаментозної терапії ( адаптаційна 

фармакологія); 
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- природні і переформовані фізичні фактори ( гомеостатична 

кінетотерапія); 

- компліментарна терапія, а також психотерапія і аутотренінг; 

- курортні фактори [82, С. 20]. 

Психологічна реабілітація  являє собою цілеспрямований вплив 

психологічного характеру, що спрямований допомогти військовим, що мають 

негативні психологічні наслідки та травми, подолати хворобливий психічний 

стан та відновити його до такого рівня, щоб людина могла ефективно 

вирішувати бойові та інші задачі.  В. Е. Попов вказує на основні складнощі в 

процесі реабілітації військових, що мають психологічні розлади: такі особи 

схильні перекладати відповідальність за успішне або неуспішне лікування на 

лікарів та медичний персонал, часом, вони не бажають спілкуватися з 

психологом, та уникають контакту з ним, мають неадекватну поведінку, 

переконані в правильності своєї точки зору, негативно відносяться до 

оточуючих, опираються і бояться стати такими як інші, як усі [77, С. 34]. 

Етапи психологічної реабілітації: 

- Діагностичне та клініко-психологічне обстеження, що покликані оцінити 

функціональний стан учасника бойових дій, його психологічний стан, 

резерви організму та перешкоди, що можуть бути в процесі психологічної 

адаптації. Цей етап характеризується підсумками щодо стану хворого, 

його психоемоційних порушень, відхилень, а також порушень пам’яті , 

процесів мислення та концентрації уваги; 

- Лікувально-відновлювальний етап спрямований на здійснення 

індивідуального підбору варіанту психотерапевтичного впливу.  

Динаміка психічного стану періодично контролюється та коригується; 

- Професійно-відновлюваний етап. На цьому етапі застосовуються 

тренажери спеціального призначення, комп’ютерні методики, 

аналізується ефективність лікувально-профілактичних заходів, 
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визначається рівень працездатності та професійної придатності [52, 

С.133]. 

Останнім часом, в психотерапії застосовують медикаментозну 

реабілітацію  по відношенню до військових-учасників АТО, які страждають від, 

так званого, Посттравматичного синдрому ( ПТСР). Даний термін був введений 

американським психологом  М. Горовіцем у 1980 році, і характеризує стан, 

наближений до психічних захворювань і тривожних розладів, що є наслідком 

тяжкого психоемоційного стресу. 

Серед симптоматики даного стану переважають постійне тривожне 

переживання, часте загадування пережитих подій, нездатність підтримувати 

нормальні соціальні контакти з близькими та оточуючими, зловживання 

алкоголем, наркотиками, втрата соціальної адаптації та нерідко, самогубства [ 

45, С.150]. 

Президент громадської комісії з права людини в Україні, А. Вілінська, 

яку я опитувала в ході інтерв'ю  для цього дослідження, зазначила, що поняття 

посттравматичного синдрому до кінця не досліджено,  а наукового 

підтвердження того, що те або інше відхилення в організмі людини спричиняє 

психічне захворювання немає.  Таким чином, не можна назначати 

медикаментозну реабілітацію у вигляді антидепресантів та інших психотропних 

речовин, так як на відміну від традиційної медицини, конкретного органу, на 

який би  ці речовини цілеспрямовано впливали, немає: « Факти світової 

практики свідчать, що кожного дня 23 солдата і ветерана здійснюють 

самогубство, як результат тривалого прийому антидепресантів. Статистика по 

Україні також не надто втішна - за 2014-2015 рік після АТО сталося понад 100 

суїцидів серед військових. Звичайно, причини можуть бути різні, але ми їздили 

в госпіталі, спілкувалися з військовими, і знаємо, що їм продають і прописують 

психотропні препарати, після прийому яких вони повідомляють про 

погіршення стану здоров'я [43 С. 547]. 
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Слід додати той факт, що багато вище перелічених препаратів в переліку 

побічної дії мають: посилення почуття тривоги, ажитацію, маніакальні розлади, 

порушення лібідо, сну, нічні жахи, поглиблення симптомів депресії. Дія даних 

препаратів на організм людини до кінця не вивчена, таким чином, в одного 

військового вони можуть діяти седативно – притупляти функції в організмі, в 

іншого – агресивно, визивати думки про самогубство.  

Таким чином, методи медикаментозної реабілітації можна назвати 

ефективними по відношенню до лікування фізичного здоров’я людини, в 

психологічному аспекті, з препаратами потрібно бути вкрай обережними, а за 

можливості, їх взагалі не використовувати, замінивши їх на реабілітацію 

творчістю, природою, гармонійними внутрішньо сімейними стосунками. 

 Таку точку зору розділяє і  В. Стеблюк,  Голова комісії з реабілітації 

постраждалих в АТО «Всеукраїнського товариства фізичної та реабілітаційної 

медицини»:«Психофізична реабілітація повинна починатися з 

психокоригуючих заходів ще на етапі медичної евакуації, в мобільному 

госпіталі (цю роль часто брали на себе волонтери-медсестри), і продовжуватися 

на більш кваліфікованому рівні — у стаціонарних госпіталях.  

Втім за браком часу, можливостей та відсутності спеціально 

підготовленого персоналу (психологів, психотерапевтів) ці заходи виявляються 

не завжди повноцінними й ефективними.  Найкраще поступова адаптація 

потерпілого до нового психофізіологічного стану, що спричинений тим чи 

іншим ушкодженням, відбувається в умовах санаторного лікування. Зменшення 

інтенсивності (або повне припинення) психотравмуючих і стресогенних 

чинників, відсутність побутово-сімейних та професійних проблем самі по собі 

створюють психологічні передумови успішного реабілітаційного лікування. А 

раціональне планування лікувального процесу, гармонійне поєднання процедур 

із загальнооздоровчою дією курортних чинників, створення належного режиму 
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дня — це реальні кроки до швидкої медико-соціальної реадаптації пацієнта» 

[132]. 

До найбільш ефективних та безпечних методів психологічного впливу 

відносяться: 

Терапія працею. Залучення воїнів із травмованою психікою до виконання 

неважких задач та завдань, окрім розвитку фізичної активності, сприяє 

формуванню стійкого та позитивного емоційного фону, позитивних установок 

до праці та інших видів діяльності, допомагає військовослужбовцю швидше 

адаптуватись до соціального життя. 

Бібліотерапія. Має лікувальний вплив на психіку особи через читання 

книжок. Використання спеціально підібраної літератури, як терапевтичного 

засобу застосовується в психіатрії для вирішення особистісних проблем через  

спрямоване читання. До найближчих та віддалених завдань бібліотерапії 

належать: 

- відволікання від ситуації, що спричинила травму; 

- зменшення переживань; 

- вироблення ідеального варіанту поведінки; 

- формування оптимістичного погляду на життя; 

- зміна реакцій власного організму на ситуації, що спричинюють 

травмування психіки; 

- покращення соціальних стосунків, сприяння активному спілкуванню; 

- більш спокійне ставлення по відношенню до неприємних людей; 

- вироблення навички побачити точку зору іншого та зрозуміти її. 

Музикотерапія. Психологічний метод впливу на почуття, настрій, 

провокація певних емоцій, навіювання певного настрою  абстрагує особистість 

від її переживань, допомагає усунути розлади психіки через лікувальний вплив 

музики. Звук має величезний вплив на емоційний фон людини. Сильний шум 

може дратувати, втомлювати, лишити спокою. Повна тиша також може 

пригнічувати. Музика є своєрідним емоційним стимулом. Мелодія та ритм 
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здатні змінювати кількість серцевих скорочень, обмін речовин та дихання. 

Музика може стати причиною глибоких зрушень в настрої людини, поглядів на 

світ, відносини, визивати радість та духовний підйом і т.д. 

Музикотерапія застосовує наступні прийоми: 

- Ті, що активізують почуття та емоції; 

- тренінгові, що використовуються психотерапією; 

- релаксуючі; 

- комунікативні і т.д. 

Арт-терапія. Метод лікування психічних та психологічних розладів з 

допомогою художньої творчості. Являє собою міждисциплінарну область 

знання, що знаходиться на перетині медицини, психології та мистецтва. Даний 

метод використовують як для психологічної корекції, так і для профілактики 

психологічних відхилень, релаксації, гармонійного розвитку особистості. Арт-

терапія є засобом невербального спілкування, що як і в музичній терапії є 

безпосередньо цінним фактором, адже для пацієнтів, які мають проблеми із 

мовою, а також тим особам, яким важко говорити про свої проблеми, набагато 

легше спілкуватись за допомогою методів арт-терапії. Результати творчості є 

об’єктивним відображенням думок та настроїв людини, що дозволяє 

використовувати даний метод для проведення діагностичних досліджень. 

Натурпсихотерапія, або ж терапія природою. Використовує лікувальний 

вплив природи та ландшафтів, використовується як фон для психотерапії. 

Естетичний вплив природи на людину підіймає емоційно, та гармонізує 

особистість, сприяє поверненню до нормального життя, вирішує психологічні 

розлади [38]. 

Поступово поняття медичної реабілітації доповнилось положеннями 

соціального характеру, психології, соціології, педагогіки і т.д. В цьому зв’язку 

почали виокремлювати медичну, педагогічну, професійну, соціальну та 

психологічну реабілітацію. Сучасне розуміння реабілітації включає в себе 

соціальні, економічні, медичні, психологічні, юридичні, професійні та інші 
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задачі, ціль яких полягає в якомога скорішому та найбільш повному 

відновленні функцій людини, особистого та соціального статусу [51,С.97]. 

Людина, яка потрапила в тяжку життєву ситуацію, втрачає здатність до 

самостійної організації своєї життєдіяльності. Для повернення особистісних 

ресурсів до нормального попереднього стану індивіді або ж їх компенсації, 

була опрацьована нова інтегративна технологія соціальної реабілітації. Ця 

технологія покликана підвищити рівень соціального функціонування хворого 

або інваліда, що є методом психосоціального впливу. Соціальну реабілітацію 

визначають як комплекс заходів, які спрямовані на відновлення пошкоджених 

або втрачених особистістю соціальних зв’язків та відносин внаслідок 

порушення здоров’я з його стійкими розладами функцій організму, під якими 

розуміється інвалідність , зміна соціального статусу, девіантна поведінка 

особистості[36, С.237]. 

Суб’єктом соціальної реабілітації є держава, суспільні, суспільно-

політичні об’єднання, різноманітні фонди, органи місцевого управління, 

спеціалісти з соціальної роботи, конфесії,  тобто ті соціальні суб’єкти, які 

можуть брати участь в реалізації програм з соціальної реабілітації, надавати 

людям допомогу, намагаються вирішити складну ситуацію в яку вони 

потрапили. Об’єктом соціальної реабілітації можуть бути групи людей, або ж 

окремі категорії населення, які потребують соціальної допомоги, в тому числі 

ці сім’ї, які опинились в кризовій ситуації,  люди з обмеженими 

можливостями[42, С.261]. 

Основною ціллю соціальної реабілітації є  ресоціалізація з відновленням 

соціального статусу особистості, її можливостей до побутового, професійного, 

та суспільного життя, забезпечення соціальної адаптації до умов 

навколишнього світу і досягнення самостійності та матеріальної незалежності. 

Нажаль в сучасних умовах саме ця ціль має найбільші труднощі, так як криза в 

сфері трудовій, відсутність трудової мотивації та можливостей до участі в 

трудовому процесі, ведуть до розчарування і почуття себе як непотрібному 
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суспільству, що тягне за собою формування позиції пасивного спостерігача. 

Весь комплекс соціальної реабілітації має бути направлений на те, щоб 

повернути людину до нормального життя, на розвиток активності соціального 

суб’єкта незалежно від отриманої травми, допомога в розвитку вольових 

зусиль, трудової мотивації,  саморозвитку [68,С.34]. 

Проблема професійної реабілітації розглядається окремо і в силу своєї 

значимості виділена в особливий розділ професійно-трудової реабілітації. Якщо 

розглядати дане питання в широкому значенні, то соціальна реабілітація і 

інтеграція хворих в суспільство не може рахуватись сама по собі, без 

відновлення трудової діяльності людини з особливими потребами. 

До основних задач соціальної реабілітації відносять:  

- Допомога в соціально-побутовій адаптації людини, з майбутнім 

включенням її в активне соціальне життя; 

- Надання допомоги в розстановці життєвих пріоритетів та перспектив, 

вибору способів їх досягнення; 

- Розвиток навичок комунікації. 

Професійній реабілітації належить чимала роль в забезпеченні 

працевлаштування осіб, що мають певні вади здоров’я, а також тих, хто 

повернувся із зони проведення АТО. Система професійної реабілітації в Україні 

має вдосконалюватись і включати:  

- активізацію робіт з професійної орієнтації чи переорієнтації, не тільки з 

метою підвищення їх вмотивованості до праці, а й підвищення 

конкурентоспроможності; 

- вдосконалення освіти професійної, що має передбачати охоплення 

вказаних категорій осіб професійною освітою в різних навчальних 

закладах, необхідно розширювати перелік професій для навчання, та 

орієнтуватись в цьому питанні на потреби ринку праці; 

- необхідно удосконалювати роботу навчальних закладів, забезпечувати їх 

не тільки кваліфікованими кадрами, а й правильною організацією 
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навчання, що передбачає створення його дистанційного варіанту, 

застосування особистісних підходів; 

- створення державними службами зайнятості вільного доступу до 

інформації про вільні робочі місця, сприяння в раціональному 

працевлаштуванні; 

- ефективне використання коштів для створення нових робочих місць, 

підвищення зацікавленості роботодавців у минулих учасниках АТО, 

створення відповідного іміджу.  

Ефективна реалізація перелічених заходів має відображатись в кількості 

створених робочих місць для окреслених категорій населення та кількість 

працевлаштованих осіб [93, С. 83]. 

Однак сьогодні держава не в змозі забезпечити всіх учасників АТО 

робочими місцями. Невигідні умови для роботодавців, що створила держава, не 

сприяють зростанню працевлаштування серед учасників АТО. Вихід деякі 

минулі бійці вбачають у відкритті власного бізнесу. Так, сьогодні вже є безліч 

прикладів, коли учасники АТО відкривають кафе, піцерії, організовують 

зелений туризм та інші справи. Як і інші безробітні, вони мають право на 

отримання разової грошової допомоги від держави на розвиток власної справи, 

що законодавчо закріплено законом України «Про загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 № 1533-

III та наказом Мінсоцполітики «Про затвердження порядку надання допомоги 

по безробіттю, у тому числі одноразової її виплати для організації безробітними 

підприємницької діяльності» [17].  

Об’єм та зміст соціальної реабілітації тих, хто має обмежені можливості, 

перш за все, залежить від тих принципів, якими мають керуватись всі суб’єкти 

процесу реабілітації, тобто суспільство, держава, та інші суб’єкти, які 

відповідають за реалізацію тих чи інших програм реабілітації. Соціальна 

політика, яка спрямована на допомогу таким хворим людям, з самого початку 

базувалась на принципах ізоляції та компенсації. Ці принципи виражаються в 
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створенні особливої системи життєвого забезпечення людини з особливими 

потребами, яка знаходиться наче окремо від самого суспільства – це спеціальні 

будинки для постійного, іноді по життєвого проживання, особливих учбових 

закладів, спеціалізованих підприємств і т.д. За такої системи реалізується опіка 

над такими людьми, і задоволення їх первинних потреб, однак самі інваліди 

таким чином неначе виключаються з суспільства, і перетворюються на об’єкт за 

яким потрібен тільки нагляд та опіка.  

Компенсація полягає в ряді заходів, які спрямовані на заміщення тих 

недоліків, які супроводжують життя таких людей, можуть виражатись в 

грошовій та компенсаторній формах: надання певних пільг, виплата пенсій і 

т.д. Самі ці пільги є первинною необхідністю, і так і повинно бути в 

нормальному суспільстві, яке відноситься з увагою до всіх своїх членів, однак, 

якщо такі заходи виступають єдиною допомогою, яку вони тільки можуть 

надати, то таким чином, вони ніяк не сприяють інтеграції інвалідів у 

суспільство, а навпаки, забезпечують їм тільки певні стандарти існування, і 

часто, досить низькі. Крім того, певні потреби людей з особливими потребами 

не можна виразити в грошовому еквіваленті, а відновлення соціального статусу, 

та повноцінна інтеграція в суспільство з матеріальним фактором зв’язана лише 

опосередковано.  

Зміна самої ідеології по відношенню до інвалідів, перехід до бачення саме 

соціальної версії інвалідності, привели до того, що на людей з особливими 

потребами став поширюватись основний принцип сучасного суспільства, тобто 

принцип рівності, рівних соціальних прав і можливостей людини, які 

надаються кожному члену соціуму, незалежно від їх фізичних, психічних, 

інтелектуальних,та інших особливостей. По відношенню до цього принципу, 

інваліди розглядаються вже не тільки як об’єкт, якого суспільство має 

доглядати, але як і самостійний суб’єкт власного життєвого шляху [51,С. 55]. 

Все більш активно про себе заявляє принцип активної участі самих 

хворих в організації роботи спеціальних служб допомоги, які спрямовані на 
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допомогу таким же людям. В ряді правових міжнародних документів цей 

принцип фігурує досить часто, так, в стандартних правилах забезпечення 

рівних можливостей, цей принцип останнім часом відображається в практиці 

служб з реабілітації в багатьох країнах за кордоном, ця програма навіть має 

свою назву - "Shape your life", тобто формуй своє життя.  Згідно з цим 

принципом люди з обмеженими можливостями отримують всі гроші, які 

виділяються на їх реабілітацію, прямо в руки і здатні самі ними 

розпоряджатися.  Таким чином, можна сказати, що ціллю соціальної 

реабілітації є відновлення соціального статусу людини, забезпечення її 

соціальної адаптації в суспільстві, досягнення матеріальної незалежності. 

Також з за кордону та їх практики соціальної реабілітації, до нас дійшов 

принцип незалежного життя осіб з обмеженими можливостями, який полягає  

максимальному розвитку здібностей до самостійного життя: 

самообслуговування, самозабезпечення та самодопомоги. Допомога, яка 

надається інваліду різними організаціями, повинна відповідати його стану і 

самопочуттю,  також інвалід в будь-якому разі має право або ж прийняти, або 

відмовитись від цієї допомоги добровільно.  

Одним із основоположних принципів є принцип зв’язку індивіда з 

соціальним оточенням та суспільним життям. Зрозуміло, що соціум впливає на 

індивіда по багатьом напрямах, через  сукупні зв’язки і почуття, через 

найближчі соціальні зв’язки, через суспільні настрої, очікування. Особистість 

хворої людини формується за конкретних соціальних умов. Однак і самі 

інваліди свідома або ні формують своє соціальне оточення. Це знаходить 

відображення в феномені спів залежності, в неблагополучному емоційному 

фоні багатьох сімей, де є люди з особливими потребами, так як досить часто, 

інваліди можуть несвідомо маніпулювати тими людьми, з якими вони живуть, 

спілкуються, або ж підтримують стосунки. Звичайно, це не означає що всі дії 

інваліда мають маніпулятивний характер. Соціальні комунікації кожного 
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індивіда, якими б не були його фізичні та психічні умови, є важливою частиною 

їх соціальних ролей у суспільстві. 

Принцип зв’язку особистості з соціальним оточенням дозволяє уникнути 

зведення всіх проблем особистостей з фізіологічними, психічним або ж 

інтелектуальними вадами тільки до питань медицини. В коло вивчення також 

потрапляють особливості проживання, навчання, спілкування такої людини, 

задоволення її особливих присутніх їй потреб, а не тільки потреб первинного 

характеру. 

Одним із основних є принцип вивчення та збереження сімейних і 

соціальних зв’язків індивіда, так як для кожного, його сім'я має найбільш 

впливові функції соціалізації та реабілітації. Однак, окрім позитивного 

сімейного клімату не варто забувати про те, що ця ж сім’я може стати 

фактором, який бачить хворобу, як своєрідну патологію, і впливати негативно, 

погіршуючи стан як самого хворого, так і його оточення [85, С.57]. 

Надзвичайно важливим є принцип комплексності і послідовності заходів 

з реабілітації, оскільки заходи яки приймаються несистематизовано, навпаки, 

можуть погіршити стан інваліда. Незавершений характер реабілітаційної 

програми, відсутність деяких важливих спрямувань, скорочують можливості 

реалізації індивідуального реабілітаційного потенціалу. Хоч останнім часом все 

більше підтримується принцип незалежності індивіда та його відносної 

самостійності в реабілітаційному процесі, однак головним важелем в 

реабілітації має залишатись принцип державних соціальних гарантій для 

інвалідів. З одного боку, це обумовлено наголошенням на соціальному 

пріоритеті нашої держави, яка бере на себе відповідальність за нормальне  

повноцінне життя своїх громадян. З іншого боку, кризова ситуація в 

економічному блоці країни, призводить до того, що все більше індивідів, 

відчувають труднощі в своєму життєзабезпеченні, часом, навіть у самому 

необхідному, не говорячи вже про вищі соціальні та духовні потреби. 
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Люди з обмеженими можливостями  в багатьох випадках не можуть 

сподіватись на виживання без систематичної допомоги держави. Соціальна 

реабілітація являє собою процес затратний як в матеріальному, так і у всіх 

інших планах, тому вона повинна проводитись опираючись на законодавчі 

соціальні гарантії. Традиційно нас привчили до того, що інтереси держави 

мають більш вищий порядок  та певні переваги над іншими. Частіше всього, 

інтереси людей з обмеженими можливостями та державні співпадають в кінці-

кінців, однак конфлікти та різноманітність поглядів неминучі. Демократичний 

підхід, вимагає дотримання принципу пріоритетy прав і законних інтересів 

інвалідів з обмеженими можливостями у разі проведення реабілітаційних 

процедур та виникненні конфлікту поглядів [27, С.62]. 

Таким чином, слід додати, що сутність соціальної реабілітації полягає не 

стільки у відновленні здоров’я, а перш за все, у відновленні або ж створенні 

можливостей для соціального функціонування за того стану організму, яким 

після лікування людина може розпоряджатись. Суть і зміст соціальної 

реабілітація в значній мірі залежить від того, як хворобливий та особливий стан 

сприймають вагомі суб’єкти процесу реабілітації, із яких ідейних основ 

виходять. Суб’єкти процесу реабілітації перш за все, мають дотримуватись 

основної ідеї, ідеї гуманізму. 

При визначенні реабілітації треба виходити з її основних задач: по перше, 

це оцінка психофізіологічного стану людини, визначення рівня 

психоемоційного  та фізичних розладів, визначення оптимального шляху 

психологічного та терапевтичного впливу, які будуть допомагати в поверненні 

нормальної здатності до праці, формувати оптимальну психологічну реакцію на 

протікання хвороби та на її наслідки, вивчення динаміки психічних порушень в 

процесі лікування, оцінка фізичної, інтелектуальної та сенсорної працездатності 

і психофізіологічних, психотерапевтичних, психофармакологічних впливів, 

здійснення професійної реабілітації, а за необхідності і професійної 

переорієнтації, корекція самосвідомості, самопочуття і самооцінки, допомога в 
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підготовці до можливих повторних хірургічних втручань і больових відчуттів 

[55]. 

Таким чином, реабілітація являє собою з одного боку ціль – відновлення і 

збереження статусу особистості, а з іншої – процес, який має нейрофізичні і 

психологічні механізми, а також сукупність методів та підходів відносно 

людини. Найбільш близька до цілей реабілітації психотерапія. Раціонально 

застосовувати її різноманітні форми – раціональні, сугестивні, групові. Можна 

виділити 2 види основних методів психо та соціотерапії в реабілітації: 

- Терапевтичні процедури, які спрямовані на соціальну поведінку індивіда, 

його комунікабельність, здатність самореалізуватись, вирішувати 

педагогічні та соціальні конфлікти. Вони проводяться по перше, в 

психотерапевтичних групах, в яких зміна порушень в поведінці і 

переживання стають головними темами розмови та загального обговорення. 

Таким чином, такі групи фокусуються на певній проблематиці. По друге, в 

таких групах взаємодія між пацієнтами опосередкована спільною 

діяльністю та переживаннями. Як правило для таких груп 

використовуються заняття творчістю,  спільне прослуховування музики і 

т.д. Разом з цим використовується так званий біфокальний підхід, який 

передбачає роботу не тільки з постраждавши, але і з членами його сім’ї.  

- Соціально-терапевтичні групи, які спрямовані на пробудження соціальної 

активності людини, його особистості, особливостей його власного 

соціального оточення, його доступність до індивідуальних життєвих умов, 

які були властиві йому раніше, до травми, все це разом формує його реальні 

можливості. В залежності від того, як буде вирішуватись питання про 

допустиму глибину втручання в сферу значимих для людини відносин, і про 

перелаштування неефективних, але таких, які вже склались форм 

психологічної компенсації. Практика показує, що  є безліч прикладів зриву 

адаптації і загострення хворобливого стану,  в тому разі, коли до проблем 
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хворого підходять нераціонально,  зачіпають болючі теми, які мають 

невирішальний характер для людини.  

Можна сказати, що соціо та психотерапія являють собою єдиний 

комплекс психосоціальних методів, і якщо їх застосовувати в комплексі, вони 

можуть допомогти в ефективному досягненні соціального і трудового 

відновлення військових, оптимізації їх особистісного зростання [55, С. 40]. 

 

 

2.3.  Воїни АТО як нова категорія вразливої верстви населення в 

українському соціумі 

 

Тисячоліттями людство звикло досягати політичних та економічних цілей 

шляхом воєнних конфліктів. Незважаючи на розвиток суспільної свідомості та 

культури, воєнні дії не відходять у минуле, а навпаки, завдяки досягненням 

науки та техніки успішно використовуються в практиці деяких держав світу 

сьогодення, і як не прикро, в нашій країні зокрема. І поки в світі буде існувати 

загроза озброєного насилля, буде існувати необхідність протистояти цьому 

насиллю  зі зброєю в руках. Результатом таких протистоянь в Україні стала 

поява нової незахищеної категорії  для нашої держави: інвалідів – учасників 

антитерористичної операції ( АТО).  Засоби масової інформації буквально 

б’ють на сполох, аби привернути увагу населення та держави до проблем даної 

категорії [34, C. 254]. 

 Зі збільшенням кількості таких інвалідів, постало гостре питання про їх 

соціальну реабілітацію та адаптацію.  Першим кроком на шляху до вирішення 

даної проблеми стало прийняття змін до ст. 4 Закону "Про реабілітацію 

інвалідів в Україні" щодо забезпечення засобами медичного призначення, 

технічними та іншими засобами реабілітації учасників антитерористичної 

операції, які постраждали під час її проведення.  Дана стаття регулює 

забезпечення вказаних категорій населення медикаментами, технічними 
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засобами реабілітації, включає в себе питання санаторно-курортне 

оздоровлення і т.д.  Особливість закону в тому, що поранені військові, які 

втратили певні частини тіла та мають тяжкі поранення, можуть отримати 

лікування за державні кошти ще до отримання ними статусу інваліда, що само 

по собі є досить тривалою процедурою (близько трьох місяців). Також було 

зазначено, що під дію даного закону підпадає i мирне населення, яке 

постраждало від бойових дій на Сході країни [18]. 

Згідно з законом « Про внесення змін до статті 6 Закону України « Про 

статус ветеранів війни, гарантій їх соціального захисту», котрий 2014 року 

прирівняв учасників АТО до учасників бойових дій.  

Тепер відповідно цього закону учасниками бойових дій можна назвати 

військовослужбовців, втому числі резервістів та віськовозобов’язаних, а також  

ті, хто працює в лавах Озброєних сил, Служби безпеки, Національної гвардії, 

Державної прикордонної служби, Служби розвідки, працівники Управління 

державної охорони, Міністерства внутрішніх справ, та інших  служб які 

відповідають законам України про воєнні формування, і захищають 

суверенітет, незалежність, територіальну цілісність нашої країни, а також брали 

участь в антитерористичній операції, яка територіально знаходилась 

безпосередньо в зоні АТО. Також учасниками бойових дій можна вважати тих, 

хто є працівниками підприємств, установ, організацій, хто приймав 

безпосередню участь в АТО в районах, де вона проводилась, і в порядку, яке 

встановлює українське законодавство [16]. 

Перелік осіб, що підлягає під статус учасників бойових дій, визначається 

Кабінетом міністрів України. Даний статус відноситься до відомства 

спеціальних комісій. До недавнього часу цим займались міжвідомча комісія при 

Міністерстві соціальної політики, однак зараз військовослужбовці мають 

звертатись безпосередньо до комісій, які створені при Міністерстві оборони, 

Служби Безпеки України та інших відомств [22]. 
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Тапер кожного року до 5 травная участники бойових дій можуть 

отримувати разову грошову допомогу. В 2015 році ця сума складала 875 

гривень. До основних пільг учасникам бойових дій додається право на 

безкоштовне тримання ліків, в тому числі імунобіологічних препаратів і ліків 

відповідно призначення лікарем. Також передбачено першочергове зубне 

протезування, безкоштовне забезпечення санаторно-курортного лікування, або 

компенсацію його вартості. Надання путівок, розмір і порядок надання яких 

визначає також Кабінет Міністрів. Стосовно комунальних послуг та платежів, 

то тут діє 75 %знижка на квартплату, і ще одна знижка такого ж розміру на 

використання комунальних послуг. Також надається право безкоштовного 

проїзду усіма видами громадського транспорту, автомобільного транспорту 

загального користування в сільській місцевості, а також залізничного і водного 

транспорту, незалежно від відстані проживання 1-2 рази на рік, або ж із 

скидкою в розмірі 50 %.  

Також додається право на безкоштовний медичний огляд кожного року, з 

залученням спеціалістів, першочергове обслуговування в лікарнях, 

профілактичних закладах, аптеках, право на госпіталізацію в першу чергу. 

Додається виплата допомоги по непрацездатності в розмірі 100% середньої 

заробітної платні, незалежно від стажу роботи. Використання відпустки 

кожного року в зручний для особи час, а також додаткова відпустка без 

збереження заробітної плати тривалістю до двох неділь кожного року. 

Надається переважне право залишитися на робочому місці при скороченні 

штату працівників, першочергове надання земельних ділянок для будування 

житла. Учасники АТО, котрі отримали бойові поранення, зазнали каліцтва або 

контузії, мають право на першочергове отримання жилого приміщення 

протягом двох років з того дня, коли стали на квартирний облік. Також такі 

особи мають право на отримання позики на будівництво, реконструкцію, або 

повний ремонт житлових будівель, придбання дачних будівель, з правом 

погашення позики протягом 10 років починаючи з п’ятого року після 
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завершення будівництва. Учасники бойових дій мають право на підвищення 

рівня пенсії або державну соціальну допомогу, яка виплачується замість пенсії, 

на 25 % прожиткового мінімуму для тих осіб, що втратили працездатність [16]. 

Також ті, хто брав участь в конфлікті на Сході мають право на 

призначення дострокової пенсії за віком. Так, чоловіки можуть вийти на пенсію 

в 55 років, а жінки – в 50. Раніше ж на пенсію виходили за таких умов, лише ті 

особи, хто мав трудовий стаж не менше ніж 25 років для чоловіків і не менше 

20 років для жінок [15]. 

Всі учасники АТО мають право на першочергове отримання військових 

звань. Указом президента України від 2014 року, Міністерству оборони, Службі 

безпеки України, Головному управлінні національної гвардії, Управлінню 

державної охорони під час проведення антитерористичної операції, 

Адміністрації прикордонної служби, дозволяється присвоювати звання до 

полковника ( капітану 1-го рангу), незалежно від посади, яку займає військовий 

і строків вислуги відповідно до звання [22]. 

Слід розуміти, що окрім вирішення фізичної сторони питання, такі люди 

потерпають духовно. Їм дуже складно повернутись до нормального життя та 

знову стати повноцінним членом суспільства. Досить часто перехід військових 

до мирної дійсності супроводжується різноманітними посттравматичними 

стресовими розладами.  

До клінічних симптомів розладів можна віднести: агресивність, 

притуплення емоцій, надмірне реагування, порушення пам’яті і концентрації 

уваги, депресія, тривожність, напади люті, галюцинації, проблеми зі сном, 

думки про самогубство, комплекс «вцілілого» [38]. 

В інших країнах, як приклад, Ізраїль та США, реабілітація 

віськовослужбовців є безкоштовною і надається за спеціальними державними 

програмами. Так, в Ізраїлі реабілітаційний процес складається з декількох 

етапів: медикаментозного лікування, допомоги психологами, сімейної терапії та 

лікування фізичних проблем. Така допомога надається кожному 
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військовослужбовцю на базі державних закладів охорони здоров’я і повністю 

компенсується за державний рахунок. Також, в реабілітаційні програми Ізраїлю 

та США входять питання подальшого працевлаштування і надання юридичних 

консультацій. Компенсує держава і протезування військових. Ці держави 

витрачають величезні кошти на реабілітацію військовослужбовців. Так, для 

виправлення наслідків війни в Афганістані, США  профінансувало побудову 

150 госпіталів і 600 клінік по всій країні для реалізації реабілітаційних програм 

поранених. Сьогодні, з 2011 року в США працює спеціальна програма 

соціальної та психологічної адаптації військових. Ця програма представлена 

системою із 600 центрів, котрі знаходяться майже в кожному великому місці 

країни [133]. 

Слід виділити основні напрямки реабілітації військових, які в комплексі 

повинні включати: 

- Освіта. Через обговорення книг, статей,  хворому легше встановити 

контакт та обмінюватися  інформацією. Через ознайомлення з певною 

літературою, людина може прийти до розуміння того, що переживання та 

відповідні труднощі після пережитого - це нормально, що дає відповідну 

позитивну установку. 

- Відновлювальні медичні процедури, протезування, санаторно -  курортне 

лікування, фізична активність, здорове харчування – все це важливі кроки 

на шляху до одужання. 

- Групова та сімейна терапія. Групова психотерапія допоможе впоратись з 

відчуттям вини, емоційним відчуженням, сприяє розслабленню та 

позбавленню почуття тривоги. Такі групи дуже важливі, оскільки дають 

необхідну підтримку, допомагають розібратись в причинах травматичної 

події та мінімізувати її наслідки. Сенс сімейної психотерапії в 

інформуванні членів родини про переживання i почуття хворого, щоб 

знати, як себе поводити в тих чи інших нестандартних ситуаціях. 
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- Власне психотерапія. Робота, що включає в себе безпосередньо корекцію 

психічного стану хворого,  позбавлення фобій, гештальт-терапія, бесіди i 

т.д. 

Різні джерела надають різну інформацію, однак вже зараз відомо, що в 

конфлікті на Сході країни беруть участь більш ніж 50 тисяч українських 

військових, до того ж, останнім часом, стає все більше тих, хто повертається з 

каліцтвом, як фізичного, так і психологічного характеру. Психологи 

зазначають, що окрім фізичних вад, психологічні варті не меншої уваги. Так, 

вони зазначають, що біля 97% військових потребують саме кваліфікованої 

психологічної допомоги. Щодо медичної допомоги, в тому числі протезування, 

то незважаючи на обіцянки уряду безліч військових не можуть отримати цієї чи 

іншої допомоги, стоять в черзі за тими ж протезами. Величезну роль в допомозі 

відіграють волонтери, які допомагають в створенні реабілітаційних програм, в 

їх здійсненні, збирають не вистачаючи кошти на допомогу пораненим. 

За різними джерелами ЗМІ, з початком осені 2014 в Україні почали 

створюватись лікувальні заклади з реабілітаційними напрямками для допомоги 

постраждалим АТО. Так, в Ірпіні уже створена клініка, де військові можуть 

пройти курс повноцінної реабілітації. Схожий реабілітаційний центр створили 

у Львові, Луцьку. На Закарпатті  успішно працює центр психологічної 

реабілітації, де допомогу військовим надають психологи, психотерапевти, 

також до програм залучаються сім’ї військових, що є дуже важливим в 

успішній реабілітації [134]. 

Схожий центр було створено при « Чернігівській обласній 

психоневрологічній лікарні», за словами лікарів, завдяки системі 

реабілітаційних заходів та теплій атмосфері лікарям і персоналу вдається 

отримати позитивні результати для повноцінного функціонування і 

відновлення учасників АТО. Служба проводить реабілітацію за такими 

основними напрямками: арт-терапія, когнітивна терапія, психодинамічні 

вправи, робота з родинами військових. Заняття  проводяться як в 
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індивідуальному, так і в груповому порядку. За 4 місяці існування центру, 

допомогу отримали 150 учасників АТО [135]. 

Схожий центр відкрився і у Києві, реабілітація там також буде проходити 

як у фізичній, так і в моральній площині. Однак в Києві, як і в інших містах 

України не завжди вистачає коштів, тож знайти гарне приміщення, де могли б 

розташуватись центри з реабілітації досить проблематично. Держава приділяє 

увагу учасникам АТО, однак дефіцит коштів все ж є досить помітним.  Все ж 

експерти наголошують на необхідності допомоги з боку не тільки влади, а й 

різноманітних громадських організацій, волонтерів, та й просто небайдужих, 

щоб рівень допомоги міг в рази зрости. В свою чергу, прем'єр-міністр України, 

Арсеній Яценюк, запропонував створити посаду віце-прем'єр-міністра, який би 

займався саме  проблемами реабілітації і адаптації військових АТО, та 

демобілізованих. 

Соціальна робота повинна поставити за ціль соціальну  інтеграцію таких 

людей, повернути їх в нормальне суспільне життя, стабілізувати їх стан в 

цілому. Соціальна реабілітація та адаптація не повинні бути направлені на 

повну зміну поведінки індивіда та адаптації його до існуючих в суспільстві 

норм i стандартів. Головне їх завдання в тому, щоб людина змирилась із 

минулим, прийняла саму себе, внесла деякі корективи в своє життя i 

продовжувала жити далі. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2 

В розділі розглянутий законодавчий генезис поняття реабілітації від 90-х 

років до сьогодення. Раніше, законодавче закріплення окремих напрямків 

реабілітації полягало в тому, що самого поняття соціальна реабілітація не 

існувало, а окремі його аспекти були закріплені в різних спеціалізованих 

законах, проте ні один із згаданих законів не дає визначення терміну 

реабілітації як такого. Деякі закони лише згадують окремі аспекти реабілітації 

без основного їх тлумачення. Сьогодні попри те, що реабілітація як поняття, так 
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і залишилась тільки в тлумаченні її окремих напрямків, однак чітко 

окреслились категорії тих, хто під неї підпадає. 

Розкритий зміст та характер реабілітації. Визначено, що реабілітація має 

системний характер, тобто її треба  розуміти  як систему соціальних, медичних, 

професійних, юридичних, педагогічних та інших заходів, які покликані до 

максимально повної реінтеграції або інтеграції хворого або інваліда в 

суспільство, залучення їх до суспільно-корисної діяльності, формування 

позитивних установок по відношенню до життя, праці, суспільства, сім’ї. 

Однак, в нашій країні зберігається підхід до реабілітації, як такий, що 

передбачає відновлення здоров’я в основному шляхом медикаментозної та 

біологічної терапії, особливо в психологічному аспекті, що навпаки, погіршує 

здоров’я людини.  

Виявлено, що багато препаратів, які спрямовані на поліпшення 

психологічного стану хворого, в переліку побічної дії мають характеристики 

зміни стану організму, що є недопустимими, і робить неможливим подальше 

використання даних психотропних препаратів. Так як їх дія на організм людини 

до кінця не вивчена, то відповідно, їх використання необхідно звести до 

мінімуму, або ж і взагалі заборонити.  

Сучасне розуміння реабілітації має включати в себе соціальні, 

економічні, медичні, психологічні, юридичні, професійні та інші задачі, ціль 

яких полягає в якомога скорішому та найбільш повному відновленні функцій 

людини, особистого та соціального статусу. Основною ціллю соціальної 

реабілітації має бути ресоціалізація з відновленням соціального статусу 

особистості, її можливостей до побутового, професійного, та суспільного 

життя, забезпечення соціальної адаптації до умов навколишнього світу і 

досягнення самостійності та матеріальної незалежності. 
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РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ІНТЕРНЕТ-ЗМІ В КОНТЕКСТІ 

ВІДОБРАЖЕННЯ КЛЮЧОВИХ ПОНЯТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

УЧАСНИКІВ АТО ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1. Визначення ключових понять контент-аналітичного дослідження 

 

Учасники АТО ( бойових дій) – відповідно Закону України  «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» до учасників бойових дій 

відносяться: « Військовослужбовці Збройних Сил України, Національної 

гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 

начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також брали участь в антитерористичній операції , або які за 

рішенням відповідних державних органів були направлені для участі 

в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в 

держави, де в цей період велися бойові дії» [16]. 

Інтернет-ЗМІ – інформаційний сайт, що регулярно оновлюється, має 

функцію засобів масової інформації, користується авторитетом і популярністю. 

Українські інтернет-ЗМІ – це ті видання в інтернет мережі, що публікують 

статті, новини, та інші матеріали українською мово, незалежно від місця, 

країни, де видання має реєстрацію [87]. 

Реабілітація – медичні, психологічні, професійні та юридичні заходи в 

комплексі, що спрямовані на повне або часткове відновлення працездатності і 

здоров’я людей з обмеженими фізичними й психічними можливостями 

внаслідок перенесених травм та захворювань [100]. 

Медична реабілітація – активний процес що спрямований на досягнення 

повного відновлення здоров’я в результаті порушених захворюванням або 

травмою функцій, або якщо можливо  - оптимальна реалізація фізичного, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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психічного та соціального потенціалу хворого, інтеграція його в суспільство 

[48]. 

Психологічна реабілітація – організований психологічний вплив, 

спрямований допомогти військовим подолати негативні психологічні наслідки 

пережитого стресу за час служби, а також повернути їм такий стан 

психологічного здоров’я за якого, можливо досить ефективно вирішувати 

службові завдання [53]. 

Соціальна реабілітація – повернення та пристосування людини до умов 

середовища, формування адекватних відносин із іншими людьми, поведінкова 

пластичність, інтеграція особистості в соціальні групи, прийняття норм та 

цінностей соціального життя, налагодження соціальної взаємодії з іншими 

суб’єктами [81, С.39]. 

Професійна реабілітація – заходи спрямовані на забезпечення зайнятості 

особистості, аналіз потенційних здібностей до тієї або іншої професії, 

професійна підготовка, орієнтація, перепідготовка, раціональне 

працевлаштування [84]. 

Волонтери – ( від англ. voluntary – добровільний) – внесок фізичних осіб 

на засадах неприбуткової діяльності  [137]. 

 

3.2. Дизайн дослідження 

 

Дане дослідження проводилось з урахуванням часового проміжку – від 

початку антитерористичної операції, що датується 7 квітня 2014 року, до 28. 

12.2015.  За одиниці аналізу були попередньо вибрані слова та 

словосполучення, що покликані найбільш повно і об’єктивно відобразити тему 

дослідження. Таким чином, ключові елементи пошуку складаються з наступних 

слів та словосполучень: «Реабілітація учасників АТО, професійна реабілітація 

учасників АТО, соціальна реабілітація АТО, медична реабілітація  учасників 

АТО, психологічна реабілітація АТО, реабілітаційний центр АТО,  учасники 
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АТО, пільги учасникам АТО, реабілітація волонтерами учасників АТО, 

реабілітація поранених АТО, допомога учасникам АТО». Межі дослідження 

лежать в українських інтернет-ЗМІ, матеріали яких публікуються виключно 

українською мовою. Наступні інформаційні інтернет портали були вибрані за 

даними статистичної компанії Alexa Internet, що були опубліковані в  рейтингу 

найпопулярніших українських інтернет ресурсів станом на березень 2015 року. 

Причиною обрання даного варіанту  статистичної інформації стало те, що дані 

інших статистичних компаній представлені за більш пізні періоди – 2013 рік і 

раніше. Серед 100 найпопулярніших веб-порталів були обрані перші 10 

новинних сайтів: 

1. Telegraf.com.ua 

2. Українська правда 

3.  Censor.net 

4. Кореспондент 

5. Obozrevatel.com 

6. ТСН 

7. Liga.net 

8. Glavcom.ua 

9. УНІАН (українською) 

10. Лівий берег  

Так як виявилось, що не всі з вище перелічених сайтів відповідають 

критеріям відбору ( є російськомовними), або ж неможливо отримати бажану 

інформацію через помилки в налаштуваннях пошуку на сайті, були обрані 4, що 

відповідають всім критеріям: Обозреватель, ТСН, Liga.net, Лівий берег. Для 

повноти відображення тематики були обрані додатково ще 2 інформаційні 

ресурси: Голос столиці та Дзеркало тижня. 

 

 

 

http://censor.net/
http://obozrevatel.com/
http://liga.net/
http://liga.net/
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3.3. Ключові результати дослідження 

 

Проаналізувавши інформаційний портал Обозреватель.com, можна 

зробити певні висновки ( див. додаток A). Так, поняття реабілітації учасників 

АТО за обраний період згадується лише раз в позитивному контексті, з 

промови керівника Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин 

Резніченка, де він коментує : «Ми всі стали свідками і учасниками цілої 

лабораторії ідей і думок, в якій народжувалися цікаві, потрібні, реальні 

проекти. При чому, не тільки у сферах, де співробітництво 

облдержадміністраціі та волонтерів вважається вже традиційним. Наприклад, 

реабілітація учасників АТО, донорство, психологічна допомога, підтримка 

сімей загиблих героїв» [107]. Тобто є певні заходи, що проводяться для 

генерації ідей та їх використання для покращення ситуації в плані реабілітації 

та адаптації військових АТО. 

Професійна реабілітація учасників АТО, соціальна реабілітація АТО, 

медична реабілітація  учасників АТО взагалі не згадується.  

Психологічна реабілітація учасників АТО представлена однією цитатою 

нейтрального контексту: « Церква відіграє величезну роль у процесі 

психологічної реабілітації бійців АТО та їх рідних. Про це в ході прес-

конференції розповіла психолог, психотерапевт Яна Баранова» [108]. 

Реабілітаційний центр АТО згадується також один раз в позитивному 

руслі: «Президент України Петро Порошенко заявив, що запропонував 

Кабінету міністрів передати у відання Міністерства оборони України резиденції 

екс-президента Віктора Януковича "Межигір'я" для створення на його базі 

всеукраїнського реабілітаційного центру для учасників АТО» [109]. Однак як 

ми бачимо, Межигір’я і досі відвідують туристи. 

Учасники АТО є найбільш згадуваною категорією в нейтральному 

контексті, але позитивні й негативні варіанти. Так, позитивний варіант можна 

представити цитатою : «Всім учасникам АТО буде виплачено грошову 
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винагороду. Про це "Обозревателю" повідомив керівник прес-служби 

Міноборони підполковник Богдан Сенник» [110]. Негативне висвітлення 

представлено наступним чином: «У міськраді Іллічівська сталася бійка 

учасників АТО з "тітушками". Члени організацій учасників АТО та активісти 

"Самооборони Майдану" побилися з міліціонерами і людьми в спортивних 

костюмах після того, як заблокували сесію міськради Іллічівська Одеської 

області з вимогою визнати Російську Федерацію державою-агресором і 

виконати закон "Про декомунізацію"» [111]. 

Також в порталі наголошувалося, що всі учасники АТО мають отримати 

землю: « Військовослужбовці та учасники АТО безкоштовно отримають землю, 

- Держземагентство» [112]. 

Реабілітація волонтерами учасників АТО та реабілітація поранених АТО 

на даному ресурсі не згадуються. Допомога учасникам АТО згадується 

переважно в нейтральному контексті: «Третя мета - "після завершення війни - 

реабілітація та допомога учасникам АТО і відновлення Донбасу, на що підуть 

мільярди доларів і роки", - сказав Яценюк» [113]. 

По даному інформаційному інтернет-ресурсу можна зробити наступні 

висновки: основні категорії досліджуваної теми представлені недостатньо, 

деякі зовсім не згадуються. Поняття реабілітації учасників АТО, та її основних 

стратегій сайт не дає. Є тенденція до нейтрального відображення інформації 

стосовно учасників АТО, без поглиблення в тематику їх реабілітації та 

адаптації. В основному, даються порожні гасла політиків та інших 

представників влади за 2014 рік покращити ситуацію в руслі досліджуваної 

теми, однак суттєвого покращення так і не відбулося.  

Аналіз сайту Liga.net виглядає наступним чином ( див. додаток B): 

поняття реабілітації учасників АТО та її стратегій також відсутні. 

Реабілітаційний центр АТО згадується один раз і представлений цитатою : «Під 

Києвом відкриють центр реабілітації для поранених в зоні АТО, який запрацює 

http://obozrevatel.com/politics/13685-v-schaste-ofitsialno-priznali-rossiyu-i-lnr-istochnikom-neschastya.htm
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на базі Ірпінського військового госпіталю» [104]. Такий центр дійсно створений 

і успішно функціонує. 

Категорія учасників АТО згадується переважно позитивно, однак сайт в 

основному дає акцент на інформацію про нагороди та звання, що отримали 

учасники АТО: «Порошенко нагородив 300 учасників АТО», або ж «Учасники 

АТО зможуть отримати чергові військові звання до полковника» [105]. В 

іншому контексті згадується відкриття гарячої лінії для родичів учасників АТО. 

Пільги учасникам АТО, реабілітація волонтерами учасників АТО, 

реабілітація поранених АТО - порталом не згадуються. Допомога учасникам 

АТО представлена позитивно і фактично, що законодавчо закріплено 

постановою № 465 Кабінету міністрів України : «Збільшено допомогу 

учасникам АТО на протезування за кордоном. Розмір грошової допомоги на 

протезування однієї кінцівки за кордоном буде збільшений з 500 до 900 

розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб» [106]. 

Попри відсутність основних понять реабілітації та її основних стратегій, 

сайт відображає більш фактичні речі: те, що вже реально відбулось, і що можна 

перевірити. Аналіз показав, що на відміну від « Обозреватель. Com», портал не 

дає порожніх обіцянок політиків, та інших представників влади. Однак 

загострюється увага на окремих аспектах, як із прикладом нагород учасників 

АТО. 

Інформаційний ресурс Лівий берег ( див. додаток C )на відміну від двох 

попередніх порталів згадує поняття реабілітації учасників АТО за вказаний 

період 6 разів, 5 з яких – в нейтральних значеннях: «Прем'єр-міністр Арсеній 

Яценюк запропонував створити в Кабміні посаду віце-прем'єра з реабілітації 

учасників АТО» [115].   

Цікавим є факт, що портал згадує волонтерів, яким потрібна допомога, 

однак самої категорії реабілітація волонтерами учасників АТО на  порталі 

відсутня: «Волонтерам благодійного фонда "Добротворці" потрібна фінансова 

допомога для реабілітації учасників АТО, які постраждали від опіків» [116]. 
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Є згадування про психологічну реабілітацію, що також законодавчо 

закріплено законопроектом №2686 : « Учасників АТО зобов'язали пройти 

психологічну реабілітацію» [117]. 

Реабілітаційний центр згадується також в нейтральних значеннях. Немає 

прикладів успішної реалізації планів з побудови реабілітаційних центрів, сайт 

надає приклади того, що влада хоче зробити, однак результати сайт не 

публікує: «Учора я запропонував уряду, як на мене, дуже цікаву ініціативу: 

передати сумнозвісне "Межигір'я" у підпорядкування Міністерства оборони 

України для створення на його базі всеукраїнського реабілітаційного центру 

для учасників АТО», з промови Порошенко» [118]. 

Учасники АТО мають позитивну характеристику. Сайт переважно 

публікує інформацію про виділення земельних ділянок та пільги з комунальних 

послуг. 

Пільги учасникам АТО, реабілітація волонтерами учасників АТО, та 

реабілітація поранених АТО не згадується. 

Допомога учасникам АТО згадується 8 разів в позитивному аспекті. 

Однак акцент робиться на отриманні земельних ділянок: « Держземагентство 

розробило покрокову схему дій для допомоги учасникам АТО та членам сімей 

загиблих військових, які хочуть отримати земельні ділянки» [119]. 

Можна зробити висновок, що  реабілітація та сусідні поняття висвітлені 

недостатньо, або ж зовсім не висвітлені. Увага загострюється на позитивних 

моментах надання земельних ділянок учасникам АТО. 

ТСН( див. додаток D). Реабілітація учасників АТО згадується 1 раз в 

позитивному контексті. Говориться про успішну реабілітацію військових на 

навчально-спортивних базах літніх видів спорту Міністерства оборони України: 

Міноборони показало реабілітацію учасників АТО. Як переконують у 

відомстві, для успішної реабілітації створені всі необхідні умови. Зокрема, є 

плавальний басейн, тренажерний та ігрові зали, легкоатлетичний манеж, 

стрілецькі тири тощо. Щотижня ці та інші спортивні комплекси відвідують 
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майже 20 чоловік. Заняття організовуються та проводяться досвідченим 

тренерсько-викладацьким складом» [120]. 

Основні стратегії реабілітації – професійна, соціальна, медична та 

психологічна на сайті не згадуються. 

Реабілітаційний центр АТО згадується як в позитивному, так і в 

нейтральному контекстах ,але тільки з обіцянок політиків та інших 

представників влади, результати яких не опубліковані: «У маєтку фінансиста 

"сім'ї" Януковича Сергія Курченка облаштують реабілітаційний центр для 

військовослужбовців, які повернулися із зони АТО на Донбасі» [121]. 

Межигір’я згадується в такому ж варіанті. 

Відносно до учасників АТО матеріал публікується в позитивному 

значенні, та таким, що відображає реально здійснені речі, наприклад про те, що 

військовослужбовці отримали статус  учасника АТО, або ж, що Київська міська 

рада виділила 3,3 млн. грн.. на закупівлю проїзних для учасників АТО. 

Пільги учасникам АТО та реабілітація волонтерами  порталом не 

згадуються. 

Реабілітація поранених АТО представлена двома прикладами: « Шпиталі 

для ветеранів Другої світової війни готуються приймати поранених в АТО 

бійців», та Держава забезпечить поранених АТО сучасними та безкоштовними 

протезами». Однак стосовно протезів, відомо, що коштів держави не вистачає, і 

велику роль відіграють волонтери, що збирають кошти на протезування, та 

категорія реабілітація волонтерами сайтом не згадується. 

 Таким чином можна зробити висновок, що портал робить акцент на увазі 

держави до проблем військових, але не говорить про їх вирішення державою. 

Саме поняття реабілітації згадується лише один раз, а її стратегії зовсім 

відсутні серед опублікованих матеріалів. Можна допустити, що сайт робить 

наголос на процесі війни, але не загостряється на наслідках.  

Голос столиці ( див. додаток F) відображає учасників АТО в матеріалах 

нейтральної спрямованості. Переважно говориться про те, що мають відкритися 
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відомства та посади з питань реабілітації учасників АТО: «В Кабінеті міністрів 

України створять відомство, яке займатиметься соціальним захистом та 

реабілітацією учасників АТО. Відповідне доручення вже підписав прем'єр-

міністр Арсеній Яценюк» [101]. 

Професійна реабілітація учасників АТО, cоціальна реабілітація учасників 

АТО, медична реабілітація  учасників АТО  та психологічна реабілітація АТО 

порталом не згадуються. Також немає матеріалів із словосполученням 

реабілітаційний центр АТО. 

Учасники АТО згадуються переважно нейтрально, однак цікавим є факт, 

що на відміну від всіх попередніх, сайт дає матеріали про результати. Так, якщо 

Лівий берег дає інформацію тільки про те, що земельні ділянки обіцяють 

виділити, то даний портал говорить і про те, скільки земельних ділянок 

учасники АТО не отримали: « Спецкор: 95% учасників АТО, що подали заявки, 

не отримали земельні ділянки» [102]. 

Пільги учасникам АТО, реабілітація волонтерами учасників АТО, та 

реабілітація поранених АТО не згадуються. 

Допомога учасникам АТО представлена одним матеріалом негативного 

контексту: «Допомога учасникам АТО: заради пільг треба напружитися, заради 

землі — померти» [103]. 

При аналізі даного інтернет ресурсу були зроблені основні висновки: не 

зважаючи на те ,що сайт майже не говорить про реабілітацію, і зовсім про її 

стратегії, згадує обіцянки політиків,  однак це єдиний  ресурс, який говорить 

про те, що не виконується. 

Дзеркало тижня( див. додаток G).  Інтернет портал взагалі не згадує про 

реабілітацію учасників АТО та її стратегії.  

Реабілітаційний центр АТО згадується 1 раз  із пропозиції Порошенко 

зробити з Межигір’я реабілітаційний центр. 

 Учасники АТО фігурують переважно в нейтральному контексті ,і 

згадуються при опублікуванні матеріалів із пільгами в освіті, комунальних 
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послугах та наданні земельних ділянок: « Учасники АТО і сім'ї героїв Небесної 

сотні безкоштовно отримають земельні ділянки. В Україні вже сформовано для 

цих потреб 2521 земельний масив загальною площею понад 18 тисяч гектарів» 

[114]. 

Пільги учасникам АТО, реабілітація волонтерами учасників АТО, 

реабілітація поранених АТО, допомога учасникам АТО – не згадуються. 

Інформаційний портал Українська правда( див. додаток H) згадує поняття 

реабілітації учасників АТО 2 рази в позитивному аспекті: « «Феофанію», що 

обслуговує депутатів, а там більше 300 ліжок, віддали для реабілітації 

учасників АТО» [131]. 

Це єдиний портал, що згадує професійну, соціальну та медичну стратегії 

реабілітації. Так, професійну реабілітацію згадали один раз в нейтральному 

контексті: «Програма реабілітації та адаптації учасників АТО. професійну 

реабілітацію, що складається із професійної орієнтації, професійної освіти, 

професійно-виробничої адаптації та працевлаштування» [132].  

Соціальна реабілітація також згадується один раз: «…соціальну 

реабілітацію, яка передбачає соціальну та соціально-побутову адаптацію» [132]. 

Медична реабілітація представлена цитатою: « Верховна Рада схвалила 

зміни про закону про медичну реабілітацію учасників АТО. Зокрема, в законі 

йдеться про виділення державних коштів на забезпечення виробами 

медпризначення, технічної та іншої реабілітації учасників АТО, які 

постраждали під час їхнього проведення» [125]. 

Стратегія психологічної реабілітації має нейтральне трактування: 

«Психологічну реабілітацію можуть зробити обов'язковою для бійців АТО» 

[126]. 

Реабілітаційний центр згадується 12 разів в позитивному контексті: « з 

інтерв. Д. Яроша. Ми зробили один свій реабілітаційний центр, зараз другий 

робимо, щоб максимальну кількість наших хлопців привчити до миру, бо 

багато, особливо з молоді, взагалі ж нічого не вміють, окрім як воювати» [127]. 
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Учасники АТО згадуються переважно в нейтральному контексті: 

«Полторак додав, що квартири отримують військовослужбовці, учасники АТО, 

сім'ї загиблих, "але більшість, звісно, - учасники АТО» [136]. 

Сайт на відміну від інших, один раз згадує пільги учасникам АТО: 

«Яценюк пообіцяв, що всі пільги учасникам АТО профінансують» [129]. 

Реабілітація поранених АТО згадується 1 раз в нейтральному контексті: « 

Потрібно чим швидше перепрофілювати санітарно-курортні заклади України 

для прийняття на реабілітацію поранених учасників АТО, тим більше, що такий 

крок повністю вкладається у норми закону про курорти» [130]. 

Загалом, по порталу можна зробити наступні висновки: сайт єдиний із 

усіх згадує соціальну, професійну та медичну стратегії реабілітації, а також 

пільги АТО. Однак як і в інших інформаційних ресурсах присутні обіцянки 

політиків. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3 

Таким чином, можна зробити загальні висновки по всім проаналізованим 

інформаційних інтернет-ресурсах ( див. додаток I). Можна сказати, що гіпотеза 

1 підтвердилась « Реабілітація та її основні стратегії висвітлені в українських 

ЗМІ недостатньо. Першість серед відображення реабілітації учасників АТО 

займають Обозреватель та  Лівий берег. 

Гіпотеза 2 « Учасники АТО згадуються в нейтральному контексті без 

зв’язку з їх реабілітацією» повністю підтвердилась. Частіше всього, учасників 

АТО згадують наступні сайти: Обозреватель, Лівий берег та Liga.net. Однак 

згадування мають поверховий, декларативний  характер, інформація 

відображається односторонньо.  

Гіпотеза 3 « Висвітлюється величезна роль волонтерів в питанні 

реабілітації» не підтвердилась.  

Гіпотеза 4   « ЗМІ висвітлюють інформацію переважно з однієї точки 

зору, яка відповідає їхнім цілям» частково підтвердилась. 
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З усіх досліджуваних інтернет-ЗМІ лише один Українська правда  згадує 

медичну, соціальну, та професійну стратегії реабілітації. Пільги учасникам 

АТО згадують також лише Українська правда  та Обозреватель, однак 

згадування поверхневого характеру. Поняття реабілітація волонтерами відсутнє 

взагалі. Все це говорить про нерозвиненість даної тематики не тільки в ЗМІ, а й 

в країні в цілому. Реабілітація та її стратегії залишаються тільки теорією. Є 

окремі види допомоги як волонтерів так і держави, однак будь-яка 

систематичність та комплексність в даному питанні відсутня. 
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РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ 

СИТУАЦІЯХ 

 

Реабілітація учасників АТО є наслідком військового конфлікту на сході 

країни, що відповідно до класифікації надзвичайних ситуацій, за походженням, 

відноситься до надзвичайних ситуацій соціально-політичного характеру,  

відображення реабілітації та її основних стратегій, як складової національної 

безпеки, є безпосереднім напрямком розгляду даного розділу. Сьогодні, тема 

війни займає перші рядки в ЗМІ, що говорить про актуальність та широку 

обговорюваність даної теми в суспільстві. ЗМІ могло б стати ефективним 

засобом у відображенні соціальних проблем, і проблеми реабілітації учасників 

АТО не виключення. 

 

 4.1. Реабілітація учасників АТО, як наслідок військового конфлікту, 

її зв'язок з національною безпекою 

 

Так як реабілітація учасників АТО є наслідком військового конфлікту, 

слід зазначити, що збройні конфлікти відносяться до надзвичайних ситуацій. 

Поняття « Надзвичайна ситуація» визначається Кодексом цивільного Захисту 

України від 2013 року. За кодексом,  надзвичайна ситуація – це « обстановка на 

окремій території чи суб’єкті господарювання на ній або водному об’єкті, яка 

характеризується порушенням нормальних умов життєдіяльності населення, 

спричинена катастрофою, аварією, пожежею, стихійним лихом, епідемією, 

епізоотією, епіфітотією, застосуванням засобів ураження або іншою 

небезпечною подією, що призвела (може призвести) до виникнення загрози 

життю або здоров’ю населення, великої кількості загиблих і постраждалих, 

завдання значних матеріальних збитків, а також до неможливості проживання 

населення на такій території чи об’єкті, провадження на ній господарської 

діяльності» [1]. 
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В нашому випадку, надзвичайна ситуація  у вигляді збройного конфлікту 

відповідно до класифікації НС за масштабами та заподіяною шкодою, 

відноситься до загальнодержавних НС. 

Загальнодержавні НС – це НС, яка виникла і має розвиток на територіях 

двох і більше областей, або загрожує бути перенесена і за кордон. 

Так як військовий конфлікт в нашій країні займає територію двох 

областей: Луганської та Донецької, він відноситься до загальнодержавних НС 

[22]. 

За походженням, військовий конфлікт відноситься до соціально-

політичних НС, адже  до соціально-політичних НС відносяться збройні 

конфлікти, терористичні акти, захоплення заручників, літаків, суден і т.д [23]. 

Переважно всі надзвичайні ситуації, і військовий конфлікт не 

виключення, мають антропогенний характер, тобто НС є результатом людської 

діяльності [85, 28]. 

Збройні конфлікти також відносяться до соціально-політичних небезпек. 

Соціальні небезпеки – це небезпеки, що широко розповсюджені в суспільстві, 

несуть загрозу здоров’ю і життю людей. Соціальні небезпеки можуть 

загрожувати великій кількості людей. Розповсюдження соціальних небезпек 

обумовлене особливостями людської поведінки і окремих соціальних груп. До 

соціальних небезпек можна віднести: насилля в різних його формах, вживання 

алкоголю та наркотиків, паління, самогубство, різноманітні шахрайства і т.д.  

Сьогодні на Сході країни, в зоні проведення антитерористичної операції, 

спостерігається високий рівень соціальних небезпек. За даними ЗМІ, в областях 

є непоодинокі випадки насилля стосовно мирного населення, процвітає 

алкоголізм, наркоманія та проституція. Також після повернення додому, велика 

кількість військових закінчує життя самогубством.  

Збройний конфлікт в Донецькій та Луганській областях також 

відноситься і до політичних небезпек, адже до політичних небезпек відносять 
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конфлікти міжнаціонального та міждержавного рівнів, тероризм, різноманітні 

збройні конфлікти, війни.   

Так як, сьогодні в Україні проводиться антитерористична операція, згідно 

закону України « Про боротьбу з тероризмом», антитерористична операція – « 

це комплекс скоординованих спеціальних заходів, спрямованих на 

попередження, запобігання та припинення терористичної діяльності, звільнення 

заручників, забезпечення безпеки населення, знешкодження терористів, 

мінімізацію наслідків терористичної діяльності » [13]. 

 До району проведення АТО відносяться:  « Визначені керівництвом 

антитерористичної  операції  ділянки  місцевості  або акваторії,  транспортні 

засоби,  будівлі,  споруди,  приміщення та території чи акваторії,  що 

прилягають  до  них  і  в  межах  яких проводиться зазначена операція» [14]. 

Таким чином, військові дії в зоні АТО, є діями проти тероризму. До ознак 

тероризму відносять: страх, насильство, залякування, що має за мету 

цілеспрямований вплив на поведінку людини, або груп населення, що змушує 

владу приймати або змінювати певну політичну позицію [48]. 

Обов’язковою умовою тероризму є широке обговорення та поширення 

інформації про терористичний акт, щоб ця подія стала найбільш 

обговорюваною в суспільстві. Це є одним з ключових елементів терористичної 

тактики [61,С. 440].  

На власному досвіді, ми бачимо, що інформація про військові дії на сході, 

за останній рік займає першість в різних видах ЗМІ.   

Відповідно до статей 5 і 6 Закону України « Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту» до учасників бойових дій належать: « 

військовослужбовці Збройних Сил України, Національної гвардії 

України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки 

України, Державної прикордонної служби України, особи рядового, 

начальницького складу і військовослужбовці Міністерства внутрішніх справ 

України, інших утворених відповідно до законів України військових 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%97_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%96%D1%85_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, а також брали участь в антитерористичній операції , або які за 

рішенням відповідних державних органів були направлені для участі 

в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки або у відрядження в 

держави, де в цей період велися бойові дії» [16]. 

 

4.2. Аналіз нормативно-правового забезпечення стратегій реабілітації 

учасників АТО 

 

 В своїй більшості після повернення з зони АТО, учасники бойових дій 

потребують реабілітації. Існують 4 основні стратегії реабілітації: 

Медична  реабілітація обумовлюється змінами до статті 4 закону «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», відповідно до яких, під дію закону 

підпадають військові та мирні жителі, що отримали поранення при АТО. 

Перелічені громадяни мають право на « забезпечення їх виробами медичного 

призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послугами медичної 

реабілітації, санаторно-курортним оздоровленням на підставі висновків 

лікарсько-консультативних комісій лікувально-профілактичних закладів чи 

рішень військово-лікарських комісій незалежно від встановлення їм 

інвалідності» [7]. 

Слід додати, що медична реабілітація – найрозвиненіша стратегія серед 

інших в Україні. Більшість військових, дійсно мають право на перелічені 

законодавством заходи. Однак не зважаючи на розписані в законодавстві 

пункти, через напружену соціально-економічну ситуацію, в державі не вистачає 

коштів на реалізацію обіцяних програм в повному обсязі. Так, широковідома 

проблема з протезуванням військових, які за законом ,мають отримувати 

протези безкоштовно, але сьогодні в цьому питанні, та й в багатьох інших, 

велику роль відіграють волонтери, що збирають кошти на лікування поранених 

та відновлення їх здоров’я.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96_%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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Психологічна реабілітація урегульована змінами до закону "Про 

соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей "від 3 

листопада 2015 року. Відповідно до змін, « військовослужбовці, учасники 

бойових дій та прирівняні до них особи, особи, звільнені з військової служби, 

які брали безпосередньо участь в АТО та виконували службово-бойові завдання 

в екстремальних (бойових) умовах в обов'язковому порядку повинні пройти 

безоплатну психологічну, медико-психологічну реабілітацію у відповідних 

центрах з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад" [18]. 

Основним недоліком психологічної реабілітації є переважне застосування 

антидепресантів. Дуже мало військових отримують кваліфіковану психологічну 

підтримку. Реабілітаційні центри, лікарні, вважають головним вирішенням 

проблеми – назначати психотропні речовини, що впливають на нервову 

систему. Однак, яким чином вони впливають, не відомо. В одних людей той або 

інший препарат може викликати збудження, в іншого – навпаки, пригнічений 

стан. За інформацією ,отриманою з інтерв’ю у директора з комісії 

громадянських прав людини в Україні, Анастасією Вілінською, багато 

військових, які приймали антидепресанти і до них звертались, мали навпаки, 

погіршення психологічного здоров’я, а не покращення. 

Під соціальною реабілітацією відповідно до Комплексної програми 

соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас 

або відставку, розуміють соціальну адаптацію колишніх військовослужбовців, 

що передбачає  « працевлаштування колишніх військовослужбовців, які не 

потребують перепідготовки за новими спеціальностями, перепідготовка 

колишніх військовослужбовців за цивільними спеціальностями і їх 

працевлаштування., співпраця з громадськими організаціями та фондами, які 

займаються питаннями соціальної адаптації військовослужбовців» [21]. 

Професійна адаптація має на увазі « спеціалізоване удосконалення 

наявних професійних знань, умінь і навичок або оволодіння новими та 

подальше успішне працевлаштування» [24]. 
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Дійсно, сьогодні воїнів АТО працевлаштовують, але не масово. 

Військовим важко знайти роботу. Досить часто, роботодавці не хочуть їх 

працевлаштовувати через те, що воїни мають додаткові пільги: відпустку із 

збереженням заробітної плати, їх не можна скорочувати, що досить не вигідно 

для керівників підприємств.  Попри всі законодавчі зміни основні стратегії 

реабілітації не можуть виконуватись в повному обсязі через дефіцит коштів. 

Держава не в змозі забезпечити повну матеріальну підтримку ні одному 

напрямку реабілітації. 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 4 

В даному розділі ми розглянули зв'язок реабілітації учасників АТО та її 

основних стратегій з національною безпекою країни. Проаналізували 

нормативно-правове забезпечення стратегій реабілітаційного процесу, і дійшли 

висновку про недостатню увагу держави до даного питання. 
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ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

В ході роботи виявлено, що ЗМІ є рушійною силою у відображенні 

соціальних проблем суспільства. ЗМІ не тільки віддзеркалює  певні думки, 

настрої у суспільстві, відносини між соціальними групами,  а й має вагомий 

вплив на соціальні процеси в цілому. Звернення до соціальної проблематики за 

умов сьогодення, коли мережа інтернет стала не просто популярним, а й 

необхідним засобом комунікації, може викликати серйозні зміни в суспільстві, 

як позитивного так і негативного характеру, в залежності від цілей, що 

переслідують онлайн мас-медіа.  В ідеальному варіанті,  інтернет-ЗМІ мали б 

бути справедливою третьою владою в суспільстві, що могла б контролювати 

державу та відображати інтереси громадськості в тому, або іншому питанні, 

назрівши соціальних проблемах, та сприяти їх вирішенню. Однак сьогодні 

майже всі види ЗМІ, і інтернет-ЗМІ не виключення,  мають приватний характер,  

що безпосередньо відображається на характері інформації, що подається, та 

куті її розгляду. Таким чином, інтернет-ЗМІ здатні викривлювати реальність за 

власним вподобанням, що тягне за собою дезінформованість серед населення. 

Саме тому, перед тим як сприймати на віру запропонований матеріал, що 

подається на розгляд аудиторії в ЗМІ, зокрема в їх онайн версіях, слід 

проаналізувати схожі опубліковані матеріали інших інтернет видань та зробити 

їх порівняння. 

Реабілітація ж пройшла тривалий шлях свого становлення, перед тим як 

сформуватись окремим поняттям із своїм категоріальним апаратом, пройшло 

немало віків її трансформації. З виключно фізичних характеристик, які вона 

мала ще за часів Гіппократа, реабілітація сьогодні перетворилась в своєму 

понятійному розумінні на цілеспрямований та комплексний процес, що   має 

бути гарантом забезпечення нормального функціонування людини у всіх 

сферах життя. Комплекс  спеціалізованих медичних, професійних, та 

соціальних заходів, має за мету повне відновлення здоров’я хворого на всіх 
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його рівнях. Однак попри розробленість реабілітаційного процесу на світовому 

рівні, законодавчо, реабілітація в Україні, як напрямок розглядається тільки в 

окремих законодавчих актах, спеціального призначення, коли мова йде про 

реабілітацію інвалідів, жертв політичних репресій і т.д. Немає комплексності в 

підході до даного питання, поняття реабілітації представлено поодинокими 

згадуваннями в спеціалізованих законах. Позитивним аспектом стало 

законодавче і точне закріплення тих, хто підпадає під реабілітацію в тих або 

інших випадках. 

Сучасна реабілітація повинна мати системний характер, тобто поєднувати 

соціальні,медичні, професійні, юридичні та інші заходи, що покликані 

максимально інтегрувати або реінтегрувати людину в суспільство, направити її 

до суспільно-корисної діяльності, сприяти формуванню позитивного погляду на 

світ. 

 Сьогодні  ми маємо напрямок  реалізації реабілітаційних стратегій в 

несистематизованому їх варіанті. В державі відсутня комплексна та чітка 

реабілітаційна програма, що могла б забезпечити повноцінне відновлення 

людини в фізичних, психологічних, соціальних та професійних напрямках. В 

основному, приділяється увага медичній стратегії, але на неї, як і на інші, не 

вистачає коштів, зокрема в психологічному напрямку реабілітації є проблеми з 

кваліфікованими психологами та іншими кадрами, що могли б ефективно 

застосовувати різноманітні реабілітаційні методики до учасників АТО, без 

застосування антидепресантів та інших психотропних препаратів. Сьогодні ж 

навпаки, є тенденція до відновлення психологічного здоров’я в основному 

шляхом медикаментозної та біологічної терапії. Багато препаратів, що 

спрямовані на поліпшення психологічного стану хворого, в переліку побічної 

дії мають: посилення почуття тривоги, ажитацію, маніакальні розлади, 

порушення лібідо, сну, нічні жахи, поглиблення симптомів депресії, що ніяк не 

сприяє скорішому відновленню постраждалого. 
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 Соціальна та професійна реабілітація також у глухому куті, законодавчо 

поставлені державою в невигідне положення. Влада прописує пільги учасникам 

АТО,  але ставить невигідні умови для роботодавців, що викликає негативну 

тенденцію у працевлаштуванні минулих військових. Часто, ветерани АТО 

знаходять вихід, і один позитивний момент від державної допомоги – 

отримують суму від державного фонду зайнятості і починають власний бізнес. 

Завдяки методу контент-аналізу, що спрямований на аналіз 

інформаційних джерел,  в нашому випадку, інформаційних інтернет-ресурсів, 

була з’ясована корисна соціальна інформація, що може послугувати основою 

для подальших досліджень в цій сфері. Так, при аналізі інформаційних 

українських інтернет-ЗМІ виявилось, що реабілітація та її основні стратегії 

майже відсутні серед опублікованих матеріалів онлайн виданнями за останній 

рік. В основному, якщо і зустрічаються поодинокі приклади відображення 

реабілітації учасників АТО або ж окремо, її стратегій, та безпосередньо, самих 

учасників АТО, то переважно в нейтральному контексті. Часто зустрічаються 

матеріали, що містять порожні гасла та обіцянки політиків, які не мають 

реального підґрунтя та не реалізовані. Є поодинокі випадки відображення 

фактичних речей, тобто того, що вже відбулося, і що можна перевірити. Часом, 

сайти загострюють увагу на певних позитивних моментах, однак можна 

допустити, що за таким чином, агентства намагаються зробити акцент на 

одному, щоб була відображена саме позитивна роль держави в 

реабілітаційному процесі, без негативних врахувань. Тільки один ресурс давав 

інформацію про те, що не виконується, що говорить про українських 

заангажованість онлайн ЗМІ.  Гіпотеза про величезну роль волонтерів в 

інтернет ЗМІ спростовується, адже не зважаючи на їх дійсно значний вклад в 

реальному житті, їх праця замовчується інтернет порталами, категорія 

реабілітація волонтерами переважно відсутня. 

Можна виробити  основні рекомендації до даного дослідження: 

проаналізувавши інформаційну складову інтернет-ЗМІ за конкретний період 
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часу, виявилось, що ресурси неадекватно відображають інформацію про 

реабілітацію учасників АТО. Як вихід, можна запропонувати створення 

окремого сайту, що адекватно, об’єктивно, та своєчасно надавав би  

інформацію про стан тієї або іншої реабілітаційної програми, кількість наданих 

державою коштів та їх розподілення, а також мав би спеціальний чат, де б 

військові могли б давати оцінку рівня проходження ними реабілітації, 

висловлювати свої побажання та пропозиції. Також для сайту можна б було 

запропонувати викладати результати наданої волонтерами допомоги, а також 

зібраних коштів. Таким чином, було б створено певний громадянський 

контроль за діяльністю держави в цьому питанні. Громадяни могли б вільно 

спостерігати за тенденціями позитивного або негативного характеру в питаннях 

реабілітації. Це б зробило реабілітацію більш комплексною в її інтеграції в ЗМІ, 

сприяло б певним діям та активізації держави в реабілітаційному питанні, та 

можливо б, призвело до покращення реабілітації в цілому. 
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Додаток A 

  

 

 
Рис. 1 Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Обозреватель.com за 2014-2015 рр. 
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Додаток B 

 

 

 
Рис.  2 Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Liga.net за 2014-2015 рр. 
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Додаток C 

 

 

 
Рис.  3  Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Лівий берег  за 2014-2015 рр. 
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Додаток D 

 

 

 
Рис.  4  Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом ТСН  за 2014-2015 рр. 
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Додаток F 

 

 
Рис.  5  Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Голос столиці  за 2014-2015 рр. 
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Додаток G 

 

 

Рис.  6  Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Дзеркало тижня  за 2014-2015 рр. 
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Додаток H 

 

 

Рис.  7  Динаміка відображення реабілітації учасників АТО, її основних 

стратегій та понять порталом Українська правда  за 2014-2015 рр. 
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Додаток I 

 

 
 Рис.  8  Порівняння згадує мості категорій реабілітації учасників АТО 

по всім досліджуваним інтернет-ресурсам за 2014-2015 рр. 
 

 

 

 

 

 

 

 


