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Wstęp 
 

 

 

Oddajemy w Państwa ręce kolejny numer Konińskich Studiów Społeczno-Ekono-
micznych. Tematyka pozytywnie zrecenzowanych tekstów obejmuje zagadnienia zwią-
zane z psychologią, ekonomią, pedagogiką, naukami technicznymi i pracą socjalną.  

Zainteresowanie naszym periodykiem na arenie międzynarodowej budzi na-
dzieję na rozwój, którego oznaką są zamieszczane w nim artykuły autorów z odle-
głych zakątków światowej nauki.  Dzięki temu możemy prezentować badania kon-
centrujące się na różnych obszarach, a co najważniejsze – interdyscyplinarnych.   

 
Jakub Bartoszewski 
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Discourse about decision making in crisis situation:  

Psychotherapy context 

 
Kateryna Ostrovska  

Ivan Franko Lviv National University 
katerynaostrova@gmail.com 

 
 

Abstract 
 

The article describes the main ways of person exit from a crisis situation. A com-
parison of traditional problem-centered therapy and brief-term solution-fo-
cused (BSFT) therapy is presented. The BSFT method was applied for rehabil-
itation of soldiers from the East of Ukraine and gave positive results.  
 
Keywords: crisis situation; therapy; solution making; therapist; patient 

 
 
 
Introduction 

 
The events of recent years related to the military conflict in the East of 

Ukraine show a high proportion of mental illness in patients with neurotic dis-
orders. Unfortunately, there is a tendency towards its growth. According to the 
World Health Organization in Ukraine, 1.2 million people (more than 3% of the 
total population) are suffering from psychiatric disorders, and this figure grows 
every year. For the past year, Ukraine ranks first in terms of the number of men-
tal disorders in Europe – almost 2 million Ukrainians every year become patients 
of psychiatric hospitals. Experts estimate that every third Ukrainian suffers from 
a variety of nerve disorders. It can be assumed that the changes taking place in 
Ukraine will have a non-adaptive effect on man and will be manifested not only 
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in the growth of neuropsychiatric diseases, but also to increase the general level of 
neuroticity of the population, contributing to the growth of various conflicts due to 
the lack of constructive coping strategies. In addition, unstable socio-economic cir-
cumstances in the country cause difficulties in helping people with mental disorders, 
as they usually do not have the means to enable long-term psychotherapeutic reha-
bilitation (Garfield, Bergin, 1986; Klein, 1985; Salvendy, 1993). It updates search and 
development of short-term methods of psychotherapeutic intervention. Specialists 
are increasingly contemplating the need to implement a new approach within the 
framework of psychological and psychotherapeutic assistance to the affected popu-
lation in Ukraine. There are already a number of scientific and practical develop-
ments designed to justify the provision of short-term, emergency psychological and 
psychotherapeutic assistance to victims of war conflicts, relying not so much on exi-
sting approaches in psychological science, but on their own experience with the vic-
tims (Barko, 2004; Bartoszewski, 2016; Iakovenko, Lysenko, 1996; Kolesnichenko, 
2010; Lefterov, 2015; Levus, 2015; Mironets, 2010; Nauholnyk, 2013; Onischenko, 
2015; Ostrovska, Andreiko, 2017; Suliatytskyi, 2008; Timchenko, 2010, etc.). 

For the most part, scientific efforts of scientists focused on the study of 
issues that do not solve the problem of intervention, emergency psychological 
assistance to victims of emergency situations. The problem of correlation be-
tween short-term psychotherapy and existing concepts of psychological help in 
Ukraine has not been solved. 

The aim of current work is to show a difference between traditional ap-
proach and brief-term solution-focused therapy as well as to demonstrate some 
positive results of the therapy application in Ukraine. 
 
1. Main ways to help a person in a crisis situation 

 
Let us consider the mainstones of a person exit from crisis situation. There 

are a crisis intervention, brief-term solution-focused psychotherapy, psycho-
therapy. Below we consider these concepts in detail. 

Crisis situation is a situation of emotional and intellectual stress, which 
requires significant changes in the perceptions of person about the world and 
about yourself in a short period of time. Crisis situations should be perceived as 
a warning that it is necessary to act in some way. The main suitable way to help 
a person in a crisis situation is crisis intervention.  

Crisis intervention aimed at restoration of mental equilibrium and is car-
ried out by means of interdisciplinary methods of influence: psychological, medi-
cal, social, informational, material and legal. Crisis intervention is a therapeutic 
contact, but not psychotherapy. When an intervention does not help the best 
way to help is considered brief-term psychotherapy.  
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What is psychotherapy? It is a science, which does not have a single con-
ceptual apparatus, terminology, theory…  
Psychotherapy:  

• helps adapt to a social environment that is changing dramatically,  
• helps to eliminate stress in various activities, in interpersonal relations, etc. 

 
What is brief-term solution-focused psychotherapy? Brief-term solution-fo-

cused psychotherapy consists in conducting a conversation with the client, relying 
on the idea that the language is “product” and “producer” of interpersonal reality.  

Language is always social and requires the coordination of at least two persons: 
• Dialogue – the place of “reality”. 
• People are the necessary conditions for communication. 
• Get rid of the problem – stop communication. 
• Social constructionism. 

 
Man is not “in fact integrity”, subject to environmental influences he ap-

pears as a “social construct”: 
• he is the one in which his represents others, 
• and he sees himself. 

 
Let us concentrated on the difference between traditional problem-cen-

tered therapy and brief-term solution-focused psychotherapy. 
Basis of brief-term solution-focused psychotherapy: 

• an attempt to resolve often fixes the problem,  
• understanding the causes of the problem is not always necessary, 
• the importance of consolidating solutions rather than solving problems, 

and gave the client the role of an expert,  
• the client is invited to reflect on what he would like to replace the prob-

lem and at what stage he recognizes the therapy as successful. 
 
Conflict-centered (traditional) approach 

Talk about the problem is based on the traditional notion of “truth” and 
“reality”. When during the conversation one “fact” follows another, a person 
begins to perceive this as an interrogation and the search for what is hidden 
behind/above these “facts”, which cause-effect relationships unite them. In 
such cases, the idea that the most important thing in psychotherapy is to reveal 
the underlying fundamental problem. 

The main points of difference between the traditional approach and BSFT 
are presented in the table 1.  
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Table 1  
Difference between the traditional approach and BSFT 
 

Traditional approach BSFT 
The traditional approach is based on model of 
illnesses (requires diagnostics of problem) 

BSFT relies on model of skills formation (does 
not require diagnosis of the problem) 

The therapist is one step ahead of the patient 
and he is who decides what the patient should 
work on 
 

The patient decides what he wants to do, how 
far he should go into his change, and the thera-
pist follows the patient, supporting him and en-
couraging him to make further changes 

The purpose of psychotherapy – “Recovery” 
(disappearance of the problem) 

Different goals of psychotherapy (formulated 
very carefully and scrupulously) – small, easy to 
execute, outlined by the patient 

The term of the goal realization – unspecified Due to the fact that each specific target is small 
– can be realized in a short period of time 

 
BSFT goal is an achieving a patient's goal, which is small and enjoyable, 

gives him satisfaction, self-confidence and encourages further change. The key 
to achieving goals is to change behavior.  
 
2. Experimental procedure and results 

 
BSFT is a simple approach based on the positive aspects of our lives and 

gives the patient a pleasant experience, creates the opportunity to implement 
such changes that bring the patient closer to such episodes of life as are de-
scribed as “Good moments of life” 

Basis of brief-term solution-focused psychotherapy 
The task of the psychologist is not to identify “deficiencies” in the life of 

the client, but in order to actualize the potential of the client that he already 
exists, to support and develop the resources already available to him. A psy-
chologist characterizes an exclusively positive setting, which is determined by 
the “vision” of only constructive, resource opportunities and the principled “ne-
glect” of the problem.  

Any problem past is perceived solely as a useful experience, which allows 
you to make important positive conclusions for the future and move on to 
achieve the desired result. The result is determined so that it is as realistic as 
possible, measurable and achievable. 

There are three rules, which should be followed in the method: 
• Do not spoil what is not broken. The definition of “not broken” is very sub-

jective and the psychotherapist must have very broad views on what is “fit” 
or “not suitable”, since many differences are related to culture and lifestyle 

• Discovering what's working, do it more. To increase the period of existing 
success is much easier than to master new and unusual forms of behavior. 
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• If something goes wrong, do not repeat it again. Do something else. Peo-
ple's wisdom says: “If you have not succeeded, make new attempts, 
leaving a choice between stubbornness and the search for new ways.” 

 
20 soldiers from East of Ukraine which have signs of crisis situation were 

investigated taking into account the above method. In the most cases 3–4 meet-
ings with patients have been enough to their existing from the primary crisis. 
The main task of therapist was to eliminate the patients from the problem situ-
ation (horrors of hostilities in the most cases). At the same time therapist should 
encourage the patient to think that he is the creator of his own destinies, must 
decide on his own life independently. As a result of therapy sessions 17 patients 
have changed their life and made the right decision to continue life in new con-
ditions, while 3 patients need further deepen therapy. Therefore, the realization 
of the goals set opens a new life prospects and ways of further actions to the 
client. These actions may be work in other areas of psychotherapy. 
 
Conclusions 

 
The article deals with the way to exist a person from a crisis situation. It was 

considered a difference between traditional problem-centered therapy and 
brief-term solution-focused psychotherapy. BFST method was shown to give 
positive results in the case of post-war stress. 

Thus, 20 soldiers from East of Ukraine which have signs of crisis situation 
were studied taking into account BSFT method. In the most cases 3–4 meetings 
with patients have been enough to their existing from the primary crisis. Worthy 
to note that the end of the psychotherapeutic session is not an end, but the 
beginning of something new in human life.  
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Abstract 
 

The purpose of this scientific work is to define the dependency between the 
peculiarities of life style, pupils’ state of health at the age of 7–9 after recov-
ering from respiratory diseases against the background of seasonal viral 
infections of upper respiratory tracts. The parents’ opinions, some indicators 
of the state of the circulatory system and the respiratory system and the med-
ical documentation of 553 pupils from different Kyiv secondary schools (Obo-
lon district) were analyzed and 538 pupils in cities of Szczecin (West Pomera-
nia province) and Konin (Wielkopolska province). The dependence‘s assess-
ment of some indicators of the respiratory system and elements of children’s 
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life style at the age of 7–9, using the Spearman’s rank correlation coefficient 
(the confidence level p < 0,05000, n = 1091), showed that a strong direct de-
pendence exists only between the using of hardening procedures and the size 
of the chest circumference. Researches show that there is the necessity of a new 
understanding of the situation and the development of effective approaches 
for increasing physical activity, maintaining and strengthening the somatic 
children’s health recovered from respiratory diseases. Also, we need to solve 
the problem of training of professionals who will implement it. 
 

Keywords: the respiratory system; life style; children at the age of 7–9; recov-
ering from diseases of the respiratory system; seasonal viral infections of 
upper respiratory tracts 

 
 
 

1. Argumentation of researches 
 
Respiratory diseases are the most important maladies of the modern 

world. It is connected with increasing number of numerous micro-organisms, 
allergens and toxic factors. Today, chronic obstructive pulmonary disease, can-
cer, tuberculosis and infections are ranked as the second leading cause of death, 
only yielding to cardiovascular diseases. However, in contrast to cardiovascular 
diseases, the sickness rate of respiratory diseases is increasing systematically. 
The profile of respiratory diseases is very different among children and adults. 
In practice, most pediatricians deal with respiratory infections, which are the 
most important cause of visits to doctors. They represent more than half of all 
infections and are the main cause of fever among infants and younger children 
(Armstrong, Pinner, 1999, p. 2531–2532; Chapman, et al., 1981, p. 790–791; 
Zielonka, 2008, p. 551–553). Taking into consideration that the physiological im-
maturity of the immune system, as well as environmental risk factors (nursery 
schools or kindergartens), children ages 2-5 are particularly vulnerable to the 
infections of the respiratory system. At this age, on average, there are 6-8 inci-
dents mild infections per year. Pharyngitis and tonsils are widely spread diseases 
and bacterial pharyngitis may occur every year among approximately 15% of 
school-age children (Carapetis, et al., 2005, p. 685–686).  

Acute bronchitis usually occurs in children under 2 years of age, mainly as 
bronchiolitis. Around 2–3% of children with bronchiolitis require treatment in 
the hospital but the infection is the cause of 17% children’s hospitalization at 
the infant’s age (Loddenkemper, 2003, p. 238–239). The second peak of the dis-
eases can occur in pupils at the age of 8–15 when bronchitis occurs from 1/5 to 
1/3 of total number of children (Rakshi, Couriel, 1994, p. 463–465). The cause 
of diseases in the youngest children is viruses, and only after 3–4 years of age, 
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in the case of the cough that lasts more than 10 days we should also take into 
account the bacteria usually atypical. 25% of children have mixed infections, 
most commonly caused by S. pneumoniae and viruses. Viral infection and, in 
particular, the RSV (human respiratory syncytial virus) and influenza, form a me-
dium for the development of bacterial infection which colonize the human phar-
ynx. The mouth and the human pharynx from the infant’s age are plenty colo-
nized by potentially pathogenic bacteria. 

A very serious problem in poor countries is a high level of children’s mortality 
caused by pneumonia. More than 1.5 million children die of pneumonia every year 
in the world (Zielonka, 2008, p. 558). Acute respiratory infection is the cause of 30% 
of children’s deaths of children under 5 years of age (Zielonka, 2008, p. 557). 

According to the mentioned above, viral respiratory infection as one of 
the causes of acute respiratory diseases at the younger age of pupils is the fun-
damental problem of the prevalence of respiratory illnesses. According to the 
statistics 2-4 times per year in the period of spring-winter respiratory viral infec-
tions occur in children at the age of 7-9 years (Woynarowska, 2010, p. 289–291). 
And for that the adjustment of means and basic health – educational methods 
to the level of those children’s health is the question number one for profes-
sionals in the field of physical education, and the promotion of health and ped-
agogy in general (Dyba, Radziejowska, Radziejowski, Gnutowa, 2009, p. 74; 
Dyba, Radziejowska, Radziejowski, Fojgt, Gnutowa, 2006, p. 295). 

In Poland the subject of physical education is conducted for pupils at the 
age of 7–9 according to the regulation of the Minister of National Education on 
23 December 2008 in the case of the basis curriculum of pre-school education 
or general education in the particular types of schools (the regulation was pub-
lished in the Journal of Laws on 15 January 2009 No 4, item 17, appendix No 2) 
(Zielonka, 2008, p. 320). There are 3 types of groups during lessons of physical 
education to which are classified children depending on their motor ability or 
state of health. Children are classified to the group A if they are fit for physical 
education without any restrictions, going in for sports at school or outside 
school (subgroup As). To the group B are classified children with some re-
strictions and/or require special attention of the teacher. The subgroup Bk in-
cludes children who are fit for physical education and require additional physi-
cally corrective lessons. Unfitted for lessons of physical education pupils are 
classified to the group C, whose state of health makes impossible temporarily or 
long-term participation in physical education’s lessons with pupils from the sub-
group C1, who are unfit for physical education, and participating in rehabilita-
tion lessons. Pupils with chronic respiratory tract infections are classified to the 
group B (restrictions of activity in poor atmospheric conditions, low tempera-
ture, a polluted gym, dust). Here, there also are pupils with sinusitis (prohibition 
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of swimming, water sports, and hangings head – down). Pupils with the infection 
of upper and lower respiratory tracts are temporarily classified to the group C 
(Zielonka, 2008, p. 98).  

In Ukraine, the physical education as a subject at secondary schools and 
higher educational institutions is conducted according to the standards of the 
Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine in three groups 
of education: primary, preparatory, special medical. Unscheduled classes are 
conducted twice a week 45 minutes for pupils of the special medical group 
(Арєф’єв, Єдинак, 2001, p. 361; Круцевич, 1999, p. 124).  

Children with poor state of health can be classified to the special medical 
group or ones who didn’t do any physical exercises earlier because of different rea-
sons. According to the statistics of Marzeyev Institute for Hygiene and Medical Ecol-
ogy for the year 2010, pupils are classified to the special medical group after recov-
ering from acute diseases of respiratory system or acute respiratory infections at 
the age of 7–10 (Апанасенко, 2002, p. 30; Апанасенко, Попова, 1998, p. 198).  

In the former Soviet Union and now in Ukraine, questions of diseases’ pre-
vention of respiratory system with the help of physical education were raised by 
many authors (Агапитов, 2005, p. 27; Агапитов, 2009, p. 99; Агапитов, 2010, p. 147; 
Бароненко, Саяпов, 2002, p. 24–58; Войтенко, 1991, p. 145–250; Голикова, 2009, 
p. 42; Дубровский, 1999, p. 420–498; Ермолаев, 2001, p. 120–174; Захарова, 
1988, p. 11–14; Агапитов, 2012, p. 11–128). 

The prevention’s methodology of respiratory diseases and dosing of phys-
ical efforts during physical education’s lessons after recovering from diseases of 
respiratory system haven’t been researched sufficiently yet (Голикова, 2009, p. 1–44; 
Ермолаев, 2001, p. 10–170; Иванова, 2008, 2–32). Much attention should also 
be paid to the choice and substantiations of using therapeutic exercises for that 
category of pupils.  

We should take into account the sensitivity of child’s organism to the in-
fluence of the environment and high meteorolability of sick children, their low 
level of adaptation to the conditions of the residence. We have the necessity of 
addressed physical efforts’ attitude, exactly, according to the functional ability 
of the organism using therapeutic exercises, in our case, traditional and non-
traditional respiratory exercises. 

Therefore this direction of research is current and hasn’t been researched yet 
by the field of physical education till now, namely, the correction and the method-
ology’s justification of using means of health corrective adjustment depending on 
lifestyle and children’s state of health at the age of 7–9 years after recovering from 
respiratory diseases and using them with the prophylactic purpose.  

 
 

http://irabis.irklib.ru:8080/Scripts/irbis64r_61/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%90%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2,%20%D0%90.%20%D0%95.
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2. Topicality of the research stems from the following principles: 
 

1) the high incidence of respiratory diseases in children of young school age; 
2) the need to implement in the process of teaching some corrective-heal-

ing means of planning the content of physical education classes for chil-
dren of young school age after recovering from respiratory diseases; 

3) the sensitive period for children of young school age in the development 
of movable and physical abilities. 

The purpose of this scientific work is to define the dependency state of 
knowledge in the period of health promotion, the peculiarities of life style, pu-
pils’ state of health at the age of 7–9 after recovering from respiratory diseases. 
On the basis of received results, we have to work out the practical recommen-
dations about the content’s correction of didactic classes of physical education 
for these children in Poland and Ukraine. 

 
3. Methodology of the research  

 
The parents’ opinions, the morphofunctional state and the medical documen-

tation of 553 pupils from different Kyiv secondary schools (Obolon district) were ana-
lyzed and 538 pupils in cities of Szczecin (West Pomerania province) and Konin 
(Wielkopolska province). The parents of all children gave their written consent to the 
carrying out of researches and access to the medical records of their children. 

To achieve the purpose of this scientific work it was worked out the com-
plex of diagnostics to test the individual state of health and students’ physical 
condition at the age of 7–9 (evaluation of the possible succession of illnesses 
recovered from upper respiratory tract diseases against the background of sea-
sonal viral infections). The complex was consisted of the survey which includes 
parents’ answers to 38 questions about their child's schedule for the day, their 
physical activity level. Besides, there were performed 7 basic measurements 
(body weight, height, time of breath-holding during exhalation and inhalation, 
chest circumference during exhalation and inhalation, heart rate, arterial sys-
tolic and diastolic pressure, and on their basis there were calculated 3 parame-
ters which characterize the functional state of respiratory system.  

Level of functional adaptation of organism – the adaptive potential is determined 
by R. Baevsky’s procedure (1988) (Баевский, 1979, p. 45) according to the formula: 

 
AP = 0,011-HR* 0,014-SP * 0,008-DP +0.014 *A+ 0.009-W-0.009 *H-0.27, where 

 

HR – heart rate, bpm;  A – age, number of years 
SP – systolic pressure, mmHg  W – weight, kg; 
DP – diastolic pressure, mmHg H – height, cm 
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Appropriate lung vital capacity was calculated according to the formula: 
 
For girls - [height * 0,041 – age * 0,018]-3,7 
For boys - [height * 0,052 – age * 0.022]-4,6 
Body mass index BMI (kg/m2) was calculated according to the formula: 
BMI = Body weight, kg/height2, m2. 

 
For statistical processing of received results it was used the mean-value 

method, as well as Spearman's rank correlation coefficient (according to L. Poliakov; 
Поляков, 1971, p. 76). It is a non-parametric measure of statistical dependence be-
tween two variables. In this case, the actual degree of parallelism is defined be-
tween two quantitative rows of studied characteristics and is assessed the tightness 
of the formed connection with the help of quantitatively expressed coefficient. 

When using Spearman’s rank correlation coefficient one estimates the 
tightness relationships between characteristics conditionally, considering the co-
efficient values equal 0,3 or less, figures of lax tightness of relationships; the value 
more than 0,4, but less than 0,7 are values of moderate tightness of relationships, 
and the value 0,7 or more are indicators of high tightness of relationships. 
 
4. The results of our own research 

 
Analysis of the studied parameters showed that passport data and the an-

thropometric indicators of examined children from Poland and Ukraine practi-
cally did not differ significantly (table 1). But some differences were observed in 
assessing the level of indicators such as: time of breath-holding during inhala-
tion, and heart rate at rest, that children from Poland had the tendency more 
closer to normal values than their peers from Ukraine (see table 1). 

One should pay particular attention to the value of Bajevsky’s index in 
both examined groups, which characterizes the level of the body’s functional 
adaptation. Functional reserves are the range of possible changes in the levels 
of functional activity of the physiological systems, which can be supplied by ac-
tivation mechanisms of the body. The important role in the life activity of an 
organism belongs to the autonomic nervous system. Autonomic disorders occur 
during emotional stress, as it is first of all reserves of regulatory and self-regula-
tory mechanisms providing the adaptation to the effects of environmental fac-
tors. Payment for the adaptation that transcends the bounds of reserve of the 
body’s facilities, leads to failure of adaptive mechanisms and to the emergence 
of persistent lesions. For the diagnosis of autonomic changes, one uses, first of all, 
the parameters of the cardiovascular system, on the basis of which it is deter-
mined the level of functional body’s adaptation - adaptive potential. Although 
we have not found significant differences between two examined groups (p > 0,05), 
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however, the mean values of adaptive potential according to Bajevsky in the 
group of Ukrainian children can be interpreted as indicating a lack of adaptation 
level (by Bajevsky 3,21 – 4,3) which is characterized by reduced functional facil-
ities of the organism to adapt to the constantly changing conditions of the envi-
ronment. The mean values of the studied parameter for Polish children are at 
the lower boundary level that indicates the tension of adaptation mechanisms 
(by Bajevsky 2,11 – 3,2). The tension of adaptation mechanisms by Bajevsky is 
achieved by sufficient functional facilities of the organism at the expense of the 
redistribution of its functional reserves (see table 1). 
 
Table 1  
Passport data and functional state of the cardiovascular and respiratory systems 
of examined children 
 

Researched indicators Poland Ukraine All examined 

The number of examined children 553 538 1091 

Sex, male/female, % 62,41/37,4 58,0/52,0 62,4/37,4 

Age, years  7,985±1,148 8,054±0,926 8,325±1,124 
Height, cm 133,9583± 

±10,63848 
134,9394± 
±9,669344 

134,2093± 
±10,37099 

Body weight, kg 32,1340± 
±7,79874 

33,3438± 
±7,69981 

32,4341± 
±7,68988 

BMI kg/m2  17,9007±1,2014 18,31024±1,2411 18,01987±1,3514 

Lung vital capacity, l 1,524±0,2451 1,4896±0,2785 1,4824±0,2425 
Breath-holding (inhalation), sec 28,00000± 

±14,65122 
23,32743± 
± 14,52365 

25,51515± 
±7,84666 

Breath-holding (exhalation), sec 20,93805± 
±11,65829 

12,00000± 
±4,63006 

19,05000± 
±12,46555 

Chest circumference during inhalation, cm 67,8024±3,6147 68,8714±3,8002 67,3654± 4,2904 
Chest circumference during exhalation, cm 57,0247±2,7014 59,6012±3,3741 58,6658±2,6521 

Heart rate, bpm 76,02500± 
±12,11232 

92,21212± 
±14,80447 

80,75221± 
± 14,8579 

Systolic blood pressure, mmHg 105,45±10,45 98,12±9,57 99,97±11,01 

Diastolic blood pressure, mmHg 65,74±6,57 60,47±1,24 63,45±5,71 

Adaptive potential index (by R. Bajevsky’s  
procedure, 1988) 

3,177203± 
±0,282036 

3,231485± 
±0,323838 

3,193196± 
±0,294528 

 
The analysis of children’s sleep regime showed that only 32,75% of 

Ukrainian children and 36,02% of Polish children have sufficient duration of 
night sleep for their age according to sanitary standards (10 hours). Other chil-
dren (from the words of their parents) sleep less than 8 hours (35,67% – in Po-
land; 29,26% – in Ukraine) and 9 hours (20,02% – in Poland; 23,64% – in 
Ukraine). While 70,26% of Polish children’s parents and 72,51% of Ukrainian 
children’s parents consider that their children's sleep duration is sufficient. 
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Rate of children who do morning hygienic gymnastics is tragic (MHG) 
(8,32% – in Poland; 8,15% – in Ukraine). As the primary reason that children do 
not do MHG, their parents indicate a lack of self-discipline (39,85% – in Poland; 
33,09% – in Ukraine).  

The main hardening procedures for children according to their parents 
are: swimming in the pool (20,42% – in Poland; 16,24% - in Ukraine), swimming 
in the river or in the lake during warm period of the year (9,84% – in Poland; 
10,89% – in Ukraine) and lying on the beach in summer, nearly every day (8,99% 
– in Poland; 11,25% – in Ukraine). On average, 25% of the Polish and Ukrainian 
children spend outdoors from 1 to 4 hours every day.  

Didactic classes occupy most of the time of modern young pupils. On av-
erage, there are 4–5–6 lessons per day, except Friday, where approximately 75% 
of parents declared 4–5 lessons classes. In addition, 23,54% of Ukrainian chil-
dren’s parents and 20,34% of Polish children’s parents indicated their participa-
tion in extracurricular activities on Saturdays. 

Domestic work also takes on average 1–2 hours a day for Ukrainian chil-
dren (47,68% and 36,79%, respectively) and for Polish peers (32,58% and 
52,36%, respectively). 

Traditional preparation of homework on the exact sciences occupies the 
greatest amount of time in both examined groups (48,97% – in Poland; 40,98 – 
in Ukraine). 82,70% of all interviewed parents consider the level of mental work-
load for their children is moderate, and only 3,63% of Polish children’s parents 
and 5,32% of Ukrainian children’s parents say it is excessive. 

Analyzing the diet of examined children, it would be desirable to note, 
most of parents didn’t indicate 4–5 meals a day for their children. Most parents 
from Ukraine note 4 meals a day for their children (38,98%), and Polish parents 
report 5 meals a day (52,49%). 

Unfortunately, physical activity in the form of sports is only 17,05% of free 
time from the total number of respondents. As noted previously, 25,13% of 
Polish children and 24,58% of Ukrainian children spend their free time walking 
in the fresh air, communicating with peers. However, a significant part of the 
free time of examined children is watching television (23,44% – in Poland; 
19,56% – in Ukraine) and computer games (8,65% – in Poland; 6,08% – in 
Ukraine). Also this activity occupies most of children’s time at weekends. If watch-
ing television at weekends takes 13,48% of free time of examined children on av-
erage (14,97% – in Poland; 12,59% – in Ukraine), then only 6,37% of all questioned 
parents declare sporting activity as the main way of spending free time at the 
weekends. At the same time, parents of examined children (90,97%) consider that 
the level of physical activity of their children is basically normal for their age. Lim-
iting the level of motor activity of examined children takes place only on doctor’s 
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advice – 69,70%. In Poland, the parents themselves restrict their children's motor 
activity only in 12,12% of cases, on the recommendation of physical education 
teacher – in 12,12% of cases. In most cases, it was difficult for parents of Ukrainian 
children to answer to what extent and when they limit the motor activity of their 
children after recovering from diseases of the respiratory system. 

The most popular sports among the examined children were swimming 
(28,7% – in Poland; 14,98% – in Ukraine), football (22,22% – in Poland; 20,98% 
– in Ukraine), athletics (14,97% – in Poland; 20,99% – in Ukraine), martial arts 
(11,7% – in Poland; 13,69% – in Ukraine). 

During physical exercises, 65,41% of children did not feel any discomfort. 
On average, physical activity of 4,51% of children causes shortness of breath 
(3,98% – in Poland; 4,87% – in Ukraine), and of 4,59% – cough (4,54% – in Poland; 
3,99% – in Ukraine). Other violations related directly to the functioning of the res-
piratory system’s organs in conditions of physical activity were not reported. 

Therefore parents of examined children are fully aware that physical ac-
tivity is an essential part of a healthy lifestyle that shows percentage distribution 
of their answers to the question: Please choose the opinion about physical ac-
tivity of all below that you agree (or several) (table 2). 

It should be noted that the parents follow a healthy life-style relatively. 
82,71% of all respondents do not smoke. 71,98% smokers do not smoke in the 
presence of their children. 

Analysis of diseases’ frequency of respiratory system in the examined chil-
dren showed the following: 15,78% of all parents reported that their children 
did not suffer from any respiratory diseases during the last academic year; 
30,08% of all respondents reported that their children were sick twice a year 
(30,99% – in Poland; 32,65% – in Ukraine); 12,78% of children were sick once  
a year (14,97% – in Poland; 11,96% – in Ukraine); and finally, 14,29% of the chil-
dren were sick 3 times a year (13,03% – in Poland; 15,97% – in Ukraine). 
 
Table 2 
Here it is the parents’ opinion of examined children about the role of physical 
activity in human life 
 

Please tick any of the following assertions that you agree  
(you can select several options): 

Poland Ukraine Total 

Lessons of physical activity are essential because they allow you to keep fit 25,29 29,63 27,33 

Lessons of physical activity are important because they give pleasure  29,47 23,36 25,28 

Lessons of physical activity are essential to maintain health  23,99 24,52 24,15 

Lessons of physical activity may be hazardous to health    1,59 
Lessons of physical activity can help to prevent overweight 21,54 19,58 20,96 

Lessons of physical activity are needed mainly to those who want to become  
a professional athlete 

  0,68 
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According to the analysis of medical records of examined children, an 
acute viral infection of the upper respiratory tracts has been mentioned as the 
main cause of respiratory diseases in children from Poland and Ukraine. The 
general structure of the respiratory diseases of examined children is presented 
in the table 3. The most frequent clinical forms of diseases of respiratory system 
were: inflammation of the nasal mucous membrane and the larynx, tonsillitis, 
chorditis, inflammation of bronchi, pneumonia (see table 3). 

The average duration of the disease has ranged from 4 to 7 days. 28,56% 
of children have been sick for 6–7 days (28,04% – in Poland, 29,33% – in 
Ukraine). On average, 19,54% of children have been sick for 5 days (19,99% – in 
Poland, 18,70% – in Ukraine). 10,52% of children have been sick for 4 days 
(11,69% – in Poland, 9,95% – in Ukraine).  
 
Table 3 
The structure of the respiratory diseases of examined children (1657 cases 
among 1091 children) 
 

Types of diseases Poland Ukraine Total 

1 – bronchial asthma 0,75 0,59 0,61 

2 – chronic bronchitis 1,04 1,98 1,21 

3 – acute bronchitis 10,09 15,36 11,52 

4 – inflammation of the nasal mucous membrane 43,69 45,11 44,24 

5 – inflammation of the larynx 15,87 11,08 12,12 

6 – inflammation of the tonsils 13,64 12,89 13,02 
7 – pneumonia  4,25 4,99 4,85 

8 – inflammation of the vocal cords 8,04 9,21 8,48 

9 – other  1,28 1,15 1,25 

 
There is a beneficial effect of using special physical exercises after recov-

ering from respiratory diseases. Also, parents of ill children do not know enough 
about them both in Poland and in Ukraine. Thus, 54,89% of all respondents do 
not know about the positive effects of using of respiratory exercises after reco-
vering from respiratory diseases among children (53,66% – in Poland, 55,02% – 
in Ukraine). Only one third of respondents indicated that their children are able 
to perform basic breathing exercises (32,00% – in Poland, 33,30% – in Ukraine).  

81,21% of respondents would like their children are able to perform 
breathing exercises. However, most parents would like them to be the dynamic 
respiratory exercises (31,47% – in Poland, 30,03% – in Ukraine), sound gymnas-
tics and elements of singing (24,89% – in Poland, 29,27% - in Ukraine), static 
respiratory exercises (19,09% – in Poland, 21,99% – in Ukraine) and elements of 
Yoga (15,69% – in Poland, 17,98% – in Ukraine).  



Peculiarity of lifestyle and the heath of children at the age of 7–9 in the context of education and…  

201 

The dependence‘s assessment of some indicators of the respiratory sys-
tem and elements of children’s life style at the age of 7–9, using the Spearman’s 
rank correlation coefficient (the confidence level p < 0,05000, n = 1091), showed 
that a strong direct dependence exists only between the using of hardening pro-
cedures and the size of the chest circumference during inhalation (table 4). Dis-
comfort during physical exercises and the requency of respiratory diseases – on 
the one hand, and holding the breathing during exhalation – on the other hand, 
were back moderately closely related (see table 4). When a child has the ability 
to perform basic breathing exercises it is positively moderately closely related 
to the length of holding the breathing during inhalation and the chest circum-
ference during inhalation (see table. 4). 

 

5. Discussion of the study’s results 
 

The main value of society is a human life and health. Without health no 
one can be happy. Health can only be formed, obtained by means of focused 
hard work on oneself and acquiring knowledge. It is the knowledge of the prin-
ciples of a healthy lifestyle that is the order of vital activity which would maintain 
and even multiply health, but not destroy it. Children are the future of every 
country, the prospects for its economic, social and spiritual development. 

Health has always been a major factor in the nation's security. The task of 
improving the health of school children cannot be solved only by the efforts of 
doctors. Health should be one of the main results of education. 

 

Table 4 
The dependence‘s assessment of some indicators of the respiratory system and 
elements of children’s life style at the age of 7–9, using the Spearman’s rank 
correlation coefficient when the confidence level is p < 0,05000, n = 1091 
 

 The application of 
hardening proce-

dures 

The frequency of 
respiratory diseases 

The children’s ability 
to perform breathing 

exercises 

Discomfort during 
physical exercises 

Breath-holding dur-
ing exhalation, sec  

- –0,493162 0,303063 –0,610480 

The chest circumfer-
ence during inhala-
tion, cm  

0,758235  0,500870 - 

 

One of the main modern society’s problems is the creation of an educa-
tional system that would not only bring up an educated, cultured man, but 
would maintain and develop his health. 

School is a children's living space, where they spend about 70% of their 
time, so that the school must provide knowledge and skills to organize life, to 
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diagnose, to protect and improve the children’s health. We should take into ac-
count socio-economic, ecological, climatic and other regional and individual 
characteristics, in which a child is brought up. 

As our researches showed that an inadequate rest, reducing motor activ-
ity, reducing daily physical activity have a close relationship with children’s dis-
eases of the respiratory system. 

According to the Ministry of Health of Ukraine, currently, 90% of pupils 
have deviations in the health and more than 50% – poor physical preparation. 

Over the past five years, the disease incidence of children at the age 7–14 
increased by nearly 35%. There is a reduction of the number of healthy school-
children from 33% (the first grade) to 6–9% (among seniors). The total child dis-
ability is increasing (Агапитов, 2010, p. 25; Доклад о состоянии…, p. 98). 

In the structure of general children’s morbidity in the world, respiratory 
diseases take the second place – 22,7% (Доклад о состоянии…, p. 101). 

The analysis of children’s state of health in Ukraine and European com-
munity confirms that search for methods of education, forms of its organization 
to maintain and strengthen the health of the young generation of the state are 
particularly important. Successful achievement of this goal is only possible in a 
methodical, complex and coordinated work of parents, teachers, doctors, law-
yers and sociologists. 

There are various definitions of health and approaches to its preservation 
and strengthening in the ethno pedagogy.  

According to the definition of the World Health Organization, “health is a state 
of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence 
of diseases or disability.” 

Learning is the most successful and minimally traumatic for a child’s psy-
che when strictly coordinated with the age-related physiological and psychologi-
cal capabilities when the teacher takes into account the heritable potential of 
the young person. Learning has to be oriented on the organism’s ability to resist 
stress, and this ability is nothing more than health.  

Human health is its ability to maintain appropriate to the age and sex of 
psychophysiological stability in conditions of constant change of qualitative and 
quantitative structural units and sensory information.  

Health reflects the quality of the adaptation of the organism to the envi-
ronment, it is the process of human interaction and habitat, the state of health 
itself is formed by the interaction of external (natural and social) and internal 
(heredity, gender, age) factors. 

When we accept conditionally the level of health for 100%, 20% depends 
on hereditary factors, 20% - on socio-economic and ecological conditions, 10% 
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– on the activity of the National Health Service, 50% depends on the person, on 
its lifestyle (Доклад о состоянии…, p. 124). 

Lifestyle is a biosocial category that characterizes human activity, his work, 
life, the form of satisfaction the material and spiritual needs, rules of individual 
and social behavior. That is to say, the lifestyle is the “face” of the individual that 
reflects the level of social progress (Апанасенко, Попова, 1998, p. 147; Дуб-
ровский, 1999, p. 124–127). 

According to modern concepts, the term “healthy lifestyle” includes the 
following (Физическая активность..., 2006, p. 50–54): 

‒ optimal motor regime, 
‒ rational nutrition, 
‒ hardening, 
‒ personal hygiene, 
‒ positive emotions, 
‒ rejection of bad habits (smoking, alcohol and drugs). 

 
An adult’s health is formed in childhood and largely depends on a healthy 

lifestyle.  
As our studies showed that the level of motor activity of most children in 

Ukraine and Poland did not meet the necessary parameters to ensure proper 
physical health. The situation is exacerbated by the increasing popularization in 
childhood and youth of attractive activities not related to physical activity (slot 
machines, computer games, etc.). 

The correlation of 28 hours of lessons from general subjects to 2 hours of 
physical education a week in schools indicates the failure of physiological regu-
lation of mental and physical activity during the growth and development of 
children’s organism. Lack of physical activity of the young organism at the age 
of 7–17 is 60–75% of needed for preservation the health and development of 
physical conditions (21,55). 

Workers of Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynaecology of the National 
Academy of Medical Sciences of Ukraine, V. Nedilko, T. Kaminska, S. Rudenko have 
appraised the state of children's health for two years (Агапитов, 2012, p. 101–108). 
The analysis of the received data showed a significant number of children with de-
viations in health. Unfortunately, only 2,8% to 11,9% of children can be attributed 
to the group of healthy children, 53–64% was with chronic pathology. Moreover, 
pathological processes grew from grade to grade. It should be noted that over 40% 
of children come to school with established chronic diseases already.  

Based on all foregoing, according to the purpose of correction children's state 
of health after recovering from respiratory disease, we need to develop the ade-
quate program of physical education. During regulation of physical loads we should 
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take into account not only such components as: the duration of performing exer-
cises, intensity, duration of rest’s intervals between exercises, the character of rest, 
number of exercises’ repetitions, but elements of medical physical culture (kinesio-
therapy) would be included actively. The greatest attention should be paid to such 
types of motor activity that have the greatest therapeutic effect and also have the 
greatest popularity among parents and their children, that is to say, static and dy-
namic breathing exercises, sound gymnastics, and elements of yoga. 

The scales of the problem determine the necessity of a new understand-
ing of the situation and the development of effective approaches for increasing 
physical activity, maintaining and strengthening the somatic children’s health. 
But the effectiveness of used measures has to depend not only on the nature of 
muscular activity, but also on the level of adaptive mechanisms’ development 
and functional reserves of the major body systems. 
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Ready for future special pedagoges to forming socio-economic  
competitiveness of personality with psychophysic faults 

 

In the conditions of entry of Ukraine into the European space, higher educa-
tion should provide qualitative training of a specialist with an innovative type 
of thinking, high culture, economically competent, ability to adapt quickly to 
innovations. The article proposes to consider the readiness of future special 
educators to form the socio-economic competence of people with develop-
mental problems. Diagnostic materials are provided on the readiness of stu-
dents to “Special Education” for the formation of social and economic com-
petence in persons with psychophysical disorders, as well as a special course 
on the problem for students of the Faculty of Pedagogy. 
 

Keywords: person with psychophysical disorders; socio-economic competence; 
professional readiness 

 
 
 

Вступ 
 
В умовах соціальних та економічних змін перед освітою поставлено 

завдання не просто дати вихованцям певний рівень знань, умінь і навичок 
щодо основних напрямків розвитку, але й забезпечити здатність і готовність 
жити в сучасному суспільстві, досягати соціально-значущих цілей, ефективно 
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повинна забезпечувати, якісно взаємодіяти і вирішувати життєві проблеми. 
Формування практичного та психологічного компонентів залучення студен-
тів до професійної діяльності опирається на взаємообумовлені зміни в емо-
ційно-вольовій, операційно-технічній та інтелектуальній сферах особис-
тості, які стимулюють розвиток самосвідомості, що у свою чергу впливає на 
розвиток усіх інших сфер, здійснюючи регулятивну функцію процесу фор-
мування особистості та її професійної компетентності.  

Професійна підготовка студентів поетапно наповнюється різним змістом.  
На початковому етапі навчально-пізнавальної діяльності студентів 

провідним є моральний компонент, а головним у професійній мотивації – 
початковий недиференційований інтерес до даного виду праці.  

На другому етапі необхідне формування ієрархії мотивів навчально-
професійної діяльності, коли початковий пізнавальний інтерес переростає 
в професійний інтерес до конкретного виду діяльності. На наступному, тре-
тьому, етапі головним є практичне залучення студентів до професійної дія-
льності під час якого вони отримують і поглиблюють загальні знання про 
професії даної галузі, базові або спеціальні знання, уміння та навички; на-
бувають попереднього досвіду виконання простих практичних завдань. 
Останні охоплюють зміст праці всіх професійних груп галузі та мінімально 
необхідний досвід роботи за спеціальністю, яка набувається під час відпо-
відного допрофесійного навчання.  

Так, залучення студентів до соціально-економічної діяльності може 
сприяти розвиткові інтегрального особистісного новоутворення, що вклю-
чає стійке прагнення до праці в даній галузі, наявність спеціальних знань, 
умінь і навичок, а також комплекс індивідуально-психологічних (вольових, 
емоційних, характерологічних) якостей, які забезпечують високу ефектив-
ність професійного функціонування людини в цій галузі (Кашуба, 2016).  
 
1. Формування професійної самосвідомості майбутніх педагогів 

 
Що стосується професійної самосвідомості, яка, як відомо, є ново-

утворенням юнацького віку, то на етапі формування спеціальних економіч-
них умінь важливими є прагнення до знання психологічної структури своєї 
особистості, адекватна самооцінка базових знань, умінь, навичок, здатність 
до професійної самоосвіти, соціальна адаптація тощо. 

Отже, через професійно орієнтоване навчання студентів (із залучен-
ням їх до практичної діяльності) і формування професійних ціннісних оріє-
нтирів можливе забезпечення в подальшому розвитку та вдосконалення 
професійних умінь (Иванова, 2008).  
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Серед пріоритетних завдань, визначених у Законах України «Про 
освіту», «Про вищу освіту», в Національній доктрині розвитку освіти України 
у ХХІ столітті, «Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти України 
та її інтеграції в Європейський освітній простір», галузевих стандартах вищої 
освіти та основних напрямах реалізації Болонської декларації представлені 
стратегічні шляхи оновлення змісту навчання і виховання майбутніх фахівців, 
реструктуризації освіти, трансформації гуманітарної освіти, впровадження 
інноваційних технологій, підготовки конкурентоспроможних фахівців тощо.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців у вищій школі є предметом 
наукових досліджень, які відображають такі її аспекти, як: філософія сучас-
ної вищої освіти (В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Кремень та ін.), теоретичні та 
методичні засади неперервної професійної освіти (С. Гончаренко, Н. Ничкало, 
А. Колупаєва, С. Сисоєва та ін.), дидактика та методика навчання у вищій школі 
(A. Алексюк, В. Краєвський, С. Миронова, О. Мороз, М. Носко, В. Олійник, 
А. Петровський, К. Островська, В. Синьов та ін.), проблема вдосконалення 
організації навчального процесу у вищій школі (В. Бондар, В. Засенко, В. Зі-
нкевичус, С. Миронова, К. Островська, С. Пахомова, Дж. Рассел, В. Синьов, 
М. Шеремет, Д. Шульженко та інші).  

Формування практичного та психологічного компонентів залучення 
студентів до професійної діяльності опирається на взаємообумовлені зміни 
в емоційно-вольовій, операційно-технічній та інтелектуальній сферах осо-
бистості, які стимулюють розвиток самосвідомості, що у свою чергу впливає 
на розвиток усіх інших сфер, здійснюючи регулятивну функцію процесу фо-
рмування особистості та її професійної компетентності. Професійна підго-
товка студентів поетапно наповнюється різним змістом  

Актуальність дослідження на психолого-педагогічному рівні визнача-
ється тим, що соціальна стратегія України, спрямована на створення умов 
для сталого розвитку нашого суспільства на основі більш ефективного ви-
користання і вдосконалення людського потенціалу, передбачає перехід на 
компетентнісний рівень освіти. 

Численні зарубіжні дослідження присвячені вивченню різних аспектів со-
ціальної компетентності, зокрема зв'язку її з життєвими цінностями (J. P. Allen), 
з поведінкою в ситуації стресу (C. Hanson), із формуванням їх у шкільному 
віці (H. Калініна та ін.). 
 
2. Українська система вищої освіти в європейському вимірі 

 
Європейські освітні стандарти спонукають українську систему вищої 

освіти до пошуку оптимальних, ефективних, інноваційних способів трансфо-
рмації навчально-виховного процесу у вищій школі, висовуючи нові вимоги 
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до якості професійної підготовки майбутніх фахівців. У свою чергу, профе-
сійна підготовка, будучи особливим видом діяльності, що базується на за-
своєнні людиною суспільного досвіду по формуванню на цій основі педаго-
гічної системи діяльності та особистості в цілому, повинна обумовлюватись 
характером цієї діяльності.  

Аналізуючи процес професійної підготовки майбутніх спеціальних пе-
дагогів, варто визнати, що навчання у системі вищої школи спрямоване пе-
редусім на надання теоретичних знань та вироблення предметних умінь  
і навичок. Разом з тим, досягти особистісного та професійного зростання, 
що є дуже важливим для спеціального педагога, враховуючи різноманіт-
ність професійних функцій педагога шляхом використання лише традицій-
них методів навчання на сьогодні практично неможливо.  

Таким чином, постає питання доцільності використання активних ме-
тодів і прийомів навчання та їх впливу на оптимізацію процесу підготовки 
майбутніх спеціальних педагогів шляхом активізації самопізнання студен-
тів, їх професійного самовизначення усвідомлення життєвих планів тощо. 

В Україні практично всі дослідники спеціальної педагогіки (В. Бондар, 
В. Засенко, А. Колупаєва, С. Миронова, К. Островська, В. Синьов, Н. Пахомова, 
М. Шеремет, Д. Шульженко та ін.), наукові розробки яких присвячені про-
блемі підготовки професійних кадрів, вказують на цінність побудови про-
цесу навчання, насамперед орієнтованого на професійно-особистісне зро-
стання студентів-дефектологів, що реалізується в контексті використання не 
лише традиційних методів освоєння професії. 

Мета статті – висвітлити готовність студентів напряму «спеціальна 
педагогіка» до формування соціально-економічної компетентності у осіб із 
проблемами в розвитку; виявлення критеріїв та рівнів її сформованості. 

Вочевидь, професійна готовність є невід’ємною частиною професій-
ної самосвідомості, що передбачає прийняття провідних професійних ро-
лей, цінностей та норм. Наявність мотиваційних структур, котрі спонукають 
особистість до ефективної професійної діяльності. Досягнення адекватної 
професійної ідентичності знижує тривожність, невпевненість, авторитар-
ність, підвищує особистісний потенціал. 

Так, на думку дослідниці Л. Шнайдер (Роджерс, 1993), сутність професій-
ної готовності полягає в усвідомленні своєї приналежності до певної професії, 
яка формується у процесі професійної освіти та активного розвитку професійної 
компетентності. Вчена висвітлює процес професійного самовизначення, персо-
налізації, самоорганізації. Це проявляється в тому, що індивід усвідомлює себе 
представником конкретної професійної діяльності та професійного співтоварис-
тва, спроможний як ототожнити себе зі справою з іншими, так і диференціюва-
тись, що проявляється на емоційному когнітивному поведінковому рівнях. 
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Слід зазначити, що професійна підготовка майбутніх спеціалістів 
щодо власного розвитку соціально-економічної компетентності має різні 
джерела формування. Одним з них є професійна освіта, зміст якої забезпе-
чує певну ступінь ідентичності випускника з образом професіонала. Саме 
тому освітня система поряд із передачею знань і вмінь повинна забезпечу-
вати умови для навчання і виховання справді талановитої та всебічно роз-
виненої особистості, орієнтованої на ефективну професійну сферу, спорід-
нену із власними суб’єктивними структурами. Студент-випускник має бути 
готовий до прийняття відповідальних рішень розв’язання поточних конфлі-
ктів, використання нових інформаційних та комунікаційних технологій, ефе-
ктивного використання отриманих економічних знань та вмінь, успішного 
функціонування в ринковому просторі.  
 
3. Критерії оцінювання стану готовності студентів-бакалаврів до професійної 

діяльності 
 
Оцінка ступенів готовності майбутніх педагогів до формування еконо-

мічної соціалізації учнів із інтелектуальними порушеннями проводилася за 
інформаційно-пізнавальним, мотиваційно-ціннісним, діяльнісним та резуль-
тативним критерієм. Інформаційно-пізнавальний критерій готовності майбу-
тніх учителів дозволяє оцінити знання мети, суті, змісту професійної само-
освіти з економічної точки зору, методів і прийомів раціонального констру-
ювання самоосвітньої педагогічної діяльності, особливостей її реалізації  
в інклюзивних умовах.  

Мотиваційно-ціннісний критерій дозволяє визначити ціннісне став-
лення майбутнього педагога до отримання знань із економічної та соціаль-
ної сфер життя сучасної особистості. Відношення до професійної діяльності, 
ступінь реалізації особистісних якостей вчителя, прийнятих норм і ціннос-
тей впливають на мотивацію економічної самоосвітньої готовності.  

Діяльнісний критерій визначається комплексом дій, прийомів і мето-
дів, направлених на реалізацію поставленої, яка виражається в умінні ви-
значати і вирішувати виокремлені задачі, уміння відбирати і опрацьовувати 
інформацію, вміння планувати та організовувати власну самостійну пізна-
вальну активність, вмінні застосовувати результати самоосвіти у свою про-
фесійно-педагогічну діяльність.  

Результативний критерій готовності майбутніх спеціальних педагогів 
характеризується сформованою здібністю до якісного аналізу самоосвіт-
ньої діяльності в галузі соціальної та економічної сфер, які активізують 
прийоми і методи навчання, дозволяють контролювати і регулювати дану дія-
льність та оцінювати її результати, проводити корекцію. На основі розроблених 
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критеріїв та показників була проведена діагностика сформованості готовно-
сті студентів до професійної роботи. Діагностика проводилася за допомогою 
комплексу спеціально підібраних методик, в тому числі методика оцінки зді-
бностей до саморозвитку и самоосвіті В. Андрєєва, методика А. Карпова з ді-
агностики рівнів розвитку рефлексії, методики діагностики потреб в самороз-
витку, використаних в авторській інтерпретації, анкетування та ін. констату-
вального експерименту дозволяють виявити і схарактеризувати 5 рівнів сфо-
рмованості готовності майбутніх педагогів до формування соціальної та еко-
номічних сфер життя дитини з особливими потребами в умовах інклюзії. Ці 
рівні, які ми назвали адаптаційним, репродуктивним, евристичним, рефлек-
сивним, креативним дозволяють провести комплексну оцінку готовності сту-
дентів-дефектологів до самоосвіти в галузі соціальної роботи та економіки. 
Визначення рівнів залежить від ступеня відношення до назв критеріїв. 
 
4. Рівні готовності студентів до педагогічної діяльності 

 
Адаптивний рівень характеризує відсутність у майбутніх вчителів 

обов’язкового позитивного відношення до економічної самоосвіти. Сфор-
мовані на етапі довузівської підготовки уміння та навички самоосвітньої ді-
яльності є на низькому рівні і не використовуються ними в процесі навчання 
у вищій школі. Знання про суть і структуру, особливості організації самоос-
вітньої діяльності без системи. У майбутніх педагогів, що є на цьому рівні, 
відсутня потреба у розвитку професійних якостей, поглибленні та поши-
ренні професійно-педагогічних знань. Студентська молодь не може ставити 
перед собою самоосвітні завдання з основ економіки та соціальної роботи 
та не готові планувати і організовувати власну пізнавальну діяльність. Нави-
чки самоаналізу професійного розвитку, оцінки особистісних професійних 
якостей у студентів на адаптивному рівні не сформовані.  

Такі студенти не вміють аналізувати свої прогалини у власній освіті, 
проявляти активність у діяльності з їхній ліквідації. Майбутні спеціальні пе-
дагоги, які мають адаптивний рівень готовності, не здібні цілеспрямовано 
та ефективно займатися економічною самоосвітою. 

Репродуктивний рівень відповідає рівню мислення студентів про не-
обхідність самоосвіти, але особиста зацікавленість і бажання займатися са-
моосвітою економічної діяльності відсутня. Самоосвітня діяльність залиша-
ється лише контрольованою з боку викладача. Майбутні педагоги, які зна-
ходяться на цьому рівні, позитивно відносяться до отримання нових знань 
з організації самоосвіти, але бажання до її реалізації відсутнє. Діяльність, 
що направлена на удосконалення, носить ситуативний характер. Самостійне 
задоволення пізнавальною потребою, яка виникає в залежності від настрою 
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та оточуючої дійсності. Студенти можуть використати тільки раніше засво-
єні методи самоосвіти з метою розвитку професіоналізму. На основі само-
аналізу рівня професійного розвитку, майбутні вчителі здібні виявляти в пе-
дагогічній діяльності помилки и використовувати методи самоосвіти для їх-
нього вилучення та попередження. 

Евристичний рівень передбачає дискретний характер економічної само-
освіти. Студенти, які мають такий рівень готовності, позитивно відносяться до 
самоосвіти, мотивовані реалізувати цей процес. Плануючи та організовуючи 
самоосвітню діяльність, майбутні педагоги спираються на сформовані уяв-
лення та поняття про її суть і структуру, але, ці уявлення недостатньо система-
тизовані. Студенти схильні до рефлексії відносно своєї діяльності, спираються 
на самоосвіту як ефективний метод особистісного розвитку, при цьому відсу-
тня систематичність в організації процесу самоосвіти. Вони потребують періо-
дично консультацій для визначення напрямків роботи по самоорганізації.  

Рефлексивний рівень передбачає комплексний, цілеспрямований, са-
мостійний процес самоосвіти. У студентів на достатньо високому рівне розви-
нуті емоційно-вольові процеси, необхідні для здійснення спрямованої на по-
повнення знань, систематичної самоосвіти в ринкових відносинах, економіч-
них зв’язках. Самоосвіта студентів зорієнтована на сферу викликаних профе-
сійних інтересів. Студенти мають повне уявлення про економічні знання, про 
методи і прийоми самоосвіти, про зміни в професійній діяльності, які носять 
творчий характер. Такі студенти здібні самостійно планувати, організовувати, 
управляти, оцінювати та вносити корективи в діяльність по саморозвитку.  

Креативний рівень проявляється у сформованій готовності майбутніх 
педагогів комплексно займатися самоосвітою у економічній сфері. Студе-
нти, знання яких базуються на системі знань про суть, структуру, методах и при-
йомах самоосвіти, раціонально констатують пізнавальну діяльність. Чітко 
визначають мету та вирішують їх послідовно й ефективно, здійснюючи не-
обхідну самокорекцію, управляють самостійною пізнавальною діяльністю 
та вибудовують власну освітню траекторію. Майбутні вчителі, які мають 
креативний рівень готовності до поповнення знань, відповідально відно-
сяться до майбутньої професії, розуміють конкуренцію на ринку праці, не-
обхідність систематично поповнювати знання, достатньо вмотивовані.  

Ці студенти проявляють активність в аналізі своєї діяльності, демон-
струють потребу у самовдосконаленні. Студенти, які знаходяться на цьому 
рівні, завжди готові до самоосвітньої діяльності в різних сферах життя. Ана-
лізуючи ситуацію професійного розвитку, враховують можливість самоос-
віти та самореалізації в педагогічній діяльності. Саме економічна компете-
нтність є засобом самопізнання і самовдосконалення. 
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5. Результативність дослідження 
 
Загалом, на думку багатьох вчених, підготовка майбутніх фахівців у спе-

ціальній освіті має орієнтуватися на актуалізацію відповідних професійно-
особистісних якостей, формування професійної компетентності у поєднанні 
з гуманістичним світоглядом, формування системи професійних навичок, 
які дозволяють досягати професійного успіху, набуття професійної культури 
спілкування, розвиток професійної інтуїції. 

Так, проводячи дослідження, пов’язані з мотивацією до розвитку со-
ціально-економічної компетентності, ми обстежили студентів 1–2 курсів на-
пряму «Спеціальна педагогіка» (2016, 2017). Проводити анкети, бесіди, на-
давали тести з професійними питаннями. В результаті проведення навчаль-
них тренінгів, семінарських занять, диспутів, веб-квестів, старт-технологій 
та ін. показники всіх сфер покращилися на 30–35 відсотків. 

 

 
Рис. 2. Сфери сформованої готовності студентів напряму  

«Спеціальна педагогіка» до професійної діяльності». 
 

Нами з’ясовано, що у студентів напряму «Спеціальна педагогіка» осо-
бистісна соціально-економічна компетентність – це тільки знання в галузі 
економіки (навчання та виховання) на вітчизняному та європейському ринку, 
конкурентоспроможність професії на ринку праці. А про такі важливі поняття 
як тайм-менеджмент, економічна грамотність, ощадливість тощо не були ро-
зглянуті студентами як показники соціально-економічної компетентності. 

Процес навчання з формування власної соціально-економічної компете-
нтності, ми вважаємо ключовою умовою підготовки студента-дефектолога до 
роботи з особами із психофізичними порушеннями. Оскільки відбувається 
осмислення спектра ролей, що були засвоєнні завдяки процесу професіоналі-
зації; забезпечується можливість для виконання певних ритуалів в професійній 
поведінці; набувають чіткого оформлення нові цілі та перспективи. 
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Практика викладацької діяльності підтверджує, що у 2015 р. лише 23% 
студентів напряму «Спеціальна педагогіка. Логопедія» були вмотивовані, 
знали про майбутню професію; у 2016 році – 36,8%, а у 2017 р. – 56,5%; серед 
студентів-дефектологів ці показники менші: у 2016 році – 20,6 %, а у 2017 р. – 
34,9%. Для визначення таких даних проводилися анкетування, бесіди та тес-
тування. Показники за останні три роки висвітлюють належну роботу по 
профорієнтації кафедри корекційної педагогіки та інклюзії факультету педа-
гогічної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка. 

 
Логопеди дефектологи 

 
Рис. 1. Частка вмотивованих студентів 1–2 курсів спеціалізації  

«Логопедія» та «Корекційна психопедагогіка» факультету  
педагогічної освіти ЛНУ імені Івана Франка. 

 

Як видно з діаграми, студенти напряму «Спеціальна педагогіка» спе-
ціалізації «Логопедія» більш вмотивовані, ніж майбутні спеціальні педагоги 
спеціалізації «Корекційна психопедагогіка» (2016, 2017 роки). Порівнюючи 
дані на діаграмах видно значний прогрес у готовності обирати професію. 
Про це говорить профорієнтаційна робота кафедри корекційцної педаго-
гіки та інклюзії, яку очолила у 2016 році професор, доктор психологічних 
наук Островська К.О. 

Дослідниця К. Островська відзначає досить широкий спектр методич-
них форм, який характеризується різноманітністю завдань та можуть висту-
пати засобом впливу, спрямованим на розвиток знань, соціальних устано-
вок, вмінь та досвіду в сфері міжособистісного спілкування, а також бути 
засобом розвитку компетентності у спілкуванні (Островская, 2010).  

Отже, одним із найбільш ефективних аспектів підготовки студентів 
вважаємо активні методи групової діяльності, а саме соціальний тренінг та 
окремі методи соціально-економічного навчання. 
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Слід зазначити, що головна відмінність соціально-економічного тре-
нінгу, який пропонується студентам, відрізняється від інших форм групової 
роботи і полягає у тому, що базується на використанні інтерактивних форм 
навчання, створює умови для поглиблення отримання нових економічних 
знань і формування практичних умінь і навичок. 

У системі підготовки майбутніх спеціальних педагогів використання 
інтерактивних методів навчання тренінг на соціально-економічну тематику 
набуває все більшого поширення що безумовно сприяє кращому розу-
мінню учасниками власного внутрішнього світу допомагає зрозуміти власні 
почуття переглянути сформовані стереотипи створює можливість обіграти 
проблемні життєві ситуації знайти ефективні варіанти їх вирішення.  

Як свідчить методична література тренінгові заняття відіграють клю-
чову роль оскільки створюють умови які б сприяли виробленню учасниками 
свої позиції в професійних ситуаціях і відносинах та удосконаленню рівня ро-
звитку компонентів професіоналізму. визначених для успішної діяльності.  

У ході тренінгів створюються умови для усвідомлення студентами 
своїх професійних можливостей розуміння свого професійного Я; визна-
чення шляхів входження у психолого-професійне співтовариство і вектора 
подальшого професійного зростання прийняття себе в професії управління 
собою в професійних ситуаціях і в цілому своїм професійним розвитком. 

На перших етапах професійного становлення основною рушійною си-
лою цього процесу є протиріччя між уявними та реальними умовами про-
фесійної діяльності. У процесі виконання тренінгових вправ учасники мають 
можливість активно обмінюватися досвідом, знаходити способи вирішення 
у проблемних професійних штучно заданих ситуаціях, що відображають си-
туації реальної педагогічної діяльності, виокремлювати більш ефективні 
методи навчання та саморозвитку. 
 
Висновки 

 
Отже, в умовах євроінтеграції проблема професійної готовності студе-

нтів напряму «Спеціальна педагогіка» постає особливо гостро. Низький рі-
вень фахової підготовки спеціальних педагогів перешкоджає успішному 
професійному навчанню, засвоєнню необхідних практичних навичок, роз-
виткові важливих якостей і, як наслідок, – призводить надалі до проблем  
з професійною адаптацією, з реалізацією творчого підходу в професійній 
діяльності; заважає професійному розвитку молодого спеціаліста. Оскільки 
становлення та розвиток професіоналізму значною мірою відбувається під 
час навчання у ВНЗ, вдосконалення процесу підготовки студентів залишається 
пріоритетним у контексті освітніх трансформацій у вищій школі, і в цьому процесі 
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вагома роль належить активним та інтерактивним формам і методам нав-
чання, які здатні забезпечити оптимальний рівень особистісно-професійного 
розвитку фахівців, збільшення попиту на послуги яких є очевидним. Тому пре-
дметом наших подальших наукових пошуків є розробка програми спецкурсу, 
спрямованого на підготовку студентів до формування соціально-економічної 
компетенції молодших школярів із інтелектуальними порушеннями. 
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Abstract 

Migration is the movement of people from one area to another within a coun-
try (internal migration) or from one country to another country (international 
migration). Internal migration in Turkey is experienced for many years de-
pending on the social and economic development. People are going to some-
where to find a job or better living standards. Especially, internal migration 
since 1950s has accelerated in Turkey. However, rural migration, which is de-
fined as migration from villagers to urban centers, has begun to intensify with 
internal migration. It is still continuing this situation. In rural areas, the biggest 
source of income for people is agricultural production. However, agricultural 
production values are decreasing present day. Depending on the this decline, 
people in our country have begun to move to the nearest urban center. The 
purpose of the study is to examine the immigration phenomenon experienced 
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intensively in our country in detail and to evaluate the relations between rural 
possibilities and agricultural production in Turkey. Data (2001–2014) were ob-
tained from Turkish Statistical Institute. As findings, the ratio of net migration 
was found as -3.5. It was determined that cattle presence (-1.175), sheep pre-
sence (-0,407) and goat presence (-1,433) decreased considerably depending 
on the migration. Wool and egg production was found to also be reduced. The 
correlation between the number of animal and animal products values with 
the amount of migration were found to be statistically significant. it is under-
stood that rural migration in our country is still continuing and will continue. 
It is observed that the reduction in the amount of land per capita has reached 
serious proportions, and the problems encountered in animal and crop pro-
duction have not been sufficiently resolved. 
 
Keywords: rural; migration; crop production; animal production; Turkey 

 
 

 

Introduction 
 
Migration is the movement of people from one area to another within a coun-

try (internal migration) or from one country to another country (international mi-
gration). Rural immigration can be defined as the migration of rural settlers – due 
to various reasons – from their original habitation to urban regions (Guresci, 
2013). As in many developing countries, migration is one of the main problems in 
the rural areas of Turkey since 1950’s. During the period 1953–1957 only, a million 
farmers were dislocated and unplanned urbanization was the result of factors mi-
grate to urban areas (Erdönmez, Özden, 2009; Taş, Lightfoot, 2005).  

Immigration to the city, especially from rural to urban migration, is a young-age 
phenomenon that affects young men and women and with young children and young 
families. Despite the fact that youth unemployment is higher in urban areas; the hope 
of finding a job is still the main driver of rural-to-urban migration. In developing coun-
tries, the increases in the population of the bigger cities with the rural migration and 
the decrease of the population in the districts and the villages in the low population 
bring about socio-economic concerns (Beauchemin, Schoumaker, 2005). 

Other main reason is the improvement living standards and the presence 
of better cultural and physical infrastructure in urban areas. With rural migration, 
the population of the big cities is increasing, and as a result, the intensity of use 
of agricultural land is decreasing. On the other hand, environmental degradation 
such as drought, desertification, flooding, and salinization of agricultural land, 
other agricultural hazards, and decreases in agricultural production are the de-
termining factors for migration from rural to urban areas. Education purposes 
can force them to go and settle in bigger cities (European Employment Obser-
vatory, 2010; Munro, 1974). 
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Animal and vegetable production activities are decreasing due to declining 
population in rural cities, villages and parcels, and in urban areas where industria-
lization and migration are taking place, as population density increases, agricul-
tural usage areas also decrease. The purpose of the study is to examine the immi-
gration phenomenon experienced intensively in Turkey in detail and to evaluate 
the relations between rural possibilities and agricultural production in Turkey.  
 
1. Material and methods 

 
The material of the study was the secondary data obtained from the Turk-

ish Statistical Institute which includes the population rates of 81 provinces be-
tween 2001 and 2015. Migration-related data is obtained from population cen-
sus data. It also benefited from the data of the public institutions and non-go-
vernmental organizations. In the study, a distribution graph was prepared to exa-
mine the change between 2001 and 2014. We performed a correlation analysis 
that to determine how did the animal numbers affect migration and regression 
analysis was performed to determine the magnitude and direction of effect of 
factors directly influenced by migration. The analysis of the data was used by 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) 21 V.  

 
2. Results and discussion 

 
The change in total animal number between 2001 and 2014 is shown in 

figure 1. When the figure was examined, it was observed that the total animal 
number showed a relative decrease between years of 2001 and 2009 and then 
rapidly increased. When examined from the point of view of sheep's number, 
there was no significant change until 2009, it decreased slightly in 2009 and then 
showed the increase. However, it was found that a large amount of the increase. 
When we look at the number of cattle, it can be said that there has not been 
any significant change for the period examined but it has increased a little since 
2010, but this increase is insignificant. When examined for the presence of goats 
it was also seen similar situations in the presence of sheep. It is observed that 
in all the parameters of a decline in 2009.The reasons for this include economic 
crisis in 2009, due to meet the needs of the meat stock in the country dairy cows 
and sent to slaughter their offspring and considered to have restricted the 
movements of animals for the control of foot and mouth disease in 2009. 



Sultan Kıymaz, Ufuk Karadavut, Galip Şimşek, Kübra Soğancı 

222 

 
Figure 1. Changes in animal amountsby years. 

 
The regression analysis results of relations between migration and animal 

number are shown in table 1. As migration increases, the number of cattle (-1,175), 
the number of sheep (-0,407) and the number of goats (-1,433) decrease. The reason 
for this is seen as the reduction in the animal with the migration and the closure of 
small businesses that are considered as the main dynamics of the country in terms of 
animal husbandry and migration. Migration is the practice of small business owners, 
and of course the biggest negative impact is on these enterprises. However, in terms 
of animal products, meat production (0,494), milk production (0,765) and honey pro-
duction (0,840) increased slightly. This increase is due to the existing animal stock.  

 
Table 1  
The relationship between the presence of animals and migration 
 

Variables Beta t 
Pearson’s correlation coeffi-

cient 

Cattle  -1,175 -8,289 ,896** 

Sheep -,407 -7,441 ,827* 
Goat -1,433 -17,491 ,898** 

Meat ,494 7,584 ,857** 

Milk ,765 9,609 ,924** 

Egg -,336 -3,690 ,878** 

Honey ,840 7,992 ,778* 

Wool -1,175 -8,289 ,844** 

Chicken ,840 12,308 ,879** 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed); **. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
a. Dependent Variable; b. Linear Regression through the Origin. 

y = 39992x2 - 258201x + 1E+07
R² = 0,9218

y = 118738x2 - 2E+06x + 3E+07
R² = 0,684

y = 67856x2 - 836109x + 8E+06
R² = 0,8331

y = 226586x2 - 3E+06x + 5E+07
R² = 0,8124
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After 2014, especially meat, imports of serious animal products started to be 
made. It even came to the position of importing hay. Wool production (-1,175) and 
egg production from animal products Animal products from wool production (-1.175), 
and the egg production decreased in this period. It is also estimated that this is mainly 
due to the termination of the egg production and wool production activities.  

Migration rates and urban migration rates in Turkey are shown in table 2. 
It is observed that the immigration rate in Turkey is around -3.5 and the immi-
gration is especially towards the places which are more industrially developed 
than the ones which are inadequate in terms of industry.  
 
Table 2  
Migration rates and the amount of urban migration in Turkey 
 

City 

Net  
Migration 

2007-
2014 

Rate of Net 
Migration (%) 

2007-2014 
City 

Net  
Migration 
2007-2014 

Rate of Net 
Migration (%) 

2007-2014 

Adana -9.787 -4,6 Konya -3.450 -1,7 
Adıyaman -7.624 -12,8 Kütahya -2.931 -5,1 

Afyonkarahisar -4.162 -5,9 Malatya -3.145 -4,1 

Ağrı -13.052 -23,6 Manisa -1.421 -1,0 

Amasya -2.006 -6,2 Kahramanmaraş -5.946 -5,6 

Ankara 39.729 8,1 Mardin -10.149 -13,2 

Antalya 25.890 12,7 Muğla 7.160 8,5 

Artvin -706 -4,2 Muş -9.907 -23,9 

Aydın 4.299 4,3 Nevşehir -1.856 -6,5 
Balıkesir 2.632 2,3 Niğde -2.564 -7,5 

Bilecik 541 2,6 Ordu -3.950 -5,4 

Bingöl -2.332 -8,9 Rize -1.134 -3,5 

Bitlis -5.938 -17,6 Sakarya 4.098 4,5 

Bolu 1.185 4,2 Samsun -5.399 -4,3 

Burdur 153 0,6 Siirt -3.856 -12,3 

Bursa 16.578 6,3 Sinop -119 -0,6 
Çanakkale 3.744 7,6 Sivas -6.902 -10,9 

Çankırı -128 -0,6 Tekirdağ 16.161 19,3 

Çorum -7.471 -13,9 Tokat -7.053 -11,5 

Denizli 1.406 1,4 Trabzon -2.905 -3,8 

Diyarbakır -13.520 -8,5 Tunceli 69 0,9 

Edirne -80 -0,2 Şanlıurfa -10.157 -5,8 

Elazığ -2.222 -4,0 Uşak -518 -1,5 
Erzincan -82 -0,4 Van -13.472 -12,7 

Erzurum -13.551 -17,4 Yozgat -11.359 -24,5 

Eskişehir 7.403 9,5 Zonguldak -6.558 -10,7 

Gaziantep 1.983 1,2 Aksaray -2.224 -5,8 

Giresun -540 -1,3 Bayburt -469 -6,2 

Gümüşhane 1.465 10,3 Karaman -674 -2,8 

Hakkari -2.708 -9,9 Kırıkkale -3.488 -12,6 
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Hatay -6.479 -4,3 Batman -2.003 -3,7 

Isparta 71 0,3 Şırnak -3.677 -7,8 

Mersin -2.634 -1,6 Bartın -30 -0,1 

İstanbul 56.523 4,2 Ardahan -2.303 -21,6 

İzmir 17.779 4,5 Iğdır -2.546 -13,4 
Kars -7.463 -24,4 Yalova 3.134 15,1 

Kastamonu 591 1,6 Karabük 1.275 5,5 

Kayseri 3.700 2,9 Kilis -747 -5,9 

Kırklareli 607 1,8 Osmaniye -771 -1,6 

Kırşehir -1.271 -5,7 Düzce 1.001 3,0 

Kocaeli 18.264 11,2 Net migration  -3,5 

 
The province with the greatest emigration is seen with a rate of 24.6% in 

the province of Yozgat which is located in the Central Anatolian region and imme-
diately beside the capital. The province of Kars, which is located in Eastern Anato-
lia region, is followed by 24.4%.The most migrated province is Tekirdağ province, 
which is located in Trakya region with 19,3%, followed by Antalya province, which 
is the most important tourist area in the Mediterranean region with 12,7%. 

The amounts of change of animal products are given in figure 2. Figure 2 
show that the production of milk and eggs has a very high value, whereas the 
expected amount of meat, honey, wool and chicken meat couldn’t be obtained. 

 
Figure 2. Amounts of change in animal products. 

 
Conclusions 

 
In this study, the immigration phenomenon experienced intensively in our coun-
try was examined in detail and evaluated the relations between rural possibilities 
and agricultural production in Turkey. As findings, the ratio of net migration was 
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found as -3.5. It was determined that cattle presence (-1.175), sheep presence 
(-0,407) and goat presence (-1,433) decreased considerably depending on the 
migration. Wool and egg production was found to also be reduced. The correla-
tion between the number of animal and animal products values with the 
amount of migration were found to be statistically significant. it is understood 
that rural migration in our country is still continuing and will continue. It is ob-
served that the reduction in the amount of land per capita has reached serious 
proportions, and the problems encountered in animal and crop production have 
not been sufficiently resolved 
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Classic methods of interest rate risk management 
 

The purpose of interest rate risk management should be to reduce the size of 
this risk to the maximum allowable size. The attempt to completely reduce 
the risk leads to the abandonment of opportunities for additional income that 
can be obtained due to changes in the market interest rate. Mismatch on the 
side of assets and liabilities and off-balance sheet items is a normal element 
of the activity until the extent of the threat does not significantly disrupt fi-
nancial liquidity and, at the same time, the generated income. The examina-
tion of the interest rate risk on the firma behavior should begin with getting 
acquainted with its size. In this way, the data should be properly collated and 
then the appropriate methods should be applied. 
 
Keywords: interest rate risk management; classic methods; changes in the 
market interest rate; financial markets; active and conservative strategy; gap 
analysis; duration methods; term structure of interest rates; balance sheet 
and off-balance sheet items 

 
 
 

Wstęp 
 
Wszyscy inwestorzy na rynkach finansowych (przedsiębiorstwa, osoby fi-

zyczne, instytucje finansowe) dążą do redukcji ryzyka. W tym celu wprowadzono 
wiele mechanizmów i technik zabezpieczania się przed nim. W nomenklaturze 
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ekonomicznej jest to określone pojęciem „zarządzania ryzykiem”. Dla instytucji fi-
nansowych jest to bardzo istotna działalność i takie instytucje, jak banki, towarzy-
stwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne oraz duże przedsiębiorstwa mają 
specjalne komórki zajmujące się ryzykiem. Wybór strategii zarządzania ryzykiem 
zależy przede wszystkim od filozofii i skłonności do ponoszenia ryzyka przez inwe-
stora. Spektrum możliwych działań znajduje się między strategią konserwatywną 
a strategią aktywną. W praktyce najczęściej stosowane są strategie pośrednie. 

Strategia konserwatywna dąży do pełnego zabezpieczenia przed zmianą 
wartości przez wyeliminowanie ryzyka i dążenie do osiągnięcia z góry założonych 
stóp zwrotu (Marciniak, 2001, s. 117). Większość inwestorów, tj. przedsiębiorstw, 
banków, instytucji finansowych, stosuje konserwatywną politykę zarządzania ry-
zykiem oraz wykorzystuje instrumenty pochodne w celu zabezpieczenia pozycji. 
Konserwatywne podejście obejmuje ustalanie limitów i kontrolę ekspozycji. Limity 
są ustalane w kategoriach mierników ryzyka, np. VaR. Powodują powstanie ogra-
niczeń uniemożliwiających zastosowanie alternatywnych rozwiązań. 

Strategia aktywna z kolei wykorzystuje ryzyko w celu zwiększenia wartości, 
zwykle przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych. Podejścia aktywne sto-
sują spekulację, dzięki czemu mogą dawać korzystne efekty, ale w przypadku 
tzw. szoków mogą powodować również znaczne straty. Strategie aktywne mogą 
być konstruowanie przy wykorzystaniu metod optymalizujących (optymalizacyj-
nych) stopę zwrotu portfela inwestycyjnego mierzoną wariancją. Modele opty-
malizacyjne umożliwiają również wybór optymalnych współczynników zabezpie-
czenia instrumentami pochodnymi (Kalinowski, 2009). 

Celem zarządzania ryzykiem stopy procentowej powinno być zredukowa-
nie wielkości tego ryzyka do maksymalnie dopuszczalnych rozmiarów. Próba bo-
wiem całkowitego ograniczenia ryzyka prowadzi do rezygnacji z szans dodatko-
wych dochodów, jakie można uzyskać dzięki zmianom rynkowej stopy procento-
wej (Fisher, Weil, 1971). Niedopasowania po stronie aktywów i pasywów oraz 
pozycji pozabilansowych są normalnym elementem działalności do momentu aż 
rozmiary zagrożenia nie zakłócą w znaczący sposób płynności finansowej, a za-
razem i uzyskiwanych dochodów. Badanie ryzyka stopy procentowej na zacho-
wanie interesującego nas podmiotu należy rozpocząć od zapoznania się z jego 
wielkością. W ten sposób należy właściwie zestawić dane, a następnie zastoso-
wać odpowiednią metodę. W tym celu: 

a) wyodrębniamy grupy pozycji bilansowych i pozabilansowych wrażliwych 
na wahania stopy procentowej, z podziałem na pozycje o stałej i zmien-
nej stopie procentowej, 

b) pogrupowanie powyższych pozycji z punktu widzenia terminów, w któ-
rych możliwa jest zmiana stawek procentowych. 
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Następnym etapem jest zbadanie wrażliwości danej instytucji finansowej 
na zmiany stopy procentowej, czyli określenie wpływu oczekiwanych zmian ryn-
kowej stopy procentowej na dochód netto lub wynik finansowy. Maksymalne 
rozmiary podejmowanego ryzyka są ściśle związane z pozycją finansową na 
rynku oraz z posiadanym kapitałem. 

Kolejnym etapem jest wybór odpowiednich przedsięwzięć mających na 
celu zmniejszenie jego rozmiarów. Można to osiągnąć dzięki: a) wyznaczeniu od-
powiednich limitów, b) zmianie struktury aktywów i pasywów, c) dążeniu do za-
warcia większej liczby umów z klauzulą zmiany oprocentowania, d) zabezpiecze-
niu się przed ryzykiem stopy procentowej za pomocą instrumentów pochod-
nych, e) zarządzanie portfelami: odwzorowanie portfelowe (portfolio dedica-
tion), immunizacja portfelowa (Falkenstein, Hanweck, 1996).  

Są to pasywne strategie portfelowe, które zmierzają do takiego ustruktu-
ryzowania portfela, by był niewrażliwy na wszelkie zmiany stóp procentowych. 
Metody te mają zatem zapewnić całkowite zabezpieczenie realizacji celu, jakim 
jest osiągnięcie określonej stopy dochodu w określonym horyzoncie inwestycyj-
nym lub też osiągnięcie przez rozważany portfel określonej z góry wartości na 
koniec okresu planowania. 
 
1. Analiza luki 
 

Analiza luki jest najpowszechniejszą metodą zarządzania aktywami i pasy-
wami. Jest również jedną z najprostszych koncepcji pomiaru i zarządzania ryzy-
kiem stopy procentowej. Służy głównie do pomiaru i zarządzania ryzykiem stopy 
procentowej wynikającym z niedopasowania terminów zmiany oprocentowania 
po stronie aktywów i pasywów dla pozycji o stałym oprocentowaniu. Metoda ta 
nie może być stosowana do pomiaru i zarządzania ryzykiem inwestycji związanych 
z papierami wartościowymi o stałej stopie procentowej. Przez pojęcie luki rozumie 
się różnicę między aktywami i pasywami podlegającymi zmianie oprocentowania 
w tym samym czasie (Uyemura, Deventer, 1997, s. 143). Dlatego ważne jest w tej 
analizie ustalenie momentu, w którym przypada termin przeszacowania stóp pro-
centowych dla poszczególnych wartości aktywów i pasywów (Kaczor, 2000): 

 
‒ luka pozytywna – wielkość aktywów wrażliwych na zmianę stopy procento-

wej przewyższa wielkość wrażliwych pasywów w danym przedziale czasu, 
‒ luka negatywna – wielkość pasywów wrażliwych na zmianę stopy pro-

centowej przewyższa wielkość wrażliwych aktywów, 
‒ luka neutralna – wielkość wrażliwych aktywów jest równa wielkości pasy-

wów wrażliwych na zmianę stopy procentowej w danym przedziale czasu. 
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Zależność pomiędzy wynikiem finansowym a zmianami stóp procentowych 
przedstawia tabela 1. 
 
Tabela 1 
Wpływ zmian stóp procentowych na wyniki finansowe (na podstawie: Trybuła, 2000) 
 

Luka niedopasowania Wzrost stopy procentowej Spadek stopy procentowej 

pozytywna zysk strata 

negatywna strata zysk 

 
W sytuacji zamkniętej pozycji stopy procentowej nie istnieje ryzyko. Jest jednak, 
gdy występują: 

‒ identyczna wielkość transakcji po stronie aktywnej i pasywnej bilansu, 
‒ identyczne formuły oprocentowania aktywów i pasywów, 
‒ identyczne terminy zapadalności pozycji aktywnych i pasywnych, 
‒ identyczne pozycje płatności odsetkowych. 

 
Ryzyko zależy również od zróżnicowanej wrażliwości stóp rynkowych. Jak 

wiadomo, krótkoterminowe stopy procentowe rynku pieniężnego mają większą 
wrażliwość niż długoterminowe stopy rynku kapitałowego. W krótkim okresie 
występuje większa zmienność stóp niż w długim.  

Punktem wyjścia jest podział pozycji bilansowych na dwie grupy: 
a) niezależnych od wahań rynkowej stopy procentowej (non-rate sensi-

tive assets), 
b) zależnych od wahań rynkowej stopy procentowej (rate sensitive assets/ 

liabilities).  
W tej grupie konieczny jest podział na pozycje o stałej i zmiennej stopie pro-
centowej. Zakwalifikowanie danej pozycji do którejś z tych dwóch kategorii 
nie jest jednoznaczne. Jest natomiast ściśle uzależnione od wyboru długości 
podokresów będących przedmiotem analizy (np. kredyt pięcioletni o trzy-
miesięcznym okresie przeszacowania, w przedziale <1;3> miesięcy, będzie 
traktowany jako pozycja o stałej stopie procentowej). Następnie sporządza 
się tablicę, na której wszystkie pozycje bilansowe dzieli się na przedziały cza-
sowe zgodnie z możliwymi terminami zmiany stóp procentowych (Jaworski, 
2000, s. 328). Przykładowe zestawienie zawiera tabela 2. 
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Tabela 2  
Teoretyczny przykład zestawienia luki banku (na podstawie: Iwanicz-Drozdowska, 
Nowak, 2002) 
 

 Miesiące   

 0–1 1–3 3–6 6–12 Powyżej roku Razem 

Aktywa       

Kredyty 70 50 70 80 40 310 
Lokaty międzybankowe 30  10   40 

Papiery wartościowe 30 10 20 20 10 90 

Aktywa odsetkowe suma 130 60 100 100 50 440 

Pasywa       

Depozyty à vista 80     80 

Depozyty terminowe 20 90 60 50 25 245 

Depozyty innych banków 20  50   70 
Pasywa odsetkowe suma 120 90 110 50 25 395 

Luka okresowa 10 -30 -10 50 25  

Luka skumulowana 45 35 65 75 25  

 
Obliczamy następnie wielkości bezwzględne: 

‒ lukę (gap), czyli różnicę między aktywami a pasywami dla danego prze-
działu czasowego: 

 

( )
n

ij ij ij

i

G A P 
, 

(1) 

gdzie:  
Gij – luka, 
Aij – i-ty rodzaj aktywów o stałej stopie procentowej w okresie j, gdzie i=1,2,…n; j=1,2,…k, 
Pij – i-ty rodzaj pasywów o stałej stopie procentowej w okresie j, gdzie i=1,2,…n; j=1,2,…k; 

‒ lukę skumulowaną, będącą sumą luk w poszczególnych wybranych do 
analiz okresów; 

‒ współczynnik luki (lub Gij skumulowany), obliczany jako relacja luki do 
aktywów, pasywów o stałej stopie procentowej, sumy bilansowej docho-
dów netto z odsetek itp. 

 

Ażeby w danym okresie czasu wyeliminować ryzyko, należy zamknąć lukę. 
W przypadku, gdy chcemy zamknąć wszystkie luki, należy przyjąć strategię dopaso-
wania przepływów pieniężnych polegającą na wyrównaniu terminów i kwot wszyst-
kich wpływów i wypływów bilansowych (Grabczan, 1996, s. 150–153). Otrzymaną 
wielkość należy następnie porównać z aktywami/pasywami, planowaną sumą bi-
lansową lub też dochodami netto z odsetek, aby otrzymać relatywny obraz ryzyka, 
na jakie jest narażona nasza instytucja. W tym celu za miarę ryzyka stopy procento-
wej możemy przyjąć zmianę dochodu netto z odsetek obliczaną jako iloczyn nad-
wyżki po stronie aktywów lub pasywów i jej przeciętnego oprocentowania: 
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zmiana dochodu z odsetek 
tG 

 
zmiana stopy procentowej, 

gdzie:  
Gt jest niedopasowaniem netto w okresie t. 

 
Jako miarę całkowitego ryzyka stopy procentowej dla wybranego okresu 

można przyjąć szacunkową zmianę dochodu z odsetek netto, obliczaną jako wa-
żoną sumę iloczynów nadwyżek po stronie aktywów i pasywów, i jej przecięt-
nego oprocentowania w danych podokresach (Zawadzka, 1995, s. 28–29): 

 

zmiana dochodu z odsetek 
tG 

 
zmiana stopy procentowej  wagi czasu 

 

Jako wagi przyjmuje się czas pozostający do końca jednego roku liczony w mie-
siącach, z uwzględnieniem połowy danego podokresu. Powyższe obliczenia na-
leży dokonać dla różnego poziomu stóp procentowych. Ogólnie rzecz ujmując, 
można stwierdzić, że ryzyko stopy procentowej jest tym większe, im większa jest 
wielkość nadwyżki, niższe przeciętne oprocentowanie nadwyżki po stronie akty-
wów, wyższe przeciętne oprocentowanie nadwyżki po stronie pasywów, wyższa 
rynkowa stopa procentowa przy nadwyżce po stronie aktywów, niższa rynkowa 
stopa procentowa przy nadwyżce po stronie pasywów oraz wyższy udział nad-
wyżki pozycji o stałej stopie procentowej w całości aktywów lub pasywów. 

Dalszym etapem metody luki jest obliczenie tzw. granicznych stóp procen-
towych. Są to stopy, przy których można zamknąć otwarte pozycje odsetkowe. 
Graniczną stopę można zapisać jako: 

 

A A P P

A P

r q r q
G

q q

  



, 

(2) 

gdzie:  
rA – przeciętne oprocentowanie aktywów o stałej stopie procentowej, 
qA – suma aktywów o stałej stopie procentowej, 
rP – przeciętne oprocentowanie pasywów o stałej stopie procentowej, 
qP – suma aktywów o stałej stopie procentowej, 
|qA – qP| – wartość bezwzględna nadwyżki po stronie aktywów/pasywów, np. transakcje 
jednomiesięczne. 

 
 Wartość Stała stopa (%) Zmienna stopa (%) 

Aktywa 612 7,9 6,9 

Pasywa 452 7,1 6,3 

 
Wartość niedopasowania – 160 
Marża niedopasowania oprocentowania – 369,6 
Wzrost stopy procentowej o 1%: 
Dochód z aktywów – 48,348 
Koszt pasywów – 32,092 
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Różnica – 16,256 
Dochód zmniejsza się o 1,6 

 
Wynika zatem, iż dochód może się zmniejszyć max o 16,256, aby luka pro-

centowa w wysokości 160 była nadal finansowana: 
 

16,256
10,16

160
G  

 
 

Metoda luki może być stosowana do szacunkowej oceny ryzyka stopy pro-
centowej w pozycjach o stałej stopie procentowej. Zamknięcie otwartych pozycji 
odsetkowych nie oznacza jeszcze zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy pro-
centowej. Będzie tak tylko w przypadku, gdy nie wystąpi nadwyżka po stronie 
aktywów lub pasywów dla pozycji o zmiennej stopie procentowej.  
 
Do zasadniczych wad tej metody należą: 

1. Określenie zapadalności pozycji bilansowych w pewnym przedziale 
czasu, a nie tak, jak faktycznie zapadają. To niedookreślenie powoduje, że 
dane instrumenty znajdujące się w aktywach zapadają na początku roku, zaś 
pozycje pasywne na końcu. Biorąc do analizy okres 1-go roku, nie jesteśmy 
w stanie zauważyć ryzyka stopy procentowej, mimo że przez pewien okres 
czasu pozycje te nie będą miały pokrycia. Zatem analiza ta nie uwzględnia 
niedopasowania istniejącego w obrębie poszczególnych przedziałów. 

2. Istnieje domniemanie, że współczynnik korelacji między rynkowymi sto-
pami procentowymi a dochodem z odsetek i nakładami na portfel w da-
nej jednostce czasu wynosi 1. Warunek ten w wielu przypadkach nie jest 
spełniony (Borys, 1996, s. 9–41). 

3. Założenie, że przesunięcia krzywej dochodowości są równoległe (Dmow-
ski, 2002, s. 82). 

4. Trudność w zastosowaniu luki dla instrumentów, które nie posiadają ter-
minu zapadalności lub wyodrębnionych dat zmiany oprocentowania. 

5. Trudność z oszacowaniem depozytów na żądanie ze względu na ich zmienność. 
6. Błędnie przyjmowane założenie o zgodności z harmonogramem wszyst-

kich przepływów (Fabozzi, 2000, s. 131). 
7. Wybiórczość analizowanych danych – do analizy uwzględniane są jedy-

nie pozycje o oprocentowaniu stałą stopą procentową, a zatem nie 
otrzymujemy obrazu całkowitego ryzyka stopy procentowej. Zmiany ryn-
kowej stopy procentowej pozycji aktywów i pasywów o zmiennej stopie 
procentowej nie są uwzględniane w rachunku. 

8. Metoda luki nie uwzględnia przyszłej zmiany aktywów i pasywów (Bia-
łek, 1994, s. 130). 
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9. Szacunek nie obejmuje wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na war-
tość znajdujących się znajdujących się w portfelu instrumentów pochodnych. 

 

Analiza luki należy do metod statycznych, dlatego nie uwzględnia skutków, 
jakie mogą być wywołane przez nowe transakcje. Stąd koncepcja ta ma znacze-
nie wspomagające i nie może być traktowana jako samodzielna miara do oceny 
ryzyka stopy procentowej. 
 
2. Modele symulacyjne 
 

W 1977 r. Phelim Boyle zaproponował metodologię symulacji. Wykorzystuje 
ona fakt, że rozkład wartości waloru w dniu wygaśnięcia opcji jest określony pro-
cesem decydującym o zmianach wartości waloru. Przyjęcie odpowiednich warun-
ków początkowych umożliwia zastosowanie komputerowych symulacji. Każda sy-
mulacja daje wartość końcową waloru. Przeprowadzanie takiej symulacji wiele ty-
sięcy razy pozwala na uzyskanie wartości końcowych waloru, z którego można bez-
pośrednio wyprowadzić oczekiwaną wartość waloru w dniu wygaśnięcia opcji. 

 

 
Rys. 1. Proces budowy modelu symulacyjnego. 

 
Modele symulacyjne można podzielić na: 

‒ stochastyczne 
W tego typu modelach duże znaczenie mają występujące w nim zmienne lo-
sowe, które kontrolują zachowaniem procesów, czyli występowaniem danych 
zdarzeń. Pewne zdarzenia następują losowo, co oznacza, że nie istnieje jakiś 
schemat ich występowania. Ważnym elementem przy konstruowaniu ta-
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kiego modelu jest dobór odpowiedniego generatora wartości losowych. Przy-
kładem zmiennych losowych w modelu może być charakter nierówności 
drogi, który jest źródłem wymuszeń i działa na pojazd w czasie jazdy, lub też 
czas między przybywaniem klientów w systemie obsługi itp. 

‒ deterministyczne 
W tych modelach nie występują zmienne losowe, a działanie modelu nie 
opiera się na losowych wystąpieniach pewnych zdarzeń. Cechy obiektów są 
zdefiniowane wcześniej lub obliczane na bieżąco według zadanych wcześniej 
funkcji matematycznych. Przykładem takiego modelu może być model me-
chanizmu wysięgnika lub wciągarki. Proces budowy modelu symulacyjnego, 
który polega na powtarzaniu pewnych faz: budowy modelu o pewnym stop-
niu złożoności, ocenie jego adekwatności, zaplanowaniu zmian w charakterze 
i szczegółowości modelu i dalej od nowa – przebudowa modelu itd. 

 
W odróżnieniu od modelu luki, modele symulacyjne prezentują przede 

wszystkim ujęcie dynamiczne. Modele symulacyjne nawiązujące do koncepcji 
Monte Carlo stwarzają zarazem najszersze możliwości oceny ryzyka stopy pro-
centowej (Jaworski, 1996, s. 330). Dla potrzeb analizy symulacyjnej należy stwo-
rzyć model zawierający najważniejsze elementy wpływające na wielkość docho-
dów z odsetek oraz osiągnięcie zysku przy założeniach dotyczących: 

‒ spodziewanych zmian stóp procentowych oraz kształtu krzywej dochodowości, 
‒ strategii wyceny aktywów i pasywów, 
‒ wzrostu, wielkości oraz składu aktywów i pasywów, 
‒ strategii zabezpieczających. 

 
Najbardziej pożądane jest dysponowanie szczegółami dotyczącymi termi-

nów płatności, dat przeszacowania, stóp procentowych itp., zarówno w odniesie-
niu do pozycji bilansowych, jak i pozabilansowych. W praktyce jednak w celu 
sprawniejszego działania systemu pozycje te są łączone w grupy. Zbyt szczegółowa 
klasyfikacja wpływa na utratę dokładności analizy (Gup, Brookes, 1997, s. 62). 

W pierwszym etapie analizy wprowadza się dane do systemu. W wyniku 
tego działania otrzymujemy informacje dotyczące kształtowania się stopy pro-
centowej w wybranych momentach lub okresach. Dane te z kolei kształtują in-
formacje dotyczące zmiany strumieni płatności oraz ich wpływ na sytuację fi-
nansową instytucji finansowej. 

Obliczenia powinny zostać przeprowadzone dla co najmniej trzech scena-
riuszy rozwoju:  

‒ optymistycznego, aby ocenić możliwe szanse, 
‒ pesymistycznego, ażeby ocenić możliwe zagrożenie, 
‒ neutralnego. 
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W analizie tej występują dwa podejścia: 
a) symulacje statyczne – uwzględniają zmiany strumieni pieniężnych po-

chodzących z bieżących pozycji bilansowych i pozabilansowych, 
b) symulacje dynamiczne – analizują przyszły kierunek zmian stopy procen-

towej i idące za tym zmiany wpływające na działalność, udział w rynku itp.  
 

Zaletą tej metody jest duża elastyczność. Wybór danych do modelu wy-
maga jednak bardzo dużej wiedzy informatycznej, ażeby przewidzieć wpływ da-
nych na zachowanie się modelu, jak również szerokiej wiedzy ekonomicznej do-
tyczącej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, jego pozycji rynkowej itp. Okazuje 
się bowiem, że użyteczność wszystkich technik symulacyjnych zależy od słuszno-
ści przyjętych założeń, struktury modelu i przyjętej metodologii. 

Zbudowanie modelu symulacyjnego oznacza stworzenie pewnego abs-
trakcyjnego obrazu, który ma odzwierciedlać system rzeczywisty. Tworząc model 
symulacyjny, w pewien subiektywny sposób obserwuje się procesy rzeczywiste  
i bada aspekty zachowań tych procesów tak, aby później móc je zamodelować. 
Dlatego po stworzeniu takiego modelu ważną sprawą jest ocena, na ile odpo-
wiada on prawdziwemu systemowi (adekwatność) i w jakim stopniu prawdziwe 
są wyniki symulacji wykonanej na tym modelu (wiarygodność). 

W obu przypadkach ocena modelu jest stosowana na podstawie rezultatów, 
objawów działania systemu, a nie na kontroli wewnętrznych mechanizmów gene-
rujących te wyniki. Przy ocenie jakościowej modelu jego charakter nie jest brany 
pod uwagę (Reitano, 1992). Metodyka eksperymentu symulacyjnego przewiduje 
fazę weryfikacji i oceny modelu po zakończeniu budowy tego modelu. 
 
3. Analiza okresowa duration 

 
Po raz pierwszy pojęcia „duration” użył F. R. Macalay w 1938 r. (Jackowicz, 

1999, s. 44), który szukał innej niż termin „zapadalność” miary trwania obligacji, 
uwzględniającej zmianę wartości pieniądza w czasie, niejednakowe rozłożenie 
strumieni pieniężnych. Z kolei w 1952 r. F. M. Redington (Redington, 1952), opie-
rając się na analizie miary mean term, jako pierwszy określił sposoby zabezpie-
czenia się przed zmianą stóp procentowych. Był również twórcą strategii immu-
nizacji portfela instrumentów finansowych. 

Metoda duration stosowana jest do oceny ryzyka stopy procentowej in-
westycji w papiery wartościowe o stałej stopie procentowej. Wykorzystuje się ją 
również do obliczenia ryzyka stopy procentowej całego bilansu. Analiza okre-
sowa definiuje średni okres życia instrumentu jako średnią ważoną poszczegól-
nych terminów płatności odsetek i kapitału, gdzie wagą każdego terminu jest 
stosunek między bieżącą wartością płatności w danym terminie a łączną bieżącą 
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wartością instrumentu. Dzięki temu metoda ta określa ryzyko stopy procentowej za 
pomocą przyszłych strumieni pieniężnych, ponieważ duży wpływ na sytuację finan-
sową ma moment wystąpienia określonych przepływów pieniężnych (Ho, 1992).  
W odróżnieniu od wcześniej zastosowanych metod, uwzględnia również wartość 
rynkową instrumentów zmieniającą się wraz z wahaniami stóp procentowych. 

Średni termin wykupu obligacji określony jest według następującego rów-
nania (Jajuga, Jajuga, 1996, s. 72–77): 
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gdzie:  
D – to średni termin wykupu obligacji, 
YTM – stopa dochodu w okresie do wykupu,  
P – wartość rynkowa obligacji. 

Korzystając z równania na wartość bieżącą 1 (1 )
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Zatem duration jest ilorazem sumy ważonej wartości bieżących okresów 
pozostających do kolejnych terminów płatności (Jaworski, 1999, s. 268) i sumy 
nieważonej wartości bieżących. Gdy dyskontowanie ma charakter ciągły, czynnik 

dyskontujący 
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gdzie: r jest rynkową stopą dochodu przy ciągłym dyskontowaniu, związaną z YTM w warun-
kach równowagi następującą zależnością: r = ln(1 + YTM). 

 
Dla ciągłego strumienia dochodu dyskontowanego w sposób ciągły wzór 

na obliczenie duracji przyjmuje z kolei postać:  
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Duration obrazuje przeciętny „rzeczywisty” czas zaangażowania środków 
finansowych. Wskaźnik duration określonego instrumentu finansowego o stałej 
stopie procentowej nie może być dłuższy niż czas do wykupu tego instrumentu. 
W przypadku obligacji zerokuponowych wskaźnik duration jest równy czasowi 
do wykupu. W pozostałych przypadkach jest krótszy od okresu do wykupu. 

Obliczając wrażliwość ceny instrumentu finansowego na zamiany stopy 
procentowej, zakłada się, że zmiana ceny jest funkcją liniową zmian stopy pro-
centowej. W rzeczywistości zależność ta ma przebieg nieliniowy, stąd rozbież-
ność wyników. Faktycznie zmiany ceny instrumentu finansowego, szczególnie 
dla niewielkich zmian stopy procentowej nie różnią się na ogół znacznie. Przy 
większych zmianach stopy procentowej błąd oszacowania wzrasta. Średni ter-
min wykupu zależy przede wszystkim od trzech czynników: 

a) oprocentowania – im wyższe, tym krótszy czas trwania, 
b) okresu do terminu wykupu – zwykle im dłuższy, tym dłuższy czas trwania, 
c) stopy dochodu w okresie do wykupu (YTM) – im wyższa, tym krótszy czas 

trwania. 
  
Średni termin wykupu jest miarą ryzyka zmiany ceny, która pozwala po-

równać instrumenty o różnych terminach wykupu i różnym oprocentowaniu. Po-
zwala również określić, jak zmieni się wartość instrumentu, gdy zmianie ulegnie 
stopa dochodu w okresie do wykupu. W celu oszacowania zmiany ceny instru-
mentu finansowego pod wpływem zmian rynkowej stopy procentowej o 1% wy-
korzystywany jest zmodyfikowany duration: 
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Zostaje wyprowadzony na bazie formuły Hicksa. Różniczkując równanie (3) 
i odpowiednio przekształcając, otrzymujemy: 
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Korzystając ze wzoru na obliczenie duration, powyższa zależność uprasz-
cza się do następującej postaci:  
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(9) 

 

Dzieląc równanie Macaulaya (8) przez (1+YTM), otrzymujemy zależność (7). 
Duration zmodyfikowane można interpretować w kategorii algebraicznej  

i graficznej. W pierwszym ujęciu duration stanowi parametr determinujący wiel-
kość względnej zmiany ceny instrumentu finansowego. Niższy duration świadczy 
o mniejszej zmianie instrumentu finansowego przy danym odchyleniu rynkowej 
stopy dochodu. Za pomocą tej miary można klasyfikować instrumenty w zależ-
ności od odpowiadającego im poziomu ryzyka. Ujęcie graficzne duration obra-
zuje nachylenie stycznej do wykresu funkcji ceny danego instrumentu finanso-
wego, przy danym poziomie rynkowej stopy dochodu. 

Aproksymacja zmian cen instrumentów w funkcji zmian rynkowej stopy 
dochodu przedstawiona w równaniu (9) jest dobra dla małych zmian rynkowej 
stopy dochodu. Stosując formułę Hicksa systematyczne, przeszacowujemy skalę 
względnego spadku ceny instrumentu finansowego w przypadku wzrostu po-
ziomu stóp procentowych, a niedoszacowujemy rozmiar wzrostu ceny, gdy stopy 
procentowe spadają. 

Założenie o liniowej zależności między zmianami stopy procentowej a pro-
centowymi zmianami wartości oraz stałych terminach płatności znosi duration 
efektywne. Stanowi on iloraz procentowej zmiany ceny danego instrumentu fi-
nansowego i zmiany stopy procentowej o punkt bazowy (BSBS, 1997, s. 15). Me-
toda okresowa może być również zastosowana przy ocenie portfela papierów 
wartościowych. Dla portfela składającego się z różnych instrumentów finanso-
wych wskaźnik duration ma następującą postać: 
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gdzie: 
n – liczba papierów wartościowych w portfelu, 
Dp – średni termin wykupu portfela, 
wi – udział i-tego papieru wartościowego w portfelu, 
Di – duration i-tego papieru wartościowego. 

  
Średni termin wykupu portfela jest średnią ważoną średnich terminów 

wykupu papierów wartościowych wchodzących w skład portfela, przy czym wa-
gami są ich udziały w portfelu. Analiza duration może zostać rozszerzona na ca-
łość aktywów i pasywów o stałej stopie procentowej; obliczany jest wówczas du-
ration osobno dla aktywów i osobno dla pasywów. W przypadku wyższej warto-
ści wskaźnika po stronie pasywów o stałej stopie procentowej – występuje za-
grożenie w przypadku wzrostu stóp procentowych. W sytuacji tej mamy do czy-
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nienia z późniejszym zwrotem aktywów niż pasywów, a więc należy refinanso-
wać aktywa po wyższych stawkach (Fabozzi, Fong, 2000). W sytuacji przeciwnej 
zagrożenie powstaje w wyniku spadku stóp procentowych na rynku. 

W przypadku dysproporcji po stronie aktywów i pasywów w odniesieniu do 
papierów wartościowych o stałej stopie procentowej, nadwyżka po stronie aktywów 
może zostać zmniejszona przez sprzedaż papierów o wysokiej wartości duration, co 
doprowadzi do zmniejszenia przeciętnego wskaźnika (Litterman, Scheinkman, 1991).  

Metoda duration jest głównie wykorzystywana do kontrolowania ryzyka 
stopy procentowej dla portfeli papierów wartościowych. Pozwala również na skon-
struowanie portfela charakteryzującego się pożądaną długością czasu do wykupu. 

Podobnie jak w metodzie gap, nieuwzględnione w analizie pozostają ry-
zyka związane z niedopasowaniem się stóp procentowych po stronie aktywów  
i pasywów o zmiennej stopie procentowej. 
 
3.1. Analiza duration w warunkach niepłaskiego przebiegu terminowej struktury 

stóp procentowych 
 

Jeżeli chcemy, jak powyżej, scharakteryzować ryzyko wartości danego in-
strumentu finansowego za pomocą tylko jednego parametru, to musimy przyjąć 
założenie, że między stopami dochodu instrumentów o kuponie zerowym a stopą 
dochodu przyjętą za stopę odniesienia zachodzą pewne związki o trwałym cha-
rakterze (Jackowicz, 1999, s. 95–99). Wykorzystujemy tutaj równanie teoretycz-
nej funkcji ceny dla najprostszych instrumentów finansowych, tj.  o zerowym ku-
ponie oraz kontraktowym okresie trwania.  Miarę ryzyka wartości otrzymamy, 
obliczając pierwszą pochodną:  
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Elastyczność, zatem obliczamy według wzoru: 
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Po przekształceniach otrzymujemy: 
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gdzie:  
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Parametr De spełnia te same funkcje, co duration Macaulaya i nazywany 
jest duracją elastycznościową. Dla obliczenia ryzyka stopy procentowej po-
trzebna jest znajomość elastyczności stóp dochodu instrumentów o kuponie ze-
rowym względem wspólnej stopy odniesienia. Z związku z tym można wyróżnić 
następujące metody kalkulacji elastyczności. 
 
3.2. Harmonizacja czasu trwania i wypukłość 
 

Portfele papierów wartościowych o stałym dochodzie można określić za 
pomocą duration. W celu zmniejszenia ryzyka instytucje finansowe stosują stra-
tegię immunizacji portfela (portfolio immunization), polegającą na dopasowaniu 
czasu trwania aktywów z czasem trwania zobowiązań. Strategia ta opiera się na 
założeniu, że krzywa dochodowości przesuwa się równolegle. W przypadku zhar-
monizowania okresów trwania aktywów i zobowiązań, niewielka zmiana równo-
legła stóp procentowych nie powinna zagrozić stabilności całego portfela. Rów-
ność (11) gwarantuje równość zysku z aktywów ze stratą po stronie zobowiązań 
i odwrotnie (Hull, 1997). 

W sytuacji dużych lub średnich zmian stóp procentowych nabiera znacze-
nia czynnik zwany conversity (wypukłość).  

 

 
 

Rys. 2. Portfele obligacji o różnej wypukłości (na podstawie: Hull, 1997). 
 

Rysunek 2 przedstawia zależność między zmianą procentową wartości 
a zmianą stopy zwrotu dla dwóch portfeli o takim samym czasie trwania. Przy 
obecnych stopach zwrotu gradienty (Krysicki, 1997) obu krzywych są takie same, 
co powoduje, że małe zmiany stóp procentowych wpływają na proporcjonalne 
zmiany portfeli. Większe zmiany stóp procentowych powodują, iż portfel A cha-
rakteryzuje się większą wypukłością niż portfel B1. Wypukłość portfela obligacji 

                                                             
1 Wartość portfela A wzrasta szybciej niż wartość portfela B w sytuacji spadku stóp procen-
towych. Obniża się natomiast wolniej przy wzroście stóp procentowych. 
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jest większa, gdy dochody z papierów składowych rozłożone są proporcjonalnie 
w czasie. Gdy dochody koncentrują się w pewnym okresie, to wypukłość port-
fela jest mniejsza. Dla inwestora zajmującego długą pozycję bardziej atrakcyjne 
są portfele o większej wypukłości. 
 
3.2.1. Bilansowy duration 
 

Duration może być wyznaczany dla dowolnego kredytu bądź dowolnego 
depozytu, dowolnej pozycji aktywów bądź pasywów o nieregularnych przepły-
wach pieniężnych (mogą być zróżnicowane). Uodpornienie bilansu na ryzyko 
stopy procentowej przy wykorzystaniu duration wymaga wyznaczenia luki dura-
tion dla całego bilansu. W tym celu należy określić przeciętny duration dla akty-
wów oraz zobowiązań wg następujących wzorów: 

 

1 1 2 2A A A A A An AnD w D w D w D   
. 

Przeciętny zmodyfikowany duration dla aktywów,  

(15) 

 

gdzie: 
DA – przeciętny zmodyfikowany duration dla aktywów, 
wAj – udział rynkowej wartości j w ogólnej rynkowej wartości aktywów, 
DAj – zmodyfikowany duration dla aktywa j, j = 1, 2, …, n. 
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Przeciętny zmodyfikowany duration dla zobowiązań, 

(16) 

 

gdzie: 
wLj – udział rynkowej wartości pasywa j w ogólnej rynkowej wartości zobowiązań, 
DLj – przeciętny zmodyfikowany duration dla pozycji j, j = 1, 2, …, n, 
DL – przeciętny zmodyfikowany duration dla zobowiązań. 

 
Zmianę wartości aktywów i pasywów spowodowaną zmianą rynkowych 

stóp procentowych można zapisać w następujący sposób: 
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Zmianę wartości netto (kapitału własnego) można przedstawić w następu-
jący sposób: 

 

 A LE D D k A r      
, 

(19) 

gdzie:  
E – wartość netto (kapitał własny przedsiębiorstwa, banku), 
k = L/A – miara dźwigni, obciążenie majątku (aktywów) zobowiązaniami. 
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Czynniki decydujące o wpływie zmian stopy procentowej na zmiany war-
tości netto: 

‒ wielkość luki duration uwzględniająca dźwignię [DA – DL · k], 
‒ wartość rynkowa aktywów, 
‒ zmiana stopy procentowej, 

gdy [DA – DL · k] > 0 – występuje zagrożenie wzrostem stóp procentowych 
powodujących spadek kapitału własnego; 
gdy [DA – DL · k] < 0 – występuje zagrożenie spadkiem stóp procentowych 
powodujących spadek kapitału własnego. 

 
Uodpornienie na ryzyko stopy procentowej osiągamy, gdy [DA – DL · k] = 0. 
Skorzystanie z tej metody oznacza konieczność ciągłego monitorowania 

duration aktywów i pasywów. Duration jest miarą punktową i informuje, jak 
zmieni się wartość pod wpływem nieznacznych zmian stóp procentowych. Pro-
gnozy dla większych stóp procentowych obarczone są błędem – prognozowane 
są zbyt duże spadki przy wzroście stóp procentowych i zbyt małe wzrosty war-
tości przy spadku stóp procentowych. 
 
4. Metoda elastyczności stopy procentowej 
 

Elastyczność stóp procentowych określa wrażliwość stóp procentowych 
na zmiany warunków rynkowych. Ryzyko to polega na różnej elastyczności do-
pasowania się do zmian rynkowej stopy procentowej poszczególnych pozycji bi-
lansu. Metoda badania elastyczności stopy procentowej stwarza możliwość ana-
lizy ryzyka związanego z pozycjami o zmiennej stopie procentowej, a nie tylko  
o stopie stałej. Gdy np. współczynnik elastyczności dla depozytów ludności wy-
nosić będzie 0,5, oprocentowanie tych wkładów będzie się zmieniać o 0,5 pod 
wpływem zmian rynkowej stopy procentowej o 1%. Jest to więc stopień reakcji 
oprocentowania aktywów lub pasywów na zmiany rynkowej stopy procentowej. 

Jako wskaźnik rynkowej stopy procentowej można przyjąć różne wielkości, 
np. oprocentowanie pieniądza jednodniowego, stopy banku centralnego, a w od-
niesieniu do instrumentów długoterminowych – stopy procentowe rynku kapi-
tałowego. Na podstawie badań elastyczności stopy procentowej dochodzimy do 
następujących wniosków: 

‒ Aktywa i pasywa reagują w taki sam sposób na zmiany stopy procento-
wej, dlatego jej zmiany nie mają wpływu na wielkość dochodów z odse-
tek. W tym przypadku ryzyko stopy procentowej wynosi zero. 

‒ Aktywa o zmiennej stopie procentowej reagują silniej na zmiany stopy 
procentowej niż pasywa; w okresie wzrostu stóp procentowych różnica 
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między oprocentowaniem aktywów i pasywów wzrasta, zaś w okresie spadku 
stóp procentowych ta różnica ulega zmniejszeniu. 

‒ Pasywa o zmiennej stopie procentowej reagują silniej na zmiany stopy 
procentowej niż aktywa, czyli elastyczność pasywów jest wyższa. W okresie 
spadku stóp procentowych różnica oprocentowania jest wyższa niż w okre-
sie wzrostu stóp procentowych. 

‒ Pozycje o stałej stopie procentowej z założenia mają elastyczność dopa-
sowania się równą zeru. 

 
Podstawową trudnością tej metody jest precyzyjne oszacowanie współ-

czynników elastyczności. W celu jak najdokładniejszego ich oszacowania mo-
żemy posłużyć się następującymi metodami: 

1. Badanie wpływu zmian rynkowej stopy procentowej na zmiany stopy 
procentowej pozycji bilansowych (np. wzrost rynkowej stopy procento-
wej o 2%, spowodował wzrost oprocentowania kredytu dla przedsię-
biorstw o 0,5%, co daje współczynnik elastyczności na poziomie 0,25). 

2. Wyznaczanie współczynników elastyczności na podstawie aproksymacji 
trendów, które pojawiały się w przeszłości. 

3. Tworzenie modeli ekonometrycznych, do modelu oprócz zmiennych cza-
sowych wprowadza się zmienne egzogeniczne. Wartości wyznaczane są 
dla fazy rosnących i malejących stóp procentowych. 

 

Ryzyko stopy procentowej 
i-tej pozycji o zmiennej sto-
pie procentowej 

  

=wolumen i-tej 
wolumen i-tej pozycji 

 elastyczność 
 zmiana rynkowej stopy 
procentowej 

100 

 

Elastyczność stopy procentowej można ująć również w kategorii wpływu 
zmian stawki referencyjnej o 1% na marżę odsetkową: 

 

Ai ref
E

ref

 


 , 

(20) 

gdzie: 
Δ Ai – zmiana oprocentowania transakcji aktywnej/pasywnej,  
Δref – zmiana stawki referencyjnej. 

 
W celu wyeliminowania wartości ujemnych w sytuacji wzrostu marży od-

setkowej przy spadku stóp procentowych korzystamy z poniższej zależności: 
 

Ai ref
E

ref

 



, 

(21) 
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natomiast dla transakcji pasywnej elastyczność należy liczyć ze znakiem przeciw-
nym. Metoda ta nie może być jednak stosowana do ekstrapolacji przeszłości  
w przyszłość; zakłada również normalną strukturę stopy procentowej. Analiza 
elastyczności jest poniekąd uzupełnieniem metody luki procentowej, która za-
kłada, że elastyczność reagowania na zmianę stóp procentowych pozycji o zmien-
nej stopie procentowej jest równa 1. 
 
4.1. Model obliczania elastyczności na bazie danych przeszłych 

 
Model obliczania elastyczności na bazie danych przeszłych został zapropo-

nowany po raz pierwszy przez D. F. Babela w 1980 r. (Babel, 1980). Analiza ta 
opiera się na statystycznej analizie danych przeszłych elastyczności poszczegól-
nych stóp procentowych względem wspólnej stopy odniesienia. Obliczone w ten 
sposób elastyczności noszą nazwę terminowej struktury zmienności stóp pro-
centowych. Możliwość dokonania prognoz kształtu terminowej struktury zmien-
ności stóp procentowych zależy od stałości rzeczywistego procesu stochastycz-
nego oddziałującego w tym modelu na stopę odniesienia (Flavell, 2010). 

Najważniejszą zaletą prezentowanego stanowiska jest możliwość oszaco-
wania ryzyka bez odwoływania się do procesu stochastycznego, przy zachowaniu 
prostoty obliczeń. Wadą tego modelu jest jednak to, że jednakowe zmiany stopy 
odniesienia mogą wpływać w odmienny sposób na pozostałe stopy procentowe. 

Model monotonicznego spadku elastyczności został zaproponowany 
przez K. J. Maloneya i J. B. Yawitza (Maloney, Yawitz, 1986, s. 86–93). W modelu 
tym elastyczność stopy dochodu instrumentu zerokuponowego w pozostającym 
okresie trwania t względem stopy jednookresowej przyjętą za stopę odniesienia, 
przedstawia poniższa zależność: 

 

1
( , )

(1 )

t

t oE YTM YTM
t








 , 

(22) 

gdzie: 
αt – opisuje zakładaną elastyczność stóp terminowych względem stopy odniesienia. 

 
Modele obliczania elastyczności dla wyspecyfikowanego procesu prze-

kształceń terminowej struktury stóp procentowych zakładają, że przekształcenia 
terminowej struktury stóp procentowych można opisać za pomocą modelu,  
w którym jedna ze zmiennych ma charakter losowy. Do tej grupy zaliczamy mo-
del przekształceń addytywnych. Zakładamy, że dla wszystkich okresów t wyso-
kość stóp dochodu (po zmianie przebiegu terminowej struktury stóp procento-
wych) można opisać za pomocą następującego równania: 
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*

t tYTM YTM z 
, 

(22) 

gdzie: 
z – zmienna losowa oddziałująca na całą terminową strukturę stóp procentowych oraz stopę 
odniesienia, 
YTMt

* – stopa dochodu instrumentu zerokuponowego o kontraktowym okresie trwania t za-
raz po zmianie przebiegu terminowej struktury stóp procentowych. 

 
Zatem:  
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*
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 . 
 
Elastyczność określona powyższym równaniem bardzo często zmierza do 

jedności. Multiplikatywne przekształcenia terminowej struktury stóp procento-
wych prezentuje poniższe równanie: 

 

*1 (1 )t tYTM YTM z  
. 

(23) 

 

Powyższe równanie zachodzi również dla stopy odniesienia. 
 

*

1
1

t o

t

YTM YTM
z

YTM


 

 . 

(24) 

 

Poszukiwana elastyczność wynosi zatem 1. 
 

*

*
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Addytywną, zależną od konkretnego okresu trwania instrumentów finansowych, 
zmianę terminowej struktury stóp procentowych opisuje następujące równanie: 
 

* ( , )t tYTM YTM zf a t 
  

(25) 

(gdzie: a – wielkość stała) 
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(26) 

 

Z tego wynika, że elastyczność wynosi: 
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Multiplikatywne przekształcenie omawianego rodzaju prezentuje z kolei 
następująca równość: 

 

*1 (1 ( , )) (1 )t tYTM zf a t YTM    
. 

(28) 

Po przekształceniach otrzymujemy: 
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(29) 

 

Stąd elastyczność charakteryzuje następujący wzór: 
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(30) 

 

Definicja funkcji f ,według G. O. Bierwaga i Ch. Khang, jest następująca: 
 

ln(1 )
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at
f a t

at




. 

(31) 

 

Takie ujęcie pozwala zachować obserwowaną w rzeczywistości wyższą 
zmienność stóp krótkoterminowych niż długoterminowych. Stosując w praktyce 
przedstawione wyżej modele, należy mieć na uwadze, że będą one dawały wia-
rygodne wyniki, gdy jesteśmy w stanie z dużym prawdopodobieństwem określić 
funkcjonalną postać mechanizmu przekształceń terminowej struktury stóp pro-
centowych (Hotelling, 1933). W przeciwnym wypadku dane będą nieścisłe, co 
spowoduje zafałszowanie obrazu rzeczywistości. Należy również pamiętać, że 
powyższe ujęcia zakładają dużą korelację wszystkich stóp procentowych. 
 
5. Limity 
 

Mierniki ryzyka mogą być wykorzystywane do ustalenia bieżących prioryte-
tów oraz podejmowania bieżących działań dotyczących redukcji ryzyka. Działania 
te obejmują zwłaszcza ustalenie limitów dla poszczególnych jednostek organizacyj-
nych (limit management) i kontrolę ekspozycji. Limity i kontrola ekspozycji dotyczą 
kierownictw na różnych szczeblach decyzyjnych. Odpowiednie komórki organiza-
cyjne, tj. oddziały, departamenty, biura, wydziały lub też pojedyncze stanowiska 
pracy, zarządzają określonymi pozycjami aktywów. Limity dla poszczególnych ko-
mórek mogą mieć mniej lub bardziej sztywny charakter. Przy ustalaniu limitów ry-
zyka i kontrolowaniu ekspozycji poszczególnych oddziałów, komórek organizacyj-
nych można wykorzystać następujące mierniki ryzyka: odchylenie standardowe, 
percentyle, współczynniki zmienności, współczynnik beta, VaR, EaR lub CFaR. 
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Tradycyjnymi miernikami ryzyka są odchylenie standardowe lub warian-
cja. Odchylenie standardowe jest pierwiastkiem standardowym z wariancji, 
które może być wykorzystane do ustalenia poziomu innych mierników ryzyka ta-
kich, jak współczynnik beta oraz VaR. Względną miarą ryzyka jest współczynnik 
zmienności definiowany jako relacja odchylenia standardowego do wartości 
oczekiwanej. 

Wartość oczekiwana stopy zwrotu z portfela złożonego z n inwestycji wynosi: 
 

1

( )
n

p j j

j

E r w r



, 

(32) 

gdzie: 
rj – stopa zwrotu dla instrumentu j, 
wj – udział kapitału zainwestowanego w pozycją j w portfelu. 

 

Percentyle dzielą zbiór wartości (zysku, stóp zwrotu) na 100 równych części, 

np. pierwszy percentyl jest wartością zamykającą przedział (-; V1), który z praw-
dopodobieństwem 1% pokrywa przyszłą nieznaną wartość zmiennej losowej. Za-
letą tego miernika jest możliwość stosowania w przypadku rozkładów niesyme-
trycznych oraz łatwość wyznaczania w przypadku metod symulacyjnych. Przy wy-
korzystaniu metod symulacyjnych można wyznaczyć także oczekiwaną przeciętną 
stratę, zakładając, że będzie większa niż pewien poziom (zmienna losowa znajdzie 

się w przedziale (-; V1). Można również wyznaczyć wartość oczekiwaną powyżej 

założonego poziomu, gdy zmienna losowa znajduje się np. w przedziale (V1; +). 
Zapotrzebowanie na kapitał wynika z przewidywanego rozkładu wartości 

portfela aktywów netto przedsiębiorstwa lub banku. Percentyle liczone są dla 
rozkładu wartości uwzględniającego korelacje wszystkich pozycji aktywów i pa-
sywów. Należą do najlepszych mierników zapotrzebowania na kapitał. Pierwszy 

percentyl jest wartością zamykającą przedział (-; V1), który z prawdopodobień-
stwem 1% pokrywa przyszłą nieznaną wartość kapitału własnego, natomiast 

przedział (V1; +) z prawdopodobieństwem 99% pokrywa przyszłą nieznaną 
wartość kapitału własnego. 

VaR (value at risk), tzw. wartość zagrożona, jest jednym z najbardziej po-
pularnych mierników ryzyka w ostatnich latach. Jest podstawową i syntetyczną 
miarą ryzyka w systemach RiskMetricsTM2 oraz CreditMetricsTM3. VaR jest poten-
cjalnym maksymalnym zmniejszeniem wartości (np. portfela inwestycyjnego)  
z określonym prawdopodobieństwem w określonym czasie. 

Value at risk jest potencjalnym zmniejszeniem wartości możliwym do wystą-
pienia z określonym prawdopodobieństwem, w określonym momencie w przyszłości, 

                                                             
2 RiskMetricsTM – Technical Dokument, Fourth Editio (1996, December) 
3 CreditMetricsTM – Technical Dokument, 2 IV 1997, J. P. Morgan & Co. Incorporated. 
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zależnym od zmienności cen, kursów stóp procentowych itd. oraz zależnym od 
oczekiwanej wartości rynkowej pozycji wartości portfela bądź wartości przedsię-
biorstwa, czy też banku. VaR ocenia ryzyko przy użyciu modeli statycznych i dy-
namicznych do ustalenia zmienności aktywów w portfelu (Butler, 2001, s. 9). Im 
niższe jest założone prawdopodobieństwo tzw. poziomu tolerancji, tym większa 
jest VaR. Im dłuższy horyzont, tym większa oczekiwana zmienność i zarazem 
wyższy poziom VaR. VaR wyraża potencjalnie maksymalne zmniejszenie wartości 
portfela inwestycyjnego w założonym horyzoncie. Zmniejszenie wartości port-
fela o więcej niż wyznaczony poziom VaR nastąpi z określonym małym prawdo-
podobieństwem często przyjmowanym jako 5% (Jajuga, 2000). 

W przypadku nieliniowej zależności wartości od czynników ryzyka rozkład 
stóp zwrotu, jest rozkładem niesymetrycznym. W celu wyznaczenia parametrów 
do wyznaczenia VaR można się posłużyć (Gątarek, 2001, s. 25):  

‒ macierzą kowariancji, która jest metodę analityczną, polegającą na wy-
korzystaniu rozwinięcia funkcji w szereg Taylora, 

‒ metodą symulacji np. Monte Carlo, 
‒ metodą symulacji historycznej, 
‒ metodą symulacji scenariuszowej. 

 
Metoda kowariancyjna (variance-covariance) opiera się na założeniu, że 

przyrost wartości wszystkich czynników ryzyka ma rozkład gaussowski, tj. funk-
cja liniowa zmiennych gaussowskich pozostaje zmienną gaussowską. Mając 
dane odchylenia standardowe i korelacje między różnymi czynnikami ryzyka oraz 
przy założeniu liniowej zależności, można obliczyć odchylenie standardowe 
zmiany wartości całego portfela. W przypadku, gdy ceny wszystkich instrumen-
tów portfela zależą w sposób liniowy od czynników ryzyka, obliczenie VaR spro-
wadza się do algebry macierzy (Gątarek, 2001, s. 24–28): 

 

1

T

tVaR VRV V 
, 

(33) 

gdzie:  
V – wektor udziałów instrumentów w portfelu inwestycyjnym pomnożonych przez statystykę VaR, 
R – symetryczna macierz współczynników korelacji pomiędzy stopami zwrotu dla inwestycji 
w portfelu, 

 
Jeżeli w portfelu są opcje, czyli elementy w nieliniowy sposób zależne od 

czynników ryzyka, stosujemy rozwinięcie w szereg Taylora do pierwszego wyrazu: 
 

( ) ( )f f      (34) 
 

lub do drugiego wyrazu: 
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( ) ( ) ( )( )

2
f f f         

, 

(35) 

gdzie: f jest ceną opcji, a χ czynnikiem ryzyka.  

 
Pierwsza metoda nazywana jest metodą delta-normal, a metoda druga – 

delta-gamma. 
Zakładamy ponadto, że wariancja przyrostu wartości portfela jest proporcjo-

nalna do długości okresu, dla którego obliczamy potencjalną stratę. Otrzymujemy: 
 

1NVaR N VaR 
, 

(36) 

gdzie: 
VaR1 – VaR jednodniowy, 
VaRN – VaR N-dniowy, 
N – liczba dni. 

 
5.1. Metoda symulacji historycznej 

 
Do analizy brane są pod uwagę dzienne zmiany czynników ryzyka, na przykład 

z ostatnich 100 dni. Każdej wielkości przyporządkowywane jest jednakowe prawdo-
podobieństwo wystąpienia, tj. 0,01. Jeżeli wartość danej zmiany parokrotnie się po-
wtórzy, to przyporządkowywane jest jej prawdopodobieństwo będące n-krotnością 
wystąpienia, np. 5 razy 0,01. Kolejnym krokiem jest obliczenie zmian wartości port-
fela w zależności od wartości zmian czynników ryzyka. Dzienne VaR odpowiadające 
prawdopodobieństwu 0,05 będzie równe piątej (co do wartości) stracie. 

 
 

Rys. 3. Metoda symulacji historycznej (na podstawie: Gątarek, 2001, s. 26). 
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5.2. Metoda symulacji Monte Carlo 
 
Na podstawie danych historycznych identyfikujemy teoretyczny rozkład 

prawdopodobieństwa zmian czynników ryzyka w zadanym okresie, dla którego 
chcemy obliczyć VaR, np. dwa tygodnie. Następnie generowana jest w systemie 
informatycznym losowo pewna liczba, np. 10 000 scenariuszy. Dalsze postępo-
wanie przeprowadzane jest tak, jak w metodzie historycznej. 
 
2.3. Metoda symulacji scenariuszowej 

 
Jest metodą bardzo zbliżoną do metody Monte Carlo. Różnica polega na 

tym, że potencjalne przyszłe zachowanie rynku przybliżamy poprzez skończoną 
liczbę scenariuszy, każdemu z nich nadając odpowiednie prawdopodobieństwo. 
Prawdopodobieństwo skumulowane oznacza prawdopodobieństwo zdarzenia, 
że spełni się dany lub gorszy scenariusz. 
Przykład 

Załóżmy, że posiadamy portfel zawierający 1000 akcji spółki „Z” o wartości ryn-
kowej 100 PLN każda. Wartość portfela wynosi wówczas 100 000 PLN. Dzienne od-
chylenie standardowe względnej zmiany kursu akcji wynosi 0,02. W przypadku jed-
nego czynnika ryzyka, macierz kowariancji jest równa odchyleniu standardowemu. 
Odchylenie standardowe zmiany wartości całego portfela wynosi wówczas 2000.  

Jednodniowa VaR dla p = 0,01 jest więc równa: 2,33 · 2000 = 4660 PLN, gdzie 
2,33 jest wartością kwantyla 0,01 dla rozkładu normalnego. Jeżeli chcemy obliczyć 
VaR dwutygodniowe (10 dni roboczych), wówczas odchylenie standardowe jest 
3,16 (= √10) razy większe i tylokrotnie wzrośnie też VaR: 3,16 · 4660 ≈ 14700 PLN. 

Limity powinny być wyrażone w wartościach bezwzględnych. Ze względu 
na rozmiary ryzyka uzależnione są od sytuacji finansowej danej instytucji. Mogą 
być wyrażone w kategoriach VaR, EaR itp. Ryzyko mierzone przy wykorzystaniu 
np. VaR nie powinno przekroczyć ustalonego limitu. W zależności od przyjętej 
metody pomiaru ryzyka, limity mogą być ustalane na przykład następujący spo-
sób (Zawadzka, 1995, s. 57): 

a) maksymalny udział pozycji wrażliwych na wahania stopy procentowej 
w bilansie, 

b) udział aktywów o stałej stopie procentowej w wybranych przedziałach 
czasowych, 

c) udział papierów wartościowych o stałej stopie procentowej, 
d) dopuszczalna wielkość luki w wybranych przedziałach czasowych, 
e) dopuszczalna wielkość luki w relacji do dochodów z odsetek, 
f) dopuszczalna wielkość luki w relacji do sumy bilansowej, 
g) maksymalna różnica duration po stronie aktywów i pasywów. 
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Po ustaleniu limitów należy dokonać następującego zróżnicowania ze 
względu na: 

‒ okres trwania, 
‒ sytuację rynkową i przewidywane wahania rynkowej stopy procentowej, 
‒ specyfikację walutową. 

 

W przypadku, gdy powyższe działania nie przyniosą zamierzonych rezulta-
tów, należy zająć się zmianą struktury aktywów i pasywów w zależności od ocze-
kiwanego trendu rynkowej stopy procentowej (sprzedaż długoterminowych pa-
pierów wartościowych o stałej stopie procentowej i zakup krótkoterminowych). 
W celu zabezpieczenia się przed ryzykiem stopy procentowej, należy podejmo-
wać działania mające na celu zawarcie jak największej liczby umów z klauzulą 
zmiany oprocentowania. Umożliwia to elastyczne dopasowanie stawek wynika-
jących z umowy do zmian rynkowej stopy procentowej. 
 

6. Zasady zarządzania ryzykiem stopy procentowej w działalności banku komercyjnego 
 

Wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem stopy procentowej znajdują się 
w księdze bankowej4 i księdze handlowej5 banku komercyjnego. Dla każdej z tych 
ksiąg mogą być przyjęte odrębne miary ryzyka. W księdze bankowej znajduje się 
ocena wrażliwości i zabezpieczania ryzyka stopy procentowej dla instrumentów 
niekwotowanych na rynkach finansowych dokonywana z uwzględnieniem we-
wnętrznych stawek transferowych. 
 

W ramach księgi bankowej wyróżnia się: 
1) pozycje stopy procentowej podzielone na: 

a) pozycję transformacji terminów: 

 pozycji benchmarkowej6 wolnego kapitału wraz z zabezpie-
czającymi ją aktywami, 

 portfela inwestycyjnego;  
b) pozycję Hedging, obejmującą pozycje w stopie procentowej po-

wstające w wyniku działalności komercyjnej oddziałów banku plus 
                                                             
4 Księga bankowa – zestawienie operacji wykonywanych w ramach podstawowej działalności 
banku, w szczególności udzielanie kredytów, przyjmowanie depozytów, warz z transakcjami 
dokonywanymi w celu zabezpieczenia ryzyka z nich wynikającego. 
5 Księga handlowa – zestawienie transakcji dokonywanych na własny rachunek w celach han-
dlowych, tj. z zamiarem uzyskania korzyści finansowych w krótkich okresach wraz z transak-
cjami bezpośrednio związanymi z tymi operacjami. 
6 Portfele benchmarkowe – zestawienie aktywów powstałych w wyniku zainwestowania 
kwoty wolnego kapitału i innych pasywów bez określonego terminu przeszacowania, utwo-
rzone na podstawie modelu teoretycznego. 
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portfele benchmarkowe pasywów bez określonego terminu prze-
szacowania (rachunki bieżące, konta oszczędnościowe); 

2) portfel papierów wartościowych z ryzykiem kredytowym (credit book); 
3) portfel inwestycji kapitałowych (equity book) podzielony na następujące 

portfele:  
a) portfel długoterminowych, strategicznych inwestycji banku w pod-

mioty finansowe (spółki zależne o charakterze strategicznym), 
b) portfel innych udziałów o charakterze strategicznym i długoterminowym, 
c) portfel inwestycji typu venture capital, 
d) portfel pozycji kapitałowych, które znalazły się w posiadaniu banku 

na skutek działalności kredytowej banku (np. akcje i udziały przejęte 
w wyniku windykacji, papiery komercyjne wyemitowane przez bank), 

e) jednostki Otwartych Funduszy Inwestycyjnych. 
 
4.1. Limity w księdze bankowej 
 

1. W księdze bankowej stosowany jest hierarchiczny system limitów: 
‒ limity globalne, 
‒ limity wewnętrzne, które mogą być stosowane, jeżeli: 

• mają istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka w sytuacji, 
gdy nie jest to zapewnione przez limity wyższego poziomu, 

• są bardziej restrykcyjne niż limity wyższego poziomu, 

• ułatwiają zarządzanie poszczególnymi portfelami. 
2. Kontrola ryzyka stopy procentowej polega na: 

‒ monitorowaniu pozycji i głównych zmian w poszczególnych portfelach, 
‒ obliczeniu miar ryzyka, 
‒ analizie niedopasowania terminów przeszacowania/zapadalności/wy-

magalności w poszczególnych pasmach czasowych, 
‒ kontroli wykorzystania limitów. 

3. Głównymi miarami ryzyka stosowanymi do monitorowania ryzyka stopy 
procentowej są: 

‒ miara wrażliwości na zmianę stóp procentowych (BPV)7, 

                                                             
7 Basis point value – wielkość teoretycznej zmiany wartości instrumentu odpowiadająca rów-
noległemu przesunięciu krzywej stóp procentowych (rentowności) o określoną wartość. 
1. Alokacja przepływów i przyporządkowanie ich punktom węzłowym, odpowiadającym sto-
pom referencyjnym* rynku pieniężnego. 
2. Obliczenie różnicy wartości bieżącej aktywów i wartości bieżącej pasywów (zdyskontowa-
nie przepływów przy aktualnym poziomie stóp procentowych): PV0 = PVA – PVP 
3. Obliczenie wielkości z pkt. 2 dla stóp procentowych powiększonych o zakładaną wielkość 
ich szokowej zmiany (PV1) 
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‒ duration, 
‒ wartość luki skumulowanej w poszczególnych przedziałach czasowych. 

4. Raportowanie ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej odbywa się 
przez informację prezentowaną na każdym posiedzeniu komitetu zarzą-
dzania aktywami i pasywami (KZAP). Informacja powinna zawierać: 

‒ obliczone miary ryzyka w podziale na poszczególne pozycje, 
‒ główne zmiany w poszczególnych portfelach, 
‒ wykorzystanie limitów. 

5. W przypadku przekroczenia limitów KZAP akceptuje przekroczenie i/lub 
zobowiązuje departament gospodarki pieniężnej do zmniejszenia ekspo-
zycji na ryzyko i tym samym zlikwidowania przekroczenia (w terminie 
ustalonym przez KZAP).  

 
4.2. Ryzyko rynkowe księgi handlowej 
 
Limity w księdze handlowej: 
 

1. Struktura limitów. W księdze handlowej stosowany jest hierarchiczny 
system limitów: 

‒ limity globalne – ustalane na poziomie grupy kapitałowej; akcep-
tacja przekroczeń następuje na posiedzeniu komitetu rynków fi-
nansowych, 

‒ limity wewnętrzne – ustalane na poziomie spółki; akceptacja prze-
kroczeń następuje na posiedzeniu komitetu rynków finansowych, 

‒ limity wewnętrzne – ustalane na poziomie departamentu; akcep-
tacja przekroczeń leży w gestii dyrektora departamentu, 

‒ limity stop-loss oraz limity na wielkość transakcji. 
2. Głównymi i najważniejszymi limitami ograniczającymi ryzyko w księdze 

handlowej są limity określane jako primary limits. Są to: 
‒ kwota ryzyka (VaR) – limit na liniowe pozycje stopy procentowej, 
‒ kwota ryzyka (VAR) – limit na otwartą pozycję walutową, 
‒ analiza scenariuszy – limit na pozycje wynikające z działalności na 

walutowych transakcji opcyjnych. 
 

Informacja o przekroczeniu któregokolwiek z limitów jest prezentowana 
zarówno w raporcie dziennym, jak i w raporcie omawianym na posiedzeniu KRF.  

                                                             
4. Obliczenie wielkości różnicy (DPV = PV1 – PV0) 
Metody szacowania ryzyka 
* 1D, 7D, 1W, 3M, 6M, 9M, 12M 



Klasyczne metody zarządzania ryzykiem stopy procentowej 

255 

1. Limity ustalane na niższym poziomie mogą być stosowane, jeżeli: 
‒ mają istotne znaczenie dla ograniczenia ryzyka w sytuacji, gdy nie 

jest to zapewnione przez limity wyższego poziomu, 
‒ są bardziej restrykcyjne niż limity wyższego poziomu.  

2. Kontrola ryzyka w Księdze Handlowej polega w szczególności na: 
‒ monitorowaniu pozycji i głównych zmianach w poszczególnych po-

zycjach, 
‒ wyliczaniu miar ryzyka. 

 
W celu umożliwienia wyliczenia ryzyka w całej grupie kapitałowej przekazy-

wane są codzienne dane odnośnie pozycji księgi handlowej na zamknięcie dnia. 
1. Raportowanie ryzyka rynkowego w KH odbywa się przez: 

‒ raport dzienny,  
‒ raport tygodniowy ryzyka. 

2. Dodatkowo prezentowane są następujące informacje: 
‒ informacja o wykorzystaniu limitów oraz wysokości wymogów ka-

pitałowych w kwartale ubiegłym, 
‒ backtesting8 – po zakończeniu każdego kwartału, 
‒ opis zmian w metodologii szacowania miar ryzyka rynkowego w KBC 

lub zmiany wysokości limitów, 
‒ stress testing – nazywany testem skrajnych warunków. Ma na celu 

ocenę ryzyka w skrajnych sytuacjach. Metoda polega na genero-
waniu skrajnych scenariuszy oraz obejmuje ocenę strat w przy-
padku wystąpienia ekstremalnie najgorszego scenariusza lub sta-
nowi szacunek prawdopodobieństwa wystąpienia takiego scena-
riusza (Marciniak, 2001, s. 117). 

3. Raporty, o których była mowa powyżej powinny zawierać: 
‒ wyliczone miary ryzyka rynkowego, 
‒ wykorzystanie limitów, 
‒ informacje o istotnych zmianach w pozycji. 

 
Departament zarządzania ryzykiem dąży do ciągłej poprawy (udoskonala-

nia) metod zarządzania ryzykiem. Departament audytu wewnętrznego dokonuje 
audytu procesu zarządzania ryzykiem w banku wraz z oceną stosowanych me-
tod, zgodnie z tworzonymi planami audytu wynikającymi z oceny ryzyka audyto-
wanych obszarów. 

                                                             
8 Backtesting – weryfikacja modelu wartości zagrożonej stosowanego do kontroli ryzyka. 
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Informacje dla autorów 
 

1. Zgłoszenie artykułu  
 

Zgłoszenia artykułów prosimy dokonywać drogą elektroniczną na adres 
redakcji czasopisma: ksse@konin.edu.pl. Do pliku należy dołączyć skan podpisa-
nej umowy pobranej z zakładki „Do pobrania” (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
pl/122/823/dokumenty-do-pobrania). Zgłoszenie artykułu jest potwierdzane przez 
redakcję w ciągu kilku dni.  
 
2. Wstępna kwalifikacja oraz proces recenzji  
 

Zgłoszenie jest rozpatrywane przez redakcję KSSE. O wynikach powiada-
mia się autora, a artykuł po wstępnej ocenie przesyła do recenzji z zachowaniem 
anonimowości. Dane autora są zakodowane, podobnie recenzenta („double-
blind review proces”). W przypadku negatywnej recenzji, np. jednej z dwóch, 
redakcja powołuje trzeciego recenzenta i na tej podstawie decyduje o publikacji. 
Autor po otrzymaniu informacji o recenzjach oraz uwagach zobowiązany jest  
w ciągu 14 dni nanieść poprawki zgodnie z sugestiami recenzentów. W przy-
padku dwóch negatywnych recenzji artykuł jest odrzucany. Redakcja skrupulat-
nie przestrzega procedur „ghostwriting”, „guest authorship” (opracowanych na 
podstawie wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).  
 
3. Opracowanie artykułu  
 

Tekst powinien obejmować określone części zgodnie z ogólnymi wymaga-
niami artykułów naukowych.  
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4. Normy edytorskie  
 
A. Artykuł powinien być napisany w edytorze tekstu Microsoft Word (format 
doc lub docx) z zachowaniem następujących reguł:  

• format (rozmiar papieru) – A4,  
• marginesy: lewy, prawy, dolny, górny – 2,5 cm,  
• czcionka – Times New Roman 12 pkt,  
• interlinia (odstęp między wierszami) – 1,5,  
• akapit (wcięcie pierwszego wiersza) – 1 cm (bez odstępu między akapitami),  
• tekst wyjustowany (bez dzielenia wyrazów),  
• dopuszczalne wyróżnienia w tekście – kursywa i/lub pogrubienie (bez podkreślania),  
• wypunktowanie – dopuszczalne znaki „•”, „–”,  
• tytuł tabeli (nad tabelą) – Times New Roman 12 pkt, wyrównany do lewej: 

Tabela 1 
Tytuł tabeli 

• tekst w tabeli – Times New Roman 10 pkt, wyjustowany (bez kolo-
rów i cieniowania),  

• styl tabeli – prosty (siatka),  
• tytuł rysunku (pod rysunkiem) – Times New Roman 12 pkt, wyśrodkowany:  

Rysunek 1. Opis rysunku. 
• elementy graficzne – czarno-białe,  
• źródło (pod tabelą lub rysunkiem) – Times New Roman 10 pkt, wyśrodkowane,  
• poszczególne elementy artykułu oddzielone pustym wierszem.  

 
B. Układ artykułu  
 
Imię i nazwisko autora/autorów – wyrównane do lewej 

Nazwa jednostki (afiliacja) – wyrównana do lewej 

Adres e-mail autora/autorów – wyrównany do lewej 

Wstęp – tekst wyjustowany 

Część główna z podziałem na sekcje – tekst wyjustowany; tytuły sekcji ponume-
rowane i pogrubione 

Zakończenie – tekst wyjustowany 

Bibliografia – tylko pozycje przywołane w artykule; tekst wyjustowany 

Tytuł artykułu w języku angielskim – pogrubiony, wielkimi literami, wyśrodkowany 

Streszczenie w języku angielskim (Abstract) – od 500 do 1000 znaków (ze spa-

cjami); tekst wyjustowany 

Słowa kluczowe w języku angielskim (Key words) – 4-6 słów (prostą czcionką), 

oddzielone od siebie średnikami  
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C. Zasady przygotowania przypisów 
 

Teksty powinny być napisane i sformatowane zgodnie z regułami APA (Ame-
rican Psychological Association). Ten styl cytowania jest czasem nazywany sty-
lem autor-rok (tzw. przypisy harwardzkie) i polega na podawaniu źródeł w nawia-
sach znajdujących się bezpośrednio w tekście i zawierających nazwisko autora, 
rok wydania oraz ewentualnie stronę cytowanej publikacji. 

Dla tekstów wydawanych w języku polskim – reguły APA są szczegółowo opi-
sane w publikacji Standardy edytorskie naukowych tekstów psychologicznych w ję-
zyku polskim na podstawie reguł APA (Harasimczuk, Cieciuch, 2012), którą można 
pobrać ze strony Wydawnictwa PWSZ w Koninie  (http://www.pwsz.konin.edu.pl/ 
userfiles/files/IN_PWSZ/Wydawnictwo/APA-PL.pdf) lub wydawcy (http://liberilibri.pl). 
Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą publikacją i przestrzeganie wszystkich reguł. 
Użyto je m.in. w niżej podanych publikacjach (E. Przykłady pozycji bibliograficznych). 

Jeśli chodzi o język angielski, styl APA jest opisany jeszcze bardziej szczegółowo  
w Publication Manual of the American Psychological Association (2010), ale na potrzeby 
autorów i redaktorów w większości przypadków z pewnością wystarczą skrócone wersje 
opisu dostępne w sieci (np. https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/). 

W przypadku języka niemieckiego polecamy pozycję Zusammenfassung der 
APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten (2007), która znajduje się w sieci 
(http://www.gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf). 

Można również skorzystać z książki Cieciucha (2013), napisanej w języku pol-
skim, oraz artykułów w anglojęzycznym czasopiśmie Studies in Second Language 
Learning and Teaching (http://pressto.amu.edu.pl/index.php/ssllt/index). Publika-
cje te są bardzo dobrymi i bogatymi przykładami, w których użyto stylu APA. 

 
Pracę należy dostarczyć redakcji KSSE w wersjach zapisanej na płycie CD.  

 
UWAGA: Prosimy o przemyślane stosowanie wyróżnień i tabulatorów, naduży-
wanie ich bardzo utrudnia pracę nad tekstem.  
 
UWAGA: Jeżeli materiał ilustracyjny pierwotnie przygotowany w wersji barwnej 
(mapy, wykresy, schematy itp.) ma być zamieszczony w pracy jako czarno-biały, 
powinien być tak przygotowany przez autora, żeby był wystarczająco czytelny  
w druku czarno-białym (w dobrej rozdzielczości). 
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fileadmin/scm/doc/APA-6.pdf 



 

262 

Harasimczuk, J., Cieciuch J. (2012). Standardy edytorskie naukowych tekstów psycho-
logicznych w języku polskim na podstawie reguł APA. Warszawa: Liberi Libri. 

Publication manual of the American Psychological Association (wyd. 6). (2010). 
Washington, DC: American Psychological Association. 

Zusammenfassung der APA-Normen zur Gestaltung von Manuskripten. (2007). 
Basel: Institut für Psychologie, Universität Basel. Pobrane z: http://www. 
gillesdutilh.com/BAmaterials/Zusammenfassung_APA.pdf 

 
E. Przykłady pozycji bibliograficznych 
 
Bibliografia powinna zawierać jedynie te pozycje, na które autor powołuje się w tekście. 
 
Cambridge declaration on consciousness. (2012). Pobrane z: http://fcmconference. 

org/img/CambridgeDeclarationOnConsciousness.pdf 
Cenoz, J., Genesee, F., Gorter, D. (2014). Critical analysis of CLIL: Taking stock and 

looking forward. Applied Linguistics, 35, 243-262. 
Cenoz, J., Jessner, U. (2009). The study of multilingualism in educational con-

texts. W: L. Aronin, B. Hufeisen (red.), The exploration of multilingualism 
(s. 121-138). Clevedon: Multilingual Matters. 

Cieciuch, J. (2013). Kształtowanie się systemu wartości od dzieciństwa do wcze-
snej dorosłości. Warszawa: Liberi Libri. 

Corbett, G. G. (2000). Number. Cambridge: Cambridge University Press. 
DeKeyser, R. M. (2000). The robustness of critical period effects in second lan-

guage acquisition. Studies in Second Language Acquisition, 22(4), 499-533. 
Pobrane z: http://journals.cambridge.org/action/displayFulltext?type=1&fid= 
67466&jid=SLA&volumeId=22&issueId=04&aid=67465 

Dörnyei, Z., Ushioda, E. (red.). (2009). Motivation, language identity and the L2 
self. Bristol: Multilingual Matters. 

Leech, G. (1983). Principles of pragmatics. London: Longman. 
Mańczak-Wohlfeld, E. (1995). Tendencje rozwojowe współczesnych zapożyczeń 

angielskich w języku polskim. Kraków: Uniwersytet Jagielloński. 
Marian, V., Shook, A. (2012, October 31). The cognitive benefits of being bilingual. 

Cerebrum. Pobrane z: http://dana.org/news/cerebrum/detail.aspx?id=39638 
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