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УДК 94 (438)        Історичні науки 

 

«ЛІВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ» ФРАНСУА МІТТЕРАНА 

Бернацька І.В., 

студентка історичного факультету 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка 

м. Тернопіль, Україна 

В умовах пошуку виходу нашої держави із кризи, найбільш оптимальним 

є запозичення передового досвіду зарубіжних держав, а саме економічний курс 

Ф. Міттерана.  Саме за його перебування при владі у Франції було проведено 

«Лівий експеримент». 

Оцінюючи проблему варто відзначити, що окремі аспекти діяльності 

Ф. Міттерана були певною мірою простежені у працях вітчизняних та 

зарубіжних вчених серед яких необхідно виділити такі особистості – М. 

Васютинський [1], Д. Королев [4], П. Рахшмір [5], М. Стрелец [6], К. Демьянова 

[3]. 

Метою розвідки є висвітлення основних аспектів внутрішньої політики 

Ф. Міттерана. Для досягнення цієї мети потрібно виконати такі завдання: 

висвітлити перелік реформ здійснених президентом Франції Ф. Міттераном; 

проаналізувати вплив економічних та соціальних нововведень на внутрішнє 

життя країни. Об’єктом дослідження виступає життя та внутрішня діяльність 

Ф. Міттерана у період його 14-літнього президентства, а предметом − 

політичні, економічні, соціальні та культурні діяння президента. 

Так, 15 травня 1981 р. Конституційна рада офіційно проголосила 

Ф. Міттерана новим, 21-м президентом Французької Республіки від часу її 

заснування, котрий залишався на посаді президента Французької Республіки 

довше, ніж будь-хто із його колег (з 1981 року по 1995 рік). Покинувши 

Єлисейський палац за п’ять місяців до свого 79-річчя, він побив інший рекорд: 
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раніше найстаршим главою держави в новітній історії Франції значився Шарль 

де Голль, проте той був змушений піти у відставку в 1969-му, не дотягнувши до 

79-го дня народження більше півроку. 

Ф. Міттеран – складна та суперечлива політична фігура: “Франсуа 

Миттеран був геніальним політиком. Ніхто його не любив, більше того, ні один 

сучасний йому громадський діяч не викликав такого неприязнення у свого 

народу. Але голоси на виборах все-таки віддавали йому, і він провів в 

президентському залі рекордний термін. Міттеран був у якомусь сенсі 

ідеалістом: він прагнув до влади заради влади, а не ради того, щоб як-то її 

використовувати”. Такими словами, підсумовує враження від діяльності 

Ф. Міттерана російська газета “Коммерсант” два десятиріччя тому у статті, 

присвяченій аналізу діяльності 21-го президента після його смерті [3, с. 1]. 

На першому етапі президенства Ф. Міттеран і його уряд доклали 

максимум зусиль для забезпечення економічного зростання та зайнятості 

населення. За перші три роки їхньої діяльності було прийнято близько 20 

законодавчих актів, спрямованих на зміну становища робітників (скорочення 

робочого тижня з 40 до 39 годин із збереженням заробітної плати, зниження 

пенсійного віку від 65 до 60 років, збільшення річних відпусків до 5 тижнів, 

підвищення заробітної плати низькооплачуваній категоріям населення). Поряд з 

тим уряд проводив націоналізацію, котра охопила 95% банків та страхових 

компаній. Вперше за останні 100 років у Франції було проведено реформу 

децентралізації державної влади, котра надавала комунам, департаментам та 

регіонам широкі повноваження по вирішенню внутрішніх питань. Також 4 

серпня 1981 року Національні збори Франції прийняли закон про амністію. В 

подальшому були затверджені законопроекти про скасування державного суду, 

про розпуск у мирний час постійних військових трибуналів, котрі були введені 

Ш. де Голлем після військового путчу в Алжирі (квітень 1961 р.). Завдяки цим 

нововведенням Франція стала останньою країною у Західній Європі, де була 

відмінена смертна кара [1, с. 65]. 
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Відбулися істотні зміни на телебаченні і радіо. Це була одна із небагатьох 

сфер діяльності уряду, котра перебувала під контролем президента. На зміну 

колишньої адміністрації телебачення прийшли довірені особи Ф. Міттерана або 

люди, котрі були близькі до Соціалістичної партії. Так, 29 липня 1981 р. був 

прийнятий закон про новий статус радіомовлення та телебачення, в якому 

проголошувалися, зокрема, принципи незалежності та плюралізму політичних 

поглядів журналістів. “Вся сукупність проведених урядом П. Моруа реформ, 

звичайно, не означала розриву з капіталізмом. Вони лише створили більш 

сприятливі передумови для нових суспільних перетворень” [2, с. 245]. Отже, у 

перші два роки перебування при владі Ф. Міттеран прагнув закласти міцну 

основу для збереження на перспективу позицій ФСП як правлячої партії. Однак 

політика уряду не принесла очікуваних результатів. У цій ситуації Ф. Міттеран 

був вимушений враховувати економічні реалії, котрі круто змінили його 

економічний курс. “Лівий експеримент” фактично був припинений. 

Передбачаючи погіршення економічної ситуації в країні, уряд з ініціативи 

міністра фінансів Ж. Делора почав готувати план “жорсткої економії”, котрий 

передбачав нову девальвацію, заморожування цін, заробітної плати, обмеження 

витрат бюджетних коштів, зменшення кредитування. 

Якось американський письменник Елі Візель в розмові з Ф. Міттераном 

зауважив: “І Бог іноді помилявся”. На що співрозмовник відгукнувся: “Я – ні!” 

Помилок не було. Був закономірний дрейф до лібералізму, який ставив на 

старому лівому реформізмі хрест, – чого сам Ф. Міттеран, звичайно, не розумів. 

Провал соціальних реформ 80-х спонукав французьку Соцпартію – як і її 

однодумців з Німеччини (СДПН Герхарда Шредера) і Великобританії 

(Лейбористська партія Тоні Блера), – відмовитися від рудиментів соціалізму [4, 

с. 4]. 

Парламентські вибори 1986 р. не принесли перемоги соціалістам. У V 

республіці вперше виникла ситуація, коли президент та прем’єр-міністр 

належали до різних політичних таборів. З властивим їм дотепністю французи 



8 
 
 

назвали такий стан “співжиттям”, хоча в побут увійшло більш коректне поняття 

“співіснування”. 

В цей час Ф. Міттеран проявив себе майстерним політиком, 

звинувативши у всіх економічних негараздах уряд  Ж. Ширака, а тим часом сам 

виступав турботливим батьком нації [5, с. 4]. Це йому приносить допомогу на 

президентських виборах 1988 р. [6, с. 2]. 

Останні роки президентства Ф. Міттерана протікали в умовах 

“співіснування”. Соціалісти програли правим парламентські вибори 1993 р. 

Також партія президента за роки його перебування при владі була причетна до 

ряду корупційних скандалів, але у січні 1996 р. Ф. Мітерана не стало. Через два 

десятиліття після дати його смерті можна впевнено сказати, що це була значна 

втрата для Франції, Європи, світу. Втрата видатної особистості, котра протягом 

багатьох років кардинально впливала на французьку політику, внесла істотний 

внесок у формування європейської та глобальної архітектури. 

Література: 

1. Васютинский В. Франсуа Міттеран / В. Васютинський. – М.: Вопросы 
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борьба и рабочее движение [Текст] / Г. Дилигенский, К. Холодковский, Р. 

Вильданов и др.; Отв. ред. Г.Дилигенский. – М. : Наука. – 1988. – 438 с. 

3. Демьянова К. Міттеран і його епоха / К. Демьянова, А. Каменський // 

Комерсант. – 1996. – № 005. – С. 1−6. 

4. Королев Д. Дві семилітки Міттерана і ліві Франції 20 років по тому / 

Д. Королев // Тижневик 2000. – 2016. – № 43 (793). – С. 2−4. 

5. Рахшмір П. Франсуа Міттеран: : противник і наслідувач де Голля 
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6. Стрелець М. Франсуа Міттеран: штрихи до портрета [Електронний 
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____________________________________________________________________  

УДК:94(470+571) «18/19»;378     Історичні науки 

 

ПОЛІТИКА МІНІСТРА ОСВІТИ Г. ЗЕНГЛЕРА, ЩОДО ПРИПИНЕННЯ 

СТУДЕНТСЬКИХ ХВИЛЮВАНЬ 

Бургаз Ю.В.  

методист науково-методичної лабораторії 

суспільствознавчих дисциплін  

КЗ «КОІППО імені Василя Сухомлинського», 

кандидат історичних наук, 

м. Кропивницький, Україна 

На початку ХХ ст. в Російській імперії назрівають студентські виступи, 

які на відмінно від другої половини ХІХ ст. розпочинають носити політичний 

характер. Студенти охоплені революційною хвилею переносять політичні ідеї 

до університетів. Щоб подолати невдоволення уряд приймає різноманітні 

заходи спрямовані на обмеження прав студентів, та посилює свій контроль. 

Багато істориків досліджували дане питання, особливу увагу проблемі 

приділив дореволюційний історик С. Рождественский [6], який розкрив основні 

мотиви та діяльність Міністра освіти Г. Зенгера, та його політики. Велика 

інформація стосовно дій уряду та припинення студентських невдоволень 

містися в Циркулярах Міністра освіти, [7] та  правилах [4; 5]. 

Для припинення студентських невдоволень 10 червня 1902 р.Міністру 

освіти Г. Зенгеру, було доручено імператором Миколою ІІ здійснити 

продовження реформ, його попередниками: «…я поклав на вас завдання, 

розробити та надати мені, через Державну раду, проекти перетворення середніх 

та вищих навчальних закладів…» та наголошував: «…щоб в школі з 
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вихованням юнаків поєднувалося виховання в дусі віри, відданості престолу та 

державі і повага до своєї родини, а також турбота про те, щоб молоді з 

розумовим та фізичним розвитком привчати до дисципліни та порядку…» [1, 

с.703] такі постанови стосувалися школи, з якої повинні були вийти майбутні 

студенти, що поповнять студентські лави. 

11 січня 1902 р. було видано Циркуляр, з приводу послаблення діяльності 

університетської інспекції, були внесенні роз’яснення попечителям навчальних 

округів значення та задачі інспекції, наведені приклади наслідків фактичної 

відсутності інспекції, у випадку масових хвилювань, в розпорядженні 

адміністрації такого органна, що міг встановити, хто з студентів приймав 

участь в хвилюваннях [6, с.709]. 

Влітку 1902 р. було підготовлено ряд нових заходів, підготовлених до 

настання нового навчального року. [2, с. 33–36]. В першу чергу циркуляр, який 

вніс істотні зміни в порядок зарахування до університетів. 

Відповідно до Циркуляру, всім хто закінчував курс середнього 

навчального закладу надавалася «повна виписка із їх документів за останні три 

роки перебування у гімназії чи реальному училищі».  Вона замінювала таємні 

характеристики абітурієнтів, що раніше належали керівникам університетів, і 

не могла мати рішучого значення при зарахуванні в студенти, якщо остаточна 

оцінка поведінки випускника середньої школи чи реального училища була 

задовільною. Разом з ти у циркулярі відтепер надавалися переваги абітурієнтам 

тих навчальних закладів, із стін яких виходила найбільша кількість 

благонадійних студентів,  тобто тих, які не брали участь в студентських 

хвилюваннях (7, п. 1, 2). 

За розпорядженням Г. Зенгера керівникам вищими навчальними 

закладами дозволялося приймати на перший курс «до 10 % надкомплектних 

студентів» (7, п. 3), а ректору Київського університету – збільшити їх на 

200 осіб (7, п. 4), але лише за рахунок студентів Київського навчального округу. 

«Усі вакансії, що залишилися за межами комплектних, а також 



11 
 
 

надкомплектних» студентів (7, п. 8),пропонувалося заповнити вихованцями 

місцевих гімназій, що надали ректорові університету прохання про зарахування 

не пізніше 10 серпня. 

Щодо студентів, які були відраховані з університетів за участь у 

хвилюваннях, то у Циркулярі містилося п’ять статей. Зазначалося, що  

відновлення їх до університету могло відбуватися лише з початку 1903–

1904 навчального року, для цього потрібен був дозвіл адміністрації 

університету та затвердження попечителя навчального округу (7, п. 9).  

Покараних за участь у безладах відрахуванням з університетів на певний 

термін, приймати до числа студентів дозволялося лише після призначеного у 

«свідоцтві про звільнення» терміну і тільки при наявності «документу про 

поведінку», що виключають рецидиви несанкціонованої поведінки (7, п. 10). 

Студенти, що були звільнені з університетів без заборони переводу до інших 

навчальних закладів, могли реалізувати це право не раніше 

1903/1904 навчального року. Тим студентам, що навчалися на першому та 

другому курсі Київського університету, та були звільнені за участь у 

хвилюваннях, пропонувалося відновитися на навчання з січня 1903 р. та надати 

здані заліки першого чи третього семестру (7, п. 12).  

Таким чином, університети поповнюються благонадійними студентами, а 

ті хто брав участь в хвилюваннях відсторонюються від навчання на деякий час. 

Хоча згодом вони знову повернуться до університету, щоб продовжити свою 

революційну діяльність напередодні Першої російської революції 1905–

1907 рр. 

24 серпня 1902 р. Міністр освіти Г. Зенгер розробив затвердженні 

Миколою ІІ «Тимчасові правила про професорський дисциплінарний суд у 

вищих навчальних закладах Міністерства освіти» [3, с. 80–83]. Відповідно до 

цих правил, у всіх навчальних закладах створювалися судові колегії: які 

кожного року обирали із числа професорів п’ять судів, що затверджувалися 
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попечителем навчального округу (4, п. 1, 2). Дисциплінарний суд вів три 

категорії справ: 

1) порушення студентами у приміщеннях закладу порядку, установленого 

для кожного із них особливими правилами; 

2) зіткненнями між студентами та викладачами чи посадовими особами 

навчального закладу; 

3) вчинки студентів, що не відповідали правам честі та гідності (4, п. 3). 

Професорський суд набув більше повноважень. Отримавши від 

начальника навчального закладу відповідний матеріал, він мав право 

вирішувати питання про притягнення до суду студента що підозрюється  у 

протиправному вчинку, чи звільненні від відповідальності, через брак доказів 

(4, п. 5).  Залежно від ступеня тяжкості вини, правопорушника піддавали 

моральному осудженню, чи навіть могли виключити з університету (4, п. 4, 

прим.; п. 18). Таке рішення суду передавалося начальнику навчального закладу, 

який доводив їх до відомості ради, а потім передавав свій висновок попечителю 

навчального округу для затвердження (4, п. 18). Якщо порушення академічного 

порядку супроводжувалося і «злочинами» студента, то після його відрахування 

з навчального закладу справа направлялася до інших судових інстанцій (4, п. 

17). Особливою була і форма проходження професорського суду. Він збирався 

лише тоді, коли виникала така необхідність, справи проходили за закритими 

дверима і в усній формі при повному складі судів, всі рішення занотовувалися 

до спеціальної книги (4, п.6–9). Якщо під час судового засідання звинувачений 

чи свідок не з’являлися до суду, чи надавали неправдиві свідчення, то в такому 

випадку їм були передбачені відповідні покарання, навіть якщо студент був 

виправданий (5, п. 14, 15).  

Г. Зенгер здійснив спробу впорядкувати взаємодію між студентством та 

керівниками університетів, переслідуючи вузькі інтереси – зробити студентську 

еліту підконтрольною уряду. Однак подальші події показали, що ініціативи 

міністра освіти не дали результату у довготривалій перспективі.  
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ЛІТЕРАТУРНА ДИСКУСІЯ 1925-1928 рр. 

Герасименко А.С., 

студентка факультету іноземних мов 

Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського 

м. Вінниця, Україна 

«Хaрaктерною рисою укрaїнського літерaтурного процесу періоду 

укрaїнського нaціонaльного відродження булa його гострa соціaльно-

філософськa спрямовaність. Особливо це стосувaлося творчості Миколи 
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Кулішa (1892– 1937 рр.) і Миколи Хвильового (1893–1933 рр.)» – зазначає 

дослідник О. Собачко [1, c. 113]. 

Літературна дискусія розпочалася у квітні 1925 року між творчими 

об’єднаннями української літературно-художньої інтелігенції, такими як 

“Плуг” (спілка селянських письменників України, заснована у 1922 році, на 

чолі з С. Пилипенком) і “Гарт” (спілка пролетарських письменників України, 

заснована на початку 1923 року, на чолі з В. Блакитним). Центри цих 

організацій знаходилися у Харкові, а в Києві були їхні філіали. Особливо 

масовою була організація “Плуг”, що мала 17 філій, понад 200 членів, крім того 

– 67 гуртків, де була тисяча студійців. Харківська група мала секції: жіночу, 

дитячої літератури, секцію письменників Західної України та ін. Масовий 

характер мала і організація “Гарт”, в яку крім письменників входили 

журналісти, політики, артисти, художники, робкори, початківці. Згодом 

масовість письменницьких організацій набрала загрозливого характеру через 

їхню ідеологічну спрямованість  [2, c. 312].  

Постановою Політбюро ЦК КП(б)У від 10 квітня 1925 року було 

визначено необхідність партійного керівництва літературним процесом. 

Партійні директиви обмежували масовий характер “Плугу”. Місцеві осередки 

могли створюватися лише там, де є партійні організації. 

Через організаційні та політичні розбіжності з “Гарту” вийшов плужанин 

В. Сосюра, Кириленко, Копиленко, Усенко. М. Хвильовий виступив із серією 

листів до “молодої молоді” об’єднаних у книзі під назвою «Камо грядеши?». На 

ці листи відповів серією памфлетів голова “Плугу” С. Пилипенко. 

Дискусію започаткував Микола Хвильовий, опублікувавши 30 квітня 

1925 року в газеті “Культура і побут” (додаток до харківських “Вістей 

ВУЦВК”) памфлет з бароковою стилізованою назвою “Про “сатану в бочці”” 

або про графоманів, спекулянтів та інших “просвітян”. Безпосереднім приводом 

до появи статті була “супліка” такого собі третьорядного плужанського 

прозаїка Грицька Яковенка, оповідання якого журі відхилило на літературному 
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конкурсі. Отож ображений автор назвав Хвильового, Дорошкевича та інших, 

мовляв “сивочолих олімпійців” (іронія ще й в тому, що за віком згадані 

“сивочолі” були молодшими за самого скаржника!), котрі не пускають в 

літературу молодих початківців-селян. Горезвісне “соціальне походження” 

мусило б стати перепусткою і в літературу. Микола Хвильовий торкнувся 

справді найболючішого нерва, означив найгостріші проблеми тодішнього 

літературного розвитку. Впродовж двох років з’явився цілий ряд статей, до 

дискусії долучилися письменники, критики, партійні й державні діячі. Йшлося 

врешті-решт про те, чи зможе українська культура позбутися свого 

колоніального/ постколоніального статусу, чи вдасться їй стати модерною 

культурою модерної нації [3, c. 174].  

Партія більшовиків та її каральні органи не могли довго залишатися 

осторонь дискусії. Вони уважно стежили за її перебігом, але не наважувалися 

рішуче втручатися у неї без команди з Москви. Іншою причиною такої 

нерішучості влади був схвалений ЦК КП(б)У курс на українізацію і достатньо 

сильні позиції націонал-комуністів. 

Ваплітянський лідер виступає насамперед проти плужанства, масовізму й 

“червоної просвіти”. “Просвіті”, яка тут втілює всі спрощенські, профанаційні 

тенденції, означає мистецтво, орієнтоване на невибагливого, непідготовленого 

масового читача, мистецтво, що береться виконувати невластиві йому 

прагматичні функції вихователя, учителя, морального й ідеологічного судді 

тощо, – протиставлено поняття “Європи”. Причому Європу Хвильовий трактує 

переважно як психологічну, а не геополітичну категорію. Він спирається на 

популярні при початку ХХ століття теорії “занепаду Європи”. Це, зокрема, 

знаменита книжка Освальда Шпенглера “Сутінки Європи”, інші 

культурологічні, історіософські праці, в яких на противагу концепції 

невідхильного прогресу як висхідної лінії розвитку людства (закоріненої 

насамперед в ренесансному гуманізмі) відстоюється бачення історії як зміни 

більш-менш замкнених і самодостатніх культурно-історичних циклів. Теорія 
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Шпенглера дивним чином наклалася в українській ситуації на інфантильну 

певність радянських ідеологів у тому, що весь буржуазний світ занепадає й гниє 

(“пролетаріат, знаємо, – могильник буржуазії”). Отож хто тільки не хоронив 

стару добру Європу, аби на цьому кладовищі виростити натомість міцну й 

оптимістичну, не обтяжену ніякісінькою спадщиною пролетарську культуру. 

“Хто тільки не говорив про те, і далеко доречніше, ніж у нас, – писав Микола 

Зеров. – Говорили слов’янофіли офіціальної марки, як Погодін та Шевирьов, 

близький часом до тих думок бував Герцен, про “передсмертне спрощення” 

Європи писав Костянтин Леонтьєв, хоронив її Достоєвський. А Європа живе, 

росте, набуває сили, і – хто знає, – чи підточені її життьові ресурси, чи 

виснажені її творчі сили, чи, може, ми стоїмо тільки перед кризою певної 

соціальної формації, перед внутрішнім вичерпанням Європи буржуазної, що 

свою пору квітування мала наприкінці ХVІІІ ст. Чому б не гадати, що в Європі 

ще багато є джерел соціального та ідеологічного оновлення? Джерел, що, може, 

і не помітиш їх під час місячної подорожі?.. Але нехай Європа і зогнила, як це 

твердять робфаківці та основники Харківського ІНО, – чи ж значить це, що 

вона втратила для нас всякий інтерес?” [4, с. 569].  

Для Хвильового психологічна Європа – це насамперед поважна 

мистецька традиція. “Це – Європа грандіозної цивілізації, Європа Гете, Дарвіна, 

Байрона, Ньютона, Маркса”, це «психологічна категорія, яка виганяє 

людськість із “Просвіти” на великий тракт прогресу” [5, с. 326]. 

Декларування європеїзму (західництва) вимагало також означення позиції 

щодо російської культури. Якраз тут можна говорити про антиколоніальний 

дискурс памфлетів. Хвильовий вважає, що залежність від імперії прирікає 

українське мистецтво на неминучу, неуникну вторинність. Україна була 

“класичною країною гаркун-задунайства, просвітянства, культурного 

епігонізму”. “Без російського диригента наш культурник не мислить себе. Він 

здібний тільки повторювати зади, мавпувати” [5, с. 371]. Він висуває гасло 

українізації пролетаріату, говорить про необхідність державної підтримки 
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розвитку української культури. Тим більш, що фактів великодержавного 

шовінізму було більш ніж досить. 

Політичної гостроти надав літературній дискусії цикл памфлетів 

М.Хвильового, надрукований у “Культурі і побуті” протягом листопада–грудня 

1925 р. У наступному році вони вийшли окремим виданням у Харкові під 

назвою «Дві сили». В цих памфлетах письменник розвінчує погляди 

“масовістів” на відмінність соціальної структури представників різних 

літературних течій і доводить, що всі кола “молодої української інтелігенції” 

тягнуться саме до “олімпійців”. 

Дотримуючись ідеологічної лінії ЦК РКП(б), М.Хвильовий знову 

характеризує “просвіту” як ідеологію буржуа, “селянського непу”, тим самим 

звинувачуючи її в ідейних зв’язках з куркульством. При цьому він різко 

виступає проти претензій “мистецьки й марксистськи малописьменних людей” 

на керівництво мистецьким рухом, маючи на увазі “масо вістів” [1, с. 116]. 

Під вивіскою марксизму письменник боровся проти одного з його 

основних постулатів, виражених у кредо С.Пилипенка – “мистецтво є метода 

пізнання – будування життя”, тобто підпорядкування мистецтва практичним 

завданням побудови радянського суспільства. Тим самим письменник виступив 

проти уніфікаційної лінії партії, спрямованої на підпорядкування всіх сил 

суспільства на побудову соціалізму. М.Хвильовий протиставив себе 

генеральній лінії партії, без якої вона не мала ніяких перспектив для 

утвердження свого панування в країні. 
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Климків С.М. 

Викладач Львівського коледжу  

транспортної інфраструктури  

Дніпропетровського національного  

університету залізничного транспорту  

імені академіка В.Лазаряна 

м. Львів, Україна  

Дослідження історичної антропології набирають все нових і нових 

горизонтів в сучасній історіографії. Людські цінності та стереотипи, які в 

минулому ігнорувалися, тепер стають об’єктом детального вивчення. Завдяки 

мікроісторії дослідник за допомогою критичного аналізу джерел може 

заглянути в світ тої епохи, яку він вивчає. Побачити живих людей, зрозуміти 

їхні дії (мотиви), мислення та свідомість, визначити їхню ментальність.  

 Світи Середньовічної Європи – це суцільне поєднання протилежностей. 

Однак саме ХІІІ ст. являється соціальним та духовним апогеєм тогочасної 

цивілізації. Завершується  встановлення та уніфікація владних інституцій (в 
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тому числі церковної влади), відбувається сплеск інтелектуальних та 

ідеологічних пошуків і відкриттів. Триває завершення завоювань 

християнським світом язичницького, продовжується діалог культур. Саме там 

встановлюються чіткі межі-кордони всередині самого суспільства, за якими 

індивід здатен стати чужинцем.        

 Традиційні культурні, світоглядні та моральні бар’єри віддаляли таких 

індивідів. Через це вони ставали на шлях реформаторства та ідеологічної 

альтернативи. Адже саме через спосіб життя такі люди, далекі від первинного, 

власного середовища були найбільш небезпечним викликом для цілої системи. 

Модель життя і дій таких людей засуджувалися владою, як світською так і 

церковною, через прояв опозиції.         

 Центральне місце в такій опозиції швидко зайняли єретики – 

віровідступники, бунтарі та авантюристи, якими їх малювала середньовічна 

уява та сучасне сприйняття. Та ким вони були насправді, і які цілі своїм 

способом життя відстоювали? Підриваючи «град Божий», вони ставали 

чужинцями. В середньовіччі загалом, і в ХІІІ ст. зокрема було багато таких 

«чужинців». Це були бідні, євреї, прокажені, сарацини, схизматики, 

проститутки, божевільні, відьми. Загалом ці маргінали суспільства були 

позбавленні права на власну історію, однак на сьогодні ця проблематика 

швидко заповнюється.          

 Єретики, які також входили до категорії маргіналів і «чужинців» 

суспільства, швидко зайняли, власну, вагому роль. В ХІІІ ст. наймасовішими і 

найнебезпечнішими для християнської віри і папства були єретики зокрема 

жителі Альбіжуа, що на півдні Франції більш відомі, як альбігойці або катари. 

Саме вони стають головним елементом не тільки духовної, але і соціальної 

трансформації існуючого суспільства.        

 Роль образу «іншого» в формуванні власної ідентичності на різних 

історичних етапах, особливо важлива. Бо пізнання чужої культури і 

самопізнання – явище одного порядку. Тільки в контактах з чужою культурою 
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проходить усвідомлення специфіки власної культури [1, с.6].    

 Саме це дозволяло б збагнути природу власного середовища та того, хто у 

ньому знаходився. Оцінка навколишнього світу виявляє поняття «іншого», 

відмінного. Як на це можна було б подивитися на прикладі окремих категорій 

середньовічного суспільства Лангедока ХІІІ ст., у інтерпретації «своїх» і 

«чужих»? Хіба що розцінюючи поняття «іншого», як частину іншої культури, 

але коли це поняття виходить на поверхню із монолітної культури 

християнства? А коли мова йде про єресь, яка стала тріщиною християнської 

культури? Питання віри призводили до вибору та навіть відступу, які давали 

людині можливість альтернативи. Так поглиблювалося протистояння.   

 Цікаво, що різниця була дуже хиткою між «своїм» та «чужим». Головну 

роль тут зіграли  віра та релігія. Християнське суспільство виключало іновірців, 

або приєднувало їх насильно, так виникав образ «ідеологічних ворогів». Також 

важливо відзначити, що границі, які встановилися між «своїм» та «чужим» - по-

перше дуже хиткі, а по-друге – це границі уяви самих людей. Світ за межами 

цих границь – був світом навиворіт, де було дозволено те, що в реальності 

заборонялося [1, с.8].           

 Звісно щоб мінімізувати такі границі, звичайно штучно створені, що 

виходили із культури та традицій населення, можна було навернути іновірців (в 

нашому випадку єретиків). Навернення могло призвести до морально-релігійної 

трансформації всього життєвого простору (адже це природно, коли існують 

«свої» і «чужі»). Складність взаємин зберігалася, зважаючи на те, хто у цьому 

просторі/ суспільстві жив і які традиції сповідував.      

 З іншої сторони спроба витіснити  на окраїни християнського простору 

таких «інших» та «чужинців», а потім зовсім вигнати із нього всіх, хто міг 

представляти собою вмістилище пороків і джерел безпорядку, була не завжди 

дієвою [2, с.130-131]. Статус історичної реальності і її репрезентації – це 

проблема образу і самої реальності. Із яких логічних бачень ми б не виходили, 

сучасні дискусії між позитивіським та постструктураліським вектором у цій 
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проблемі доводять одне – людська свідомість забруднена формальними кліше 

та ідеологічними стереотипами.         

 Показати ставлення та взаємосприйнятятя між єретиками та інквізицією 

всередині такого суспільства дуже непросто. Постмодернізм вказує проте, що 

історик не будує дослідження, а конструює його, за допомогою тексту. Завдяки 

мімезісу – відбувається лише імітація того, що відбулося. Це вірогідне 

зображення дійсності, але чи дослідники можуть бути впевнені у цьому? Також 

є дієгезіс – реалістичне зображення подій, однак тут текст і робота історика – це 

форми естетичного осмислення минулих реалій, не більше [1, с.17]. Як 

показати образ єретиків та інквізиторів у цьому контексті?    

 Саме у проблемі визначення полягає у якому співвідношенні і взаємодії  

перебуває «свій» - «чужий» у замкнутому просторі, тобто суспільстві. Постає, 

як наслідок і спосіб відображення, і саме ставлення до «свого» чи «чужого» (та 

навпаки) і його ідентифікація. Це є ключовий момент, актуальний для сучасної 

науки незалежно від теми, історіософських шкіл та модерних концепцій.  

 Важливість не тільки в тому, щоб перенести акцент із вивчених реалій на 

вивчення того, як вони осмислювалися середньовічними людьми, як 

інтерпретувалася символічна реальність, а й вивчити спосіб створення 

історичного наративу [1, с.19]. Ми намагаємося встановити як створювався 

образ єретиків та інквізиторів в сприйнятті та свідомості населення Лангедока у 

історіографічних пошуках. Лише завдяки таким концепціям і їх джерелам 

можна осмислити історичну вірогідність.       

 З іншої сторони необхідно звертатися до семіотики, до тексту і його 

понять всередині джерела. Цей підхід також допоможе реконструювати межі 

«своїх» і «чужих» у їх прямих та опосередкованих зв’язках всередині і за 

межами жителів Лангедока ХІІІ – поч. XIV ст., коли це сприйняття і відповідно 

відображення його в свідомості сформувалося і відбилося найкраще. 

 Конструюванням образу єретиків-альбігойців, більш відомих, як «добрі 

люди» без перебільшення найрезультативніше займалися французькі вчені. 
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Один з найвідоміших істориків  катарів та інквізиції другої половини ХХ ст. Ів 

Досса визначив риси для сприйняття єретика інквізитором через інквізиційний 

матеріал – свідчення дізнань [3]. Видатний архівіст та історик Жан Дювернуа 

дослідив постать відомого «досконалого» (духовний статус катарів), чи не 

останнього катара П’єра Отьє – тим самим показавши його навколишній світ – 

світ єретика, із його власного бачення. Стаття із «Оглядника нарисів катарів» 

стала не останнім дослідженням на тему мікроісторії єретиків-індивідів [4].  

 Інший дослідник Жільбер Гаррік написав про характерні риси єретиків 

(про «відмітки»), за якими їх впізнавали у власному і чужому середовищі [5].  

Природу моралі єресі катаризму на основі значних джерел найбільш повно 

вивчила П. Хіменес-Санчес у своєму ґрунтовному дослідженні [6].   

 Вивчалися контакти між знатними фаміліями, які підтримували і 

симпатизували єретикам та елементи цього взаємозв’язку у викладі Алекс де ля 

Прелю-Веск щодо сімей з Альбі, члени яких контактували, або ж були пов’язані 

безпосередньо з єрессю, що опинилися на трибуналі, в інквізиції під час 

допитів. Саме вони, часом під тиском, могли показати своє бачення і оцінку 

тих, кого вони поважали і часто захищали [7]. Дане питання цікавило також Ж. 

Поля [8]. Натомість Ш. Дельпу у статті про впливову родину Арманьяків і їх 

відносини з катарами зображає типові позиції приязні щодо єретиків. Адже 

знатні роди були покровителями і захисниками останніх [9].   

 Історик Ж.-Л. Аббе проаналізував міське середовище і його вплив на 

розвиток єресі в Лангедоці, зокрема в Ліму (Од) у ХІІІ ст. [10]. Відповідно 

можна побачити, чому катари так добре «розчинялися» в містах, і пізніше 

тримали свою оборону в підпіллі. Зокрема міські спільноти-комуни були 

водночас і їхнім найбільшим захисником і покровителем, як і вища місцева 

влада  (графи, байлі, кастеляни)        

 Дослідник М. Аврелль звернув свою увагу на лицарство в окситанських 

містах. Оскільки ця привілейована категорія населення, була невід’ємною 

складовою куртуазної культури, лицарство також було підтримкою для 
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єретиків і часто відображало їхні інтереси [11]. Відомий сучасний дослідник 

Жан-Луї Біже у своїх працях показав взаємодію феодальної ієрархії стосовно 

єресі (як приховану так і відкриту) [12]. Безсумнівно, що єресь глибоко 

пробралася і у цю систему влади.         

 Позиції світської влади стосовно єретиків були однозначними. Це 

зокрема стосувалося монархів, які видавали антиєретичне законодавство – 

Фрідріха ІІ чи Людовіка ІХ – саме на основі цього законодавства відбувалося 

відривання єресі із соціальної і навіть політичної площини суспільства. 

  Щоб визначитися із позиціями світської влади щодо єретиків, потрібно 

звернути увагу на її співпрацю із церковними інститутами. Це також в даній 

площині актуальна історіографічна проблема вивчення. Щодо цього аспекту 

колись писав Габріель Ле Бра у книзі «Церковні інститути середньовічного 

християнства» [13]. Проте на сьогодні ці питання знайшли місце у численних 

роботах Мішеля Рокбера, які зображав це комплексно [14]. З іншої сторони 

ставлення королівської адміністрації на півдні Франції і її намісника Альфонса 

де Пуатьє (брата Людовіка ІХ) до релігійних справ в Лангедоці в період 

приєднання регіону до королівства відображає ґрунтовна стаття згаданого 

Шарля Дельпу. Історики також вивчали більш розширені особливості 

репрезентації та впливу політичної влади на населення періоду боротьби із 

катарами [15].           

 Якщо брати початковий етап конфронтації церковної, не світської влади з 

єретиками, то нечисленна, з ефективної точки зору діяльність єпископів, які 

практично не вміли розрізняти єресі альбігойців та їхнє ставлення до 

відступників ґрунтовно вивчив вже згаданий Іва Досса. Це впливало на 

відображення контактів між духовенством і єретиками. Виникало формування 

рис відособлення від таких людей із правовірного суспільства другої половини 

ХІІІ ст., як до вигнанців – цей процес цікавив дослідників. Значення і місце 

парафіяльного духовенства на півдні Франції у цих взаєминах показали М. 

Фурньє і Ж. Газзаніка [16].         
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 Зрештою майже всюди, на півдні Франції їх добре ідентифікували, але як 

їх сприймали мешканці на околицях Ланґедока? Жак Шіффуло подає 

інформацію про мешканців Прованса і боротьбу проти єресі в цьому регіоні 

[17]. Очевидно, що там пік протистояння припав на кінець ХІІІ – початок XIV 

ст. Інша дослідниця Монік Бура-Дерріо звернула увагу на прояви 

відступництва у гірських, низинних селах регіону [18].     

 Продовжує розвиватися у вивченні історії катарів напрям мікроісторії. У 

такому підході невід’ємне місце займали селяни. Можливо через те, що селяни 

були і залишалися найбільш сприятливим та перевіреним ґрунтом для таких 

ворожих Церкві ідей. Особливо, коли сама єресь вже знаходилася на межі 

вимирання. На прикладі класичного дослідження Е. Ле Руа Лядюрі про селище 

Монтайю в гірських районах Арьєжу, можна побачити глибинне, світоглядне 

відображення єресі «добрих людей», адже саме там були останні «досконалі» 

[19].            

 Дослідників цікавив погляд на ставлення самих до себе (в тому числі, між 

єретиками), у вузькій спільноті. Відома дослідниця історії катарів Анн Бренон 

також у своїй розвідці приділяє цьому увагу. На прикладі порівняння 

становища єретиків, їх мандрівок  та пошуків, від падіння Монсегюра (1244 р.) і 

до слідства в Монтайю (1308-1327 рр. з перервами), аналізуються позиції 

мешканців Піренеїв. Саме щодо перебування в їхньому середовищі катарів, не 

відкидаючи усвідомлення їх, як «інших»/«чужих», але переважно вбачаючи у 

них «своїх» (рідних, сусідів, знайомих) [20].       

 Цей приклад мешканців Монтайю певним чином ідеальний, з погляду 

аналізу взаємин між різними категорія на основі віри і її моделей. Історики, які 

продовжують вивчати антропологію, намагаються заглянути як би за фасад 

життя індивіда, побачити його уявлення, розуміння, сприймання тих речей, які 

відбувалися навколо. Цікаву статтю на цей аспект подає Кетрін Утц Тремп, де 

аналізується не просто допит катарських єресіархів, серед яких П’єр Морі, але і 

їх мислення [21]. Цей момент пізнання дозволяє показати в тому числі 
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співвідношення – єретик-інквізитор, виходячи із повністю протилежних 

позицій понять добра і зла.         

 Загалом, щоб глибше зрозуміти духовність середньовічної людини цього 

періоду і цього регіону, слід звернутися до прекрасних аналізів-синтез 

релігійності та менталітету у роботах Ж. Шеліні [22], Е. Перруа [23] та Б. 

Мердріньяка [24]. Слід згадати про іншу єресь – вальденсів. Їх присутність на 

півдні Франції була менш значною, тому і поширення їхніх духовних практик 

мало фрагментарне значення.       

 Дослідники відзначали, що зрештою ставлення та інтерпретація єретиків 

та до єретиків серед населення Лангедока були різноманітними. Проте суворі 

заходи боротьби проти єресі спонукали населення тримати дистанцію. 

Мотивувалося це тим, що центральні органи місцевої влади та заможні 

прошарки робили це, щоб не втратити свого майна, як співчуваючі. Нижче 

духовенство, яке нерідко симпатизувало, боялося залишитися без своєї 

пребенди (десятин). Селяни – уникнути переслідувань, які і так були 

непомірним тягарем, а жінкам потрібно було продовжувати власну 

емансипацію, в якій катаризм був лише одним із проявів. Про жіночий вимір 

єресі найбільше вивчали Анн Бренон та Гвендолін Ханке [25].   

 Духовний принцип власного вибору ставав коштовною ціною в тому 

числі за ідейну свободу. Що ж змушувало єретиків ще більше ховатися, а 

населення перебувати в напруженні, здійснювати втечі та переховуватися? 

Часто це була реакція на дії папських інквізиторів. На них дивилися і уявляли 

також по-різному. Історики проблеми і цій стороні «взаємин» приділяли 

належну увагу.           

 Про уявлення самої постаті (як людини і як виконавця) інквізитора-

домініканця населенням Лангедока написано ґрунтовну статтю А. Рельтежо-

Тельон «Уява інквізитора і домініканців в Середньовіччі» [26]. Домініканці, які 

змушені були виконувати інквізиційні обов’язки, власне і ідентифікувалися і 

сприймалися населенням, як інквізитори. Але не всі ченці провадили 
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розслідування. Така підміна (якщо домініканець то він – інквізитор, а отже – 

людина, що в очах населення чинила несправедливість проти «добрих людей») 

псувала їхню репутацію. В свою чергу інквізитори підривали авторитет 

єретиків, як духовних наставників своїми проповідями.    

 Тут також виникала проблема ідентифікації, оскільки саме на 

домініканців переносили певні риси, які їм були непритаманні. Жорстокість і 

підступність, не були їхнім лейтмотивом. Лише проповіддю і переконанням 

вони спілкувалися з населенням. На ці особливості наголошує відомий історик 

Марі-Амбер Вікер [27]. В тому числі означено певні погляди щодо самих 

домініканців. Ще в кінці ХІХ ст. отець і один із найкращих знавців історії 

ордену Целестін Дюе присвятив фундаментальні роботи про домініканців-

інквізиторів, які й на початку ХХІ ст. не втратили своєї актуальності [28]. 

Чому? Ченці підходили для цих обов’язків найкраще, бо користувалися 

ідеалами, які до того часу занепали і вірою, яка мала стати єдиною чеснотою і 

запорукою до спасіння людської душі. І до правдивої віри в церковній спільноті 

потрібно було повернути тих, кого заплутали єресі і відступи. Домініканці 

знали як це зробити, вдаючись щоправда до різних методів у досягненні 

поставленої мети.               

 Однозначний погляд на інквізицію та інквізиторів з боку самого 

населення встановлювався через переслідування та пошук єресі. І редактор 

збірника «Єресі», сучасний фахівець цих питань Л. Альбаре видав чудові 

дослідження на цю тему
 
 зокрема «Нариси портретів» інквізиторів [29]. Також 

історіографію збагатила монументальна біографія чи не найвідомішого 

інквізитора Бернара Гі  [30]         

 Жак Берліоз дослідив проповіді відомого домініканця, автора «exemplum» 

– моралізаторських повчань та пізнішого інквізитора Етьєна де Бурбон (який 

щоправда виконував свої обов’язки на півночі Франції), показавши крізь них 

постать єретика [31]. Це образ єретика із світогляду і мислення інквізитора. 

Хоча у проповідях можна було побачити безпосередньо позицію індивіда 
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(часто індивідуальна позиція відрізнялася від колективної). В такому контексті 

це була спроба налагоджувати діалог для покаяння і навернення.   

 Ще на початку ХХ ст. Ж.-М. Відаль здійснив цікаву розвідку показавши 

єретика (жертву) з-середина для інквізитора (судді) і навпаки, на прикладі 

інквізиційних дій Жана Галана наприкінці ХІІІ ст. Саме через інквізиційне 

слідство, і безпосередньо допит два індивіди обмінювалися інформацією. Вони 

пізнавали одне одного (зрештою як і в інших допитах із безліччю підсудних), 

формували позицію у власному світогляді [32].      

 Інші відомі інквізитори у межах власної специфіки розслідувань та 

пошуку єретиків намагалися також розкрити сприйняття і усвідомлення людей, 

які не вважали себе поганими (катари – «чисті» та «добрі люди»). Зрештою з 

кінця ХІІІ – початку XIV ст. залишилося мало «досконалих». А тому їхня 

унікальність, як для середовища в якому вони існували так і для інквізиції була 

справді винятковою. Це була взаємозалежність, і очевидно вони це 

усвідомлювали. Дослідники вивчали життя і діяльність таких інквізиторів: 

Жофрея д’Аблі [33], Бернара Кастане [34], Жака Фурньє [35]. І навіть вже 

згадуваний Бернар Гі [36] виступав джерелом серйозної опозиції для більшості 

населення всього півдня Франції. Інквізитори, будучи вихідцями із того ж 

суспільства, займалися викоріненням та переслідуванням єресі в ХІІІ – на поч. 

XIV ст., здійснивши великі успіхи саме в цьому регіоні.     

 Будучи цілковитою протилежністю і водночас невід’ємною складовою 

для єретиків, інквізитори також заслуговують на визначення власного місце в 

ставленні до себе соціальних категорій Лангедока, із всіма стереотипами та 

упередженнями менталітету. Саме така протилежність-взаємність – «єретики-

інквізитори», становить особливу увагу в аналізі  історіографії та джерел.  

 Єретики жили в численних сім’ях і навчали, мандруючи по різних 

теренах, а члени цих сімей, згодом підозрювані чи звинувачувані у єресі після 

цього приходили на допити до інквізиції. Така взаємодія невід’ємно 

відкладалася в свідомості, а відповідно відображала ставлення одних до інших, 
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та що найцікавіше між собою.        

 Класичні праці Антуана Дондена [37], Крістін Тузельє [38] та Рене Неллі 

[39] дали поштовх до нових пошуків щодо значенні і ролі «інакшого» в 

зазначеному регіоні та часі, де люди здавалося такі схожі залишалися стійкими 

опонентами та подекуди непримиренними ворогами у битві за віру. Відтак 

образ єресі та інквізиції від класичної історіографічної моделі [40], переходить 

на інший культурний рівень. Рівень образу, уявлення та сприйняття [41].  

 Моральні, соціальні, політичні та культурні взаємовідносини між цим 

населенням, які випливали із ідеологічного протиставлення, залишали по собі 

зіткнення та конфлікти, агресію та опір, вносячи деструкцію та регрес.  

 Такий виклад історіографічних напрямів досліджень на нашу думку 

дозволив показати позиції різних категорій населення по відношенню, як до 

єретиків так і до інквізиторів. Це ставлення, включно до усвідомлення, 

проходило в умовах напруженості та протистояння, конфронтації та сили, де 

суспільство навчилося пізнавати «своїх» і «чужих», під тиском та у злочині. 

Досить часто виходячи із традиції та реалій повсякденного життя того часу 

контакти між ними не припинялися. А отже образ «інакшого» розширювався. 
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Однією з найбільш яскравих особистостей українського національно-

визвольного та повстанського руху 1917-1921 рр. була постать генерал-

хорунжого Юрія Йосиповича Тютюнника. 

Людина справді неординарна, щира в своїх патріотичних проукраїнських 

поглядах яку вдалося зламати але не доламати. В бурхливі часи національної 

революції Юрій Тютюнник став символом незламності, а по її завершенню 

символом зради. Можна погодитись з думкою соратника Ю. Тютюнника  

Михайла Середи, який стверджував, що він мав амбіцію стати українським 

Наполеоном і водночас «був людиною зі складною душею, в якій бриніли 

струни різного тембру і тону»  [5, c.15 ]. 

Українська духовність завжди була пріоритетом  життя і діяльності Юрія 

Тютюнника: «його палка любов до України, його національне вірою» його 

широкі плани і проекти звільнення території від ворога, його надзвичайна 

енергія і залізна воля, з якими він силкувався побороти всі труднощі для 

осягнення наміченої мети, примушували навіть ворогів забувати про негативні 

риси його характеру і вважати його за справжнього  героя» [5, c.15-16]. 

Юрій Йосипович (Юрко) Тютюнник народився 20 квітня 1891 року в селі 

Будуще, нині Звенигородський район, Черкаська область в селі українців, 

селян, Йосипа та Марини Тютюнників. За материнською лінією був онуком 

сестри Тараса Шевченка Ярини. В сім’ї було 9 дітей, але дорослими стали 5 (4 

сини і дочка). Старші брати Юрка належали до партії соціалістів – 

революціонерів, відомої своїм терором проти імперського терору  

самодержавства. Два роки навчався у сільській школі, потім закінчив 

агрошколу в Умані. Крім того, 1915 року закінчив школу прапорщиків в місті 

Горі. 

Був одружений (дружина – Віра Андріївна ). Мав двох доньок [6].  

На військовій службі з 1913 року. Спочатку служив у 6-му Сибірському 

полку у Владивостоці. З серпня 1914 р. брав участь у Першій світовій війні  
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спершу в чині унтер-офіцера, згодом офіцера. Останнє звання у російській армії 

- поручник. Був двічі поранений. 

Після лютневої революції 1917 р. Юрій Тютюнник в званні прапорщика 

російської армії активно включається в національне життя в Сімферополі і стає 

одним із ініціаторів створення в цьому місті Українського військового клубу 

імені гетьмана Петра Дорошенка, а згодом Першого Сімферопольського полку 

ім. Петра Дорошенка [7, c.292]. 

На Всеукраїнському військовому з’їзді 10 червня 1917 року Ю. 

Тютюнника було обрано членом Української Центральної Ради та 

Всеукраїнської ради військових депутатів. Він вважав, що головною метою 

революції є національне визволення.  

Засуджував Центральну Раду за відсутність чіткої національної ідеології 

та стратегії дій, не голосував за Другий Універсал Центральної Ради та 

Інструкцію Тимчасового Уряду, підтримував вимоги самостійників щодо 

створення регулярного українського війська [7]. 

Пізніше Юрій Тютюнник обіймав високі посади в українській армії. Був 

кошовим отаманом вільного козацтва на Звенигородщині. Одним із ініціаторів 

та керівників Першого Зимового походу ( 6 грудня 1919 р.- 6 травня 1920 р.). За 

участь у ньому його нагородили орденом «Залізний хрест» за номером два.  

Начальник Партизанського повстанського штабу, який готував 

загальноукраїнське повстання, командувач Повстанською армією в Другому 

зимовому поході (листопад 1921 р.). 

5 жовтня 1920 року Юрія Тютюнника підвищили до звання генерал 

хорунжий. Другий зимовий похід який завершився поразкою став останньою 

збройною сторінкою українських національно визвольних змагань. Поразка 

негативно позначилася на настроях української еміграції, яка в переважній 

більшості втрачає віру в можливість подальшої боротьби за  українську 

державність.  
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Юрій Тютюнник не впадає в розпач, а продовжує боротьбу. За його 

наказом в Україну переходили повстанські загони. Генерал уважно слідкував за 

тим,  що відбувалося в радянській Україні. Боровся він і пером. У 

західноукраїнському часописі «Заграва» і «Літературно-науковому віснику» 

були опубліковані його спогади, присвячені визвольним змаганням. Він стає 

палким прихильником Дмитра Донцова – теоретика українського інтегрального 

націоналізму. 

Діяльність Юрія Тютюнника була небезпечною для керівництва СРСР. 

Радянськими чекістами була розроблена агентурна операція «Справа №39 (або 

Операція «Тютюн» ), щоб заарештувати Тютюнника, було створено фіктивну 

«Вищу Військову Раду» (ВВР), яка нібито готувала антибільшовицьке 

повстання. Від імені цієї організації Тютюннику запропонували прибути на 

територію радянської України й очолити повстанський рух [4]. 

Після довгих вагань Юрій Тютюнник погодився поїхати в Україну, 

перейшов кордон в умовленому пункті, де його і заарештували в ніч з 15 на 16 

червня 1923 року [1. c. 54]. 

Його переправили до Києва, а звідти в тодішню столицю радянської 

України Харків. Офіційно радянська влада заявила про добровільний перехід 

генерала. Проте можна лише здогадуватись, які були на те причини переходу 

Тютюнника на бік радянської влади. 

Цей вчинок скомпрометував Юрія Тютюнника ставлення до нього лідерів 

еміграції, інтелігенції, військових різко змінилося. Всі його вважали зрадником. 

Тютюнник поселився в Харкові. Спочатку викладав у Харківській школі 

червоних старшин і працював у ВІФКУ сценаристом (сценарій фільму 

«Звенигора» разом з Олександром Довженком). У фільмі «П.К.П» (Пілсудський 

купив Петлюру) зіграв самого себе. Видав неоднозначний твір   «З поляками 

проти Вкраїни». 

Радянські чекісти використовували Тютюнника не тільки в агентурних, 

але й в пропагандистських цілях. 
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Ю. Тютюнник розумів що його використовують для дискредитації С. 

Петлюри і національно визвольних змагань українства. Це доводять його 

нотатки, які не передбачались для публікацій за тоталітарного режиму « Треба 

бути занадто наївним, щоб не знати, що за мету ставили собі «освіти», коли ото 

взялися фільмувати з історії нашої боротьби проти Росії читаємо в них,- мета 

була суто політичною: оганьбити саму ідею боротьби за визволення України. 

Для того було вибрано відповідний момент, а саме: використання Польщею 

української армії в боротьбі проти Росії... «Освіти» ставили собі завдання 

оганьбити все, що в пам’яті українського народу все повинно залишатися 

стимулом до дальшої боротьби, - їм потрібно було зганьбити, втоптати в бруд 

саму ідею визвольної боротьби [4]. 

Проводячи аналіз вирішення національного питання в радянській Україні 

Тютюнник стверджував, що радянське керівництво здійснює антиукраїнську 

політику. Радянську Україну він розглядав як маріонеткову державу, яку 

окупували росіяни. 

В кінці 1920-р Юрій Тютюнник для радянської влади став «спрацьованим 

матеріалістом». 12 лютого 1929 року Тютюнник був заарештований за 

звинуваченням у контрреволюційній діяльності [2. c.3-4]. 

3 грудня  1929 Колегія ОДПУ винесла вирок «Тютюнника Юрия 

Йосифовича – Расстрелять. Приговор не приводить в исполнение до особого 

распоряжения» [3. c.46]. 

 Найвірогідніше, що радянські спецслужби сподівалися що Тютюнника 

можна буде використати, для фабрикування якоїсь політичної справи. В ході 

допитів Юрій Тютюнник доволі відверто висловлював своє незадоволення 

національною політикою радянського керівництва в Україні. Вважав що 

Українська держава має бути незалежною. На запитання слідчих чи він згоден 

відмовитися від своїх поглядів, відповідав: «Від своїх поглядів не відмовлявся і 

досі не відмовляюся». «Повідомлення ГПУ будь про кого-проти моралі 20 

жовтня 1930 року вирок було виконано». 
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Трагічною була й доля дружини Тютюнника, яка після смерті чоловіка 

залишилася з двома дітьми без засобів для існування. 

Юрій Тютюнник був активним борцем за втілення ідеї української 

державності в життя. Ми не виставляємо його героєм, як це сьогодні робить 

дехто. Але й не робим його злочинцем. Це була трагічна людина, яка гірко 

спокутувала свої гріхи.  
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ВПЛИВ КАРДІОТРЕНУВАНЬ НА ДІЯЛЬНІСТЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ У СТУДЕНТІВ З РІЗНИМ РІВНЕМ МЕТЕОЗАЛЕЖНОСТІ 
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Актуальність. За даними ВООЗ висока метеочутливість притаманна 

приблизно 83% всього населення планети [1]. Попри широку розповсюдженість 

проблеми досі не доведено підвищення адаптаційних механізмів у людей з 

метеозалежністю при застосуванні лікувальної фізкультури. 

Мета. Дослідити ефективність застосування кардіотренувань для 

підвищення рівня адаптації ССС при коливаннях атмосферного тиску у 

студентів з різним рівнем метеозалежності. 

Матеріали та методи. В експерименті брали участь 62 студенти віком 

від 17 до 22 років. Для визначення рівня метеочутливості використовували 

опитувальник «Me e -Q», за яким досліджуваних розділено на 4 групи : 1 група 

– відсутність метеозалежності, 2 група – легкий ступінь, 3 група – середній 

ступінь, 4 група – тяжкий ступінь метеозалежності. Для проведення 

експерименту студентів з проявами метеозалежності в подальшому розділено 

на досліджувану та контрольну групи. Моніторинг студентів проводили в 

періоди панування циклону (січень 2018 р.) та початку антициклону Крістіан 

(25-26 лютого 2018 р.). Данні атмосферного фронту отримані з офіційного 

сайту Українського гідрометеорологічного центру [2]. 

Для виявлення відхилень гемодинамічних показань виповнено 

вимірювання АТ за методом Короткова [3, с. 327] з подальшим визначенням 

середньодинамічного АТ (АТср) за формулою Хікема [3, с. 339 - 345].    

 

Pm= А/3+Pd, 

де Рm – середньодинамічний артеріальний тиск (мм рт. ст.); 

А – пульсовий тиск (мм рт. ст.); 
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Рd – мінімальний або діастолічний артеріальний тиск (мм рт. ст.). 

До комплексу вправ для досліджуваної групи входили біг у повільному 

темпі (4 - 6 км/год) та аеробні вправи (присідання, нахили та розведення рук в 

сторони), направлені на зміцнення ССС [4, с. 304]. Загальний час вправ складав 

40 хвилин. Заняття проводилися 3 рази на тиждень впродовж місяця до появи 

антициклону. Під час кардіотренувань пульс підтримувався в нормі, що 

розраховувалася для кожного індивідуально за формулою [5, с. 41]: 

(          6, 

де А – вік студента. 

Усі студенти відносилися до основної та підготовчої груп і дали письмову 

згоду на проведення експерименту.   

Результати. Згідно з проведеним опитуванням студенти оцінили свій 

рівень метеочутливості так: відсутність залежності – у 42 (67,74%), легкий 

ступінь – у 4 (6,45%), середній ступінь – у 16 (25,81%), тяжкий ступінь – не 

виявлено.  

Відповідно до результатів опитування контрольна та досліджувана групи 

складалися з 10 осіб (2 – легкий ступінь, 8 – середній ступінь метеозалежності 

відповідно).  

Отримані результати вимірювань приведено в таблиці. 

 Циклон (740 мм. рт. ст.) Антициклон (780 мм. рт. ст.) 

 Досліджувана 

група 

Контрольна 

група 

Досліджувана 

група 

Контрольна 

група 

Нормальні значення 

АТср (80 - 100 мм. 

рт. ст.) 

8 (80%) 7 (70%) 8 (80%) 6 (60%) 

Гіпотензія (70 - 80 

мм. рт. ст.) 

2 (20%) 3 (30%) 1 (10%) 1 (10%) 

Гіпертензія (100 - 

125 мм. рт. ст.) 

- - 1 (10%) 3 (30%) 

 

Висновок. За результатами дослідження при підвищенні атмосферного 

тиску в контрольній групі спостерігалася гіпертензія у 30%, а в досліджуваній 
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групі – у 10%, що обґрунтовує застосування кардіотренувань для поліпшення 

стану метеозалежних студентів в період коливань атмосферного тиску. 
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ВИВЧЕННЯ ОСНОВ ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ З МЕДИЧНОЮ 

ТЕРМІНОЛОГІЄЮ В БАГАЖІ ЗНАНЬ СТУДЕНТА МЕДИЧНОГО КОЛЕДЖУ 

Гіндіна М. С., 

викладач основ латинської мови  

та медичної термінології,  

спеціаліст вищої  кваліфікаційної категорії,  

педагогічне звання «старший викладач» ; 

Кременчуцький медичний 

 коледж імені В.І. Литвиненка 

м. Кременчук, Україна 

Non est medicina sine lingua Latina!  

Немає  медицини без латинської мови! 
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Україна, перебуваючи на порозі вступу до Європейського Союзу, прагне 

до визнання вітчизняного фахівця на світовому ринку.  В епоху державного і 

духовного відродження нашої держав и пріоритетна роль, безперечно, 

належить високоосвіченим людям. Звідси проблема підготовки сучасного 

професійно компетентного спеціаліста дедалі все більше стає актуальною, адже 

«професійна компетентність» передбачає високий рівень фахової освіти, 

творчого потенціалу, вміння взаємодіяти.  

Латинська мова, як і старогрецька, є своєрідним будівельним матеріалом, 

основним джерелом розвитку й поновлення термінологічних систем різних 

галузей науки, у тому числі фармації та медицини. Нові лікарські препарати й 

наукові відкриття отримують назви з невичерпного джерела міжнародної 

грецько-латинської скарбниці терміноелементів. Латина приваблює своєю 

лаконічністю (багатослівні українські терміни перекладаються одним словом: 

запалення слизової оболонки товстої кишки – c li i ; інструментальний огляд 

сечового міхура - c     c pia), так і досконалістю морфологічної структури, 

своїм лексичним багатством, виразністю, рухомою словотворчою структурою. 

Вивчення латинської мови у вищих медичних навчальних закладах, 

зокрема в  коледжі – це основа основ оволодіння фаховими знаннями та 

запорука підготовки кваліфікованого медичного працівника. Ця 

загальномедична  наука є базисом для вивчення всіх без винятку як 

фундаментальних, так і клінічних дисциплін. Зазначений  постулат усвідомлює 

кожен студент нашої  lma ma e , який свідомо переступив поріг навчального 

закладу та готовий докласти чимало зусиль, щоб вийти кваліфікованим 

конкурентоспроможним спеціалістом. 

На заняттях з основ латинської мови та медичної термінології вдало 

використовуються надбання не тільки викладача, а й творчі завдання, виконані 

залюбки студентами.  Так під час  першого ознайомлення з предметом лунає 

гімн студентства «Gaudeamu  igi u », почутий у день посвяти в  студенти.

 Historia e   magi   a  i ae (Історія - напутниця життя): відеофрагмент з 
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історії латині, підготовлений студентами попередніх років, переносить до іншої 

епохи.  

Розділ “Морфологія” представлений матеріалом, знання якого необхідне 

для розуміння й грамотного застосування на практиці фармацевтичних 

термінів, а також написання й перекладу рецептів. При вивченні розділу 

основна увага приділяється іменнику та прикметнику, від студентів 

вимагаються  міцні знання словникової форми, визначення основи й 

відмінкових форм, що вживаються в рецептурних прописах та стандартних 

рецептурних формулюваннях. Вивчення системи дієслівних форм проводиться 

компактно, у комплексному викладанні, на прикладі тієї лексики, яка 

вживається в рецептурі. звертаючи увагу на засвоєння рецептурних виразів, 

наприклад: Mi ce, u  fia  pul i   u  ili  imi (Змішай, щоб утворився 

найдрібніший порошок). Інші частини мови розглядаються відповідно до їхньої 

ваги в медичній документації. Тому однією з найпопулярніших форм роботи 

для візуалізації теоретичного матеріалу є підготовка презентацій:  тематичних, 

які охоплюють весь матеріал теми,  або епізодичних, наприклад «Лексичний 

мінімум у малюнках», де словникова форма супроводжується малюнком. 

Підготовлені  презентації з усіх тем.  За допомогою різноманітних 

комп ютерних прийомів:  ефектів анімації, гіперпосилань, робочих та сталих 

таблиць – можна досягти необхідного та достатньо ефективного результату в 

опрацьовуванні нового матеріалу.   Студенти також виготовляють 

ілюстровані альбоми, буклети, складають кросворди та ребуси тощо. 

Прикметники  І та ІІ групи  в  назвах лікарських рослин набагато  краще 

сприймаються, якщо супроводжуються малюнками цих рослин. Отже, в 

альбомі «Лікарські рослини Полтавщини»  представлено зображення рослин, їх 

повні ботанічні  назви латинською та українською мовами, вказано лікарську 

рослинну сировину. Виготовлений також гербарій лікарських рослин із 

зазначенням нормативних назв.   При виготовленні буклетів  студенти 

навчаються чітко та лаконічну розкривати основні положення теми. 
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Виготовлені буклети з тем: «Дієслово», «Іменники 5 відмін»,  «Прикметники І 

та ІІ групи», «Рецепт», «Латинсько-грецькі дублети іменників». Без 

усвідомлення значення латинсько-грецьких дублетів неможливе  розуміння 

семантики та будови медичних термінів, вивчення яких забезпечено надалі на 

заняттях з української мови (за професійним спрямуванням), тема «Медичні 

терміни, професіоналізми. Фразеологія у фаховій  мові»;  при вивченні 

анатомії, фізіології, дисциплін професійно-практичної підготовки. 

Систематизувати та поглибити знання, уміння допомагає гурткова робота, 

у т.ч. індивідуальні навчально-дослідні та пошукові завдання. Гуртківцями 

підготовлена колекція зразків лікарських препаратів для вивчення теми 

«Тривіальні назви лікарських засобів», виготовлений тематичний альбом 

«Частотні відрізки у назвах лікарських засобів»". Для закріплення теми 

«Рецепт, його структура» підготовлена презентація із завданнями на 

знаходження рецепта, виписаного з  помилками, та виправленням помилок. Для 

відпрацювання практичних навичок з медичної рецептури використовується  

навчально-методичний посібник «Алгоритми виписування твердих, рідких, 

м яких  та ін єкційних  лікарських форм», який також використовується далі на 

заняттях з фармакології. 

Велика увага приділяється словотворенню, адже значна частина 

медичних термінів є похідними або складними словами. Важливо, щоб 

студенти засвоїли головні дериваційні принципи, найважливіші 

терміноелементи, суфікси, префікси й загальні корені, відповідний лексичний 

мінімум. Для досягнення високого рівня професійної грамотності звертається 

увага на правопис слів та терміноелементів грецького походження, 

ознайомлення студентів з медичною термінологією, представленої у 

відповідних міжнародних номенклатурах (анатомічній, біологічній, 

фармацевтичній, клінічній тощо). 

Велике значення приділяється вивченню кінцевих терміноелементів 

іменників. Як свідчить латинське прислів я « ene dign  ci u ,  ene cu a u » 
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(Добре діагностується, добре лікується), тому використовується ілюстрований 

навчально-методичний посібник «Інструментальні методи обстеження» (на 

малюнках зображені ендоскопічні методи дослідження, терміни). 

Усебічно вивчається клінічна термінологія. Різноманітні творчі проекти 

виконані з теми  «Конструювання та декодування клінічних термінів».  Досить 

популярними є міждисциплінарні проекти. Так вдало підготовлений  проект за 

участю гуртківців  з предметів: основ латинської мови та медичної 

термінології, фармакології з медичною рецептурою  та хімії  «Латинська 

хімічна номенклатура» Матеріали проекту  представляють утворення назв 

хімічних сполук різних класів, їх хімічні та фармакологічні властивості та 

виписування ліків у рецептах. 

Кожен виконавець творчих завдань може проявити свою індивідуальність 

та  практичні навички, краще вивчитити матеріал, який слід глибоко 

опрацювати. Він  необхідний для вивчення анатомії, фізіології, патології,  

фармакології з медичною рецептурою,   клінічних дисциплін, а також 

професійного українського мовлення, біофізики та медичної хімії, бо  «  u  

 p imu  magi  e  e  » (Досвід - найкращий вчитель). 

Кожного року все більш популярними в нашому навчальному закладі 

стають конкурси з предметів. Так з основ латинською мови та медичної 

термінології традиційно проводяться «Брейн-ринг», «Найрозумніший з латині», 

«Що? Де? Коли?», «Ланцюжок».  Один із турів  КВК з анатомії та фізіології – 

це конкурс знавців назв органів певної системи організму латинською мовою. 

 У кожному з цих конкурсів велике значення приділяється міжпредметній 

інтеграції. Формується вміння працювати в команді. Виховується 

колегіальність  та вміння вислуховувати суперника. 

Кожен студент обов язково виконує тестові завдання з предмета, розв язує 

типові та нетипові ситуаційні  задачі, у складанні яких активну участь беруть 

усі. Увесь багаж знань, умінь та навичок, отриманий у процесів вивчення 



46 
 
 

основ латинської мови та медичної термінології, стане в нагоді під час 

вивчення наступних дисциплін. 

Під час проходження виробничої та державної практики ми постійно 

маємо справу з латинськими термінами, особливо в документації пацієнтів із 

злоякісними новоутворюваннями. 

Латинська медична термінологія необхідна студентам вищих навчальних 

закладів для формування мовно-професійної компетентності. Співпраця 

«студент – викладач», «студент –медична сестра, лікар» здатна реалізувати 

якісну фахову підготовку майбутніх медичних спеціалістів. 

Отже, латинська мова є єдиною професійною мовою вчених-медиків 

усього світу, що визначає її статус, закріплений міжнародними кодексами 

номенклатур. Звідси забезпечення високої якості засвоєння термінологічної 

латини студентами медичного профілю є одним із першочергових завдань 

освітян сучасних закладів. 

Література: 

1. Варванський П.А., Дем’янова Ю.О. «Латинська мова в системі сучасної 

медичної освіти», Запорізький медичний коледж, Педагогічні науки, Проблеми 

підготовки спеціалістів, 2017  

2.Петренко І.,  Самойленко О.В. «Значення вивчення латинської мови для 

становлення фахівця у медичній галузі» Збірник наукових праць. – ДонНАБА, 
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студентка II медичного факультету 

Харківський національний медичний університет 

м. Харків, Україна 

Актуальність. Вода виконує функцію універсального розчинника, в 

якому відбуваються основні біохімічні процеси живих організмів, бере участь у 

підтримці структури клітин, транспорті поживних речовин і кисню, регуляції 

видільних функцій і системи травлення, терморегуляції. Тому її склад і 

гігієнічне утримання особливо важливі для людини. У різних регіонаx України 

вона відрізняється за складом мікроелементів і органічних речовин. Окрему 

увагу віддають її епідемічному значенню [2, с.118]. Контроль над станом і 

складом питної води в Україні здійснюється центрами санітарно-

епідеміологічного нагляду. При підвищеному, або недостатньому вмісту фтору 

в питній воді, в організмі людини порушуються секреторна діяльність, водно-

сольовий баланс і, як наслідок, метаболічні та біохімічні процеси. Все це сприяє 

розвитку захворювань шлунково-кишкового тракту, серцево-судинної та інших 

систем[3, с.91]. Фтор є сильним нейротоксином, його постійний надлишок в 

організмі людини веде до накопичення алюмінію в головному мозку, що може 

призвести до хвороби Альцгеймера, тяжких психічних і нервових розладів. Він 

є ферментативною отрутою, що  знижує активність фосфатази і зв язує солі 

кальцію,  має токсичну дію на енамелобласти [1, с.48]. 

Мета. Дослідити вміст фтору в питній воді міста Харкова та Харківської 

області відповідно до гігієнічних норм, і з ясувати його вплив на організм 

споживачів.  

Матеріали та методи. За санітарно-хімічними показниками в місті 

Харкові досліджено 400 проб питної води. На території Харківської області 

досліджено 1000 проб води. Якість води оцінювали за вмістом фтору в питній 

воді: 

1. Дуже низька - до 0,3 мг/л; 

2. Низька - 0,3-0,7 мг/л; 
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3. Нормальна - 0,7-1,2 мг/л; 

4. Допустима - 1,2-1,5 мг/л; 

5. Вище допустимої - 1,5-2 мг/л. 

Результати. З досліджених проб питної води 3,2% не відповідали 

вимогам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної 

для споживання людини». 

На території Харківської області з досліджен х проб 19,3%  не 

відповідали нормативним вимогам. Були віявлені перевищення нормативних 

показніків фтору. Це спостерігалося в Лозівському (57,3%) - вміст фтору вище 

допустимого, Зміївському (51,2%) - вище допустимого, Дворічанському (39,7%) 

- гранично допустимий, Золочівському (38,4%) - гранично допустимий. Також  

було виявлено низький вміст фтору в Блізнюківському (31,1%) , Борівському 

(30,3%) - низький, Первомайському (26,7%) - дуже низький, Дергачівському 

(25,0%) - низький, Печенізькому ( 24,2%) - низький, районах. 

При допустимій концентрації фтору до 1,2 мг/л,  він сприяє кращому 

включенню кальцію в тканини організму. У дітей прояви демінералізації кісток 

спостерігаються рідше і показники розвитку карієсу зубів знижуються. При 

збільшенні показника вище допустимої норми до 2 мг/л, у населення активність 

розвитку карієсу і флюорозу росте до 40 % . Спостерігається флюороз першого 

та другого ступенів. У такій місцевості ми рекомендуємо дефторування або 

розведення води. При концентрації фтору вище 2 мг/л - 6 мг/л кісткова і зубна 

тканини xарактерізуются  ламкістю, внаслідок виділення кальцію і фосфору з 

кісток[3, с.96]. 

Висновки. Питна вода, яку використовує населення, повинна бути 

доброякісною, мати гарні органолептичні властивості, оптимально допустимий 

хімічний, мінеральний склад, нормальне значення вмісту фтору. У місті 

Харкові проблема розвитку карієсу зубів та інших захворювань,  

які викликані недостатністю, або надлишком фтору, помітно нижче, ніж в 
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інших містаx України . Але є значні проблеми у деяких районах Харківської 

області. 
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студент теплоенергетичного факультету, 
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процесів та систем, 

Соловйов С.О., 

доцент кафедри математичного моделювання економічних систем, 

Національний технічний університет України "Київський політехнічний 

інститут імені Ігоря Сікорського" 

м. Київ, Україна 

Проблема розповсюдження різних інфекційних захворювань та епідемій є 

важливою для всього людства. Ротавірусна інфекція (РВІ) є основною 

причиною гострого вірусного гастроентериту у дітей молодшого віку та 

високого рівня дитячої захворюваності та смертності в усьому світі. Щоб 

зменшити показник розповсюдження інфекції застосовують 

вакцинопрофілактику. В умовах обмеженості ресурсів проводити вакцинацію 

всього населення не є можливим, тому задача визначення оптимальних 
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суспільних та індивідуальних витрат на вакцинацію і лікування є та буде 

залишатись актуальною. 

Необхідно враховувати, що на даний момент існує багато підходів для 

вирішення задач, пов’язаних з вакцинацією, але різні захворювання мають 

певні особливості, що необхідно враховувати при розробці епідеміологічних 

моделей. Саме тому у сучасній практиці не розроблено універсального 

програмного продукту для моніторингу ефективності вакцинопрофілактики. 

Через значну варіативність та складність параметрів жодний з існуючих 

програмних продуктів не є універсальним засобом. 

Розроблена система використовує епідеміологічну SISV — модель. 

Основний принцип побудови епідеміологічної моделі для РВІ: все населення 

ділиться на декілька категорій: сприйнятливі особи ( S ), які чутливі до 

інфікування; інфіковані особи ( I ), які заражені інфекційною хворобою, яка 

представляє інтерес, здатні заражати інших; вакциновані особи ( V ), отримали 

імунітет, недоступні до інфікування. Модель є динамічною системою, яка 

змінюється в часі, тому при проходження певного часового періоду частина 

населення переміщується з однієї категорії в іншу. 

Перехід осіб з однієї категорії населення в іншу характеризується за 

допомогою параметрів, наприклад: сила інфекції, швидкість одужання тощо. 

Сила інфекції λ — ймовірність того, що певна особа буде інфікована в певний 

момент часу. Швидкість одужання γ — ймовірність того, що певна особа буде 

вилікувана у певний момент часу. 

Використання SISV — моделі передбачає, що інфіковані особи ( І ) 

одужають по проходженні певного часу і знову стають сприйнятливими до 

захворювання, а вакциновані особи ( V ) не можуть бути інфікованими та не 

здатні інфікувати інших осіб (рис. 1). 
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Рис. 1. SISV — модель 

де, V – вакциновані особи,   – охоплення населення вакцинацією, w – 

спадання імунітету, S — сприйнятливі особи, I — інфіковані особи, λ — сила 

інфекції, γ — швидкість одужання (втрата інфекційності). 

Математично модель може бути описано за допомогою системи 

рівнянь (2): 
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де,   — період часу. 

Програмне забезпечення використовує епідеміологічні моделі, які 

дозволяють досліджувати процес розповсюдження інфекційних захворювань, 

складати прогноз на майбутнє, визначати ефективність вакцинопрофілактики, 

вибирати оптимальні схеми вакцинації з використанням епідеміологічних 

даних [1]. Завдяки використанню епідеміологічних моделей стає можливим 

своєчасне попередження епідемій інфекційних захворювань. 

Система складається з трьох програмних модулів: модуль доступу до 

даних, модуль бізнес логіки та модуль представлення. Модуль доступу до 

даних відповідає за зчитування, обробку та збереження вхідних 

епідеміологічних даних. Обробка вхідних епідеміологічних даних необхідна 

для усунення надлишкових даних та автоматизації процесу збору та розрахунку 

статистики. 

Модуль представлення використовує графічний інтерфейс користувача 

для виводу отриманих результатів роботи системи (рис. 2). 
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Модуль бізнес логіки виконує побудову епідеміологічних моделей, 

складає прогноз на майбутнє. Модуль визначає оптимальні схеми вакцинації в 

залежності від вхідних епідеміологічних даних. 

Таким чином за допомогою SISV — моделі можна визначити оптимальну 

схему вакцинації населення для запобігання розповсюдження інфекційних 

захворювань. 

 

 

Рис. 2. Головне вікно розробленої системи 

Розроблену систему можливо застосувати для дослідження РВІ, 

складання прогнозу захворюваності, вибору оптимальних схем вакцинації, а 

також визначення витрат на лікування та вакцинопрофілактику. 
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Актуальність. Захворюваність на туберкульоз (ТБ) є не тільки 

медичною, але й соціальної проблемою. Україна ще не позбавилася від 

проблеми епідемії ТБ, тому розробка більш ефективних методів діагностики  та 

лікування залишається одним з пріоритетних завдань держави. Незважаючи на 

досягнуте зниження інтенсивності епідемічного процесу туберкульозної 

інфекції, продовжують зростати ризики щодо поширення захворюваності на ТБ 

в умовах існуючої гуманітарної кризи та бойових дій на сході України. 

За даними ВООЗ в Україні розрахункові поширеність і захворюваність на 

ТБ з 2007р. мають тенденцію до зниження щорічно в середньому на 4,4% і 3,3% 

відповідно. 

За розрахунками ВООЗ, у 2016 році захворюваність на ТБ в Україні 

знаходиться на рівні 87 на 100 тис. населення, проте за даними рутинного епід-

нагляду захворюваність на нові випадки разом з рецидивами за період з 2011 

року має тенденцію до зниження із середньорічним темпом зниження на -2,9%. 

Таким чином, в Україні щороку своєчасно не виявляється близько 22,5% 

випадків захворювання на ТБ, що сприяє подальшому поширенню ТБ серед 

населення[1]. 
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Мета. Розглянути ефективність виявлення захворюваності на ТБ на 

території України та методи, що використовуються з цією метою. 

Матеріали і методи: аналіз статистичних даних із аналітично-

статистичного довідника «Туберкульоз в Україні» Центра громадського 

здоров’я МОЗ України.  

Результати.  Основним компонентом стратегії ВООЗ у боротьбі з ТБ є 

діагностика мікробіологічними методами дослідження гарантованої якості. В 

Україні для виявлення та діагностування ТБ є розгалужена лабораторна 

мережа:  

1. Центральна референт-лабораторія з діагностики ТБ МОЗ України 

на базі лабораторії ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології 

НАМН України»; 

2. 789 мікробіологічних лабораторій І рівня; 

3. 59 мікробіологічних лабораторій ІІ рівня; 

4. 34 мікробіологічних лабораторій ІІІ рівня. 

Лабораторії забезпечені сучасним лабораторним обладнанням, в  т.ч. за 

рахунок гранту Глобального фонду. 

Для забезпечення раннього виявлення ТБ, в т.ч. хіміорезистентного, та 

своєчасного призначення режимів лікування протягом 2016 року за кошти 

гранту Глобального фонду було закуплено 63050 картриджів Xpe   M  / if. 

Даний метод є одним з найбільш чутливих і його чутливість становить 50- 100 

клітин/мл. 

Виявлення хворих з підозрою на ТБ здійснюється в закладах первинної 

медико-санітарної допомоги. Цільовий показник Загальнодержавної цільової 

соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2012-2016 

«Кількість випадків ТБ, виявлених методом мікроскопії мокротиння в закладах 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2016р. склав 4,5%. Чутливість 

методу мікроскопії мокротиння - 5000-10000 клітин/мл.  Якісно організована 
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робота щодо виявлення ТБ у м. Києві (6,2%), Житомирській (5,7%), Запорізькій 

(5,0%), Чернігівській (4,6%), Херсонській (5,0%) областях. 

Не досягнуто цільового значення показника у 20 регіонах, найнижчий 

показник у Дніпропетровській (1,8%), Волинській (1,9%), Полтавській (1,8%), 

Тернопільській (1,4%), Чернівецькій (1,7%) областях 

В Україні у 2016 році зареєстровано 31223 випадків ТБ легень (згідно з 

формою звітності №4 (ТБ-07)). Охоплено тестуванням молекулярно-

генетичними (МГ) методами 25494 випадків і складає 81,6% (нові випадки-

87,75%, рецидиви - 85,5%, інші-72,15% (цільове значення показника-100%). 

Найнижчий показник охоплення нових випадків ТБ МГ методами- у 

Миколаївській (66,2%), Черкаській (66,9%), Вінницькій (70,1%), 

Дніпропетровській (79,3%) областях. Показник тестування МГ методом по 

Львівській області згідно зі звітами сягає 100%, проте виявлено деякі 

порушення в реєстрації (МГ досліджень зареєстровано більше, ніж проведених 

мікроскопічних досліджень). 

Найважливішою умовою для успішного лікування хворих на ТБ є 

здійснення тесту медикаментозної чутливості (ТМЧ) для кожної виділеної 

МБТ. В Україні бактеріологічно підтверджено 20879 випадків ТБ, ТМЧ 

здійснено для 20147 випадків ТБ, що складає 96,5% (цільове значення 

показника-100%). Не досягнуто показника у Львівській (84%), Луганській 

(89%), Харківській (90%), Закарпатській (93%), Вінницькій (95%), 

Чернігівській (95%), Волинській (96%), Дніпропетровській (97%), Сумській 

(97%), Полтавській (98%), Рівненській (99%) областях, м.Київ (99%). 

Основним аспектом якісної і своєчасної діагностики ТБ є пІдтвердження 

лабораторіями своєї кваліфікації за допомогою панельного тестування в рамках 

проведення зовнішнього контролю якості (ЗКЯ), стосовно усіх методів 

мікробіологічних досліджень з діагностики ТБ. 

У 2016р. з 703 лабораторій з мікробіологічної діагностики ТБ І рівня 666 

успішно пройшли ЗКЯ ( цільовий показник- 100%). Не організовано належним 
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чином ЗКЯ у Вінницькій (93,5%), Донецькій, Дніпропетровській (97,9%), 

Закарпатській (96,4%), Київській (67,8%), Черкаській (92,6%), Чернігівській 

(96,5%) областях. 

Всі 59 лабораторій з діагностики ТБ ІІ рівня 100% успішно  пройшли 

ЗКЯ. 

З 26 лабораторій з діагностики ТБ ІІІ рівня 23 лабораторії підтвердили 

високий кваліфікаційний рівень (окрім Івано-Франковської та Черкаської 

областей) (92%). 

Висновки. Таким чином, в державі ще існує проблема епідемії 

туберкульозу. Рівень діагностики та виявлення захворювання знаходиться на 

достатньо високому рівні, існує достатня кількість лабораторій, але в певних 

регіонах держави не досягнуто цільових показників по зовнішньому контролю 

якості, по охопленню молекулярно-генетичними методами діагностики, що 

потребує корекції.[1] 

Література: 

1. Аналітично-статистичний довідник «Туберкульоз в Україні» Центра 

громадського здоров’я МОЗ України. – Київ, 2017 

____________________________________________________________________  
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Научный руководитель: к.м.н., доц. кафедры физической реабилитации и 

спортивной медицины   

Харьковского национального медицинского университета 

г. Харьков, Украина 

Актуальность. В современных условиях одной из основных проблем-

факторов риска развития заболеваний сердечно-сосудистой, пищеварительной 

системы и опорно-двигательного аппарата является гиподинамия [1], которая 

требует в первую очередь выявления и коррекции двигательной активности. 

Цель: выявление наличия гиподинамии у студентов-медиков; связь 

двигательной активности и индекса массы тела (ИМТ) у исследуемых лиц. 

Материалы и методы. Рекомендуемое ВООЗ среднесуточное количество 

шагов лежит в интервале 6000-10 000, что соответствует 4-7 км со скоростью 5-

7 км/ч [2]. Данная физическая нагрузка позволяет укреплять все 

функциональные системы организма. 

Был проведен анализ  пройденной среднесуточной дистанции 41 студента 

Харьковского национального медицинского университета 2-5 курсов (2 курс-7 

человек, 4 курс-25 человек, 5 курс- 9 человек), из них- 16 девушек и 14 юношей 

возрастом от 18 до 21 года-  с помощью  фитнесс-браслетов и специальных 

мобильных приложений типа «Здоровье» на платформе iP  ne. Проводилось 

вычисление ИМТ исследуемых лиц. 

Результаты: по результатам полученных данных выявлено, что 4 

респондента (2 юношей и 2 девушек) (9,7%) проходят дистанцию, меньшую 

минимальной рекомендованной, что составило в среднем 3,8 км (или 5420 

шагов) в сутки. Остальные студенты (90,3%) проходят в среднем 7,45 км (или 

10640 шагов). При этом наблюдается тенденция увеличения двигательной 

активности в выходные дни- 8,48км (или 12114 шагов) против дистанции в 

будние дни (7,4 км или 10571 шаг).  
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Средний ИМТ у лиц с достаточной двигательной активностью составил 

21,7 у девушек и  22,4 у юношей. У лиц с недостаточной активностью ИМТ 

составил 22,9 и 23,8 соответственно. 

Вывод. У подавляющего большинства исследуемых лиц  (90,3%) 

сохраняется достаточный уровень двигательной активности и индекс массы 

тела, соответствующий нормальным значениям. У лиц с низкой физической 

активностью ИМТ относится к верхней границе нормы, что без дальнейшей 

коррекции может привести к появлению избыточной массы тела и развитию 

сопутствующей патологии. В данный момент появилось больше технических 

средств для контроля физической нагрузки, что может благоприятно повлиять 

на мотивированность студентов в увеличении двигательной активности. 

Мерами профилактики гиподинамии могут стать пешие прогулки, 

занятия спортом на занятиях физической культуры, в спортивных секциях  и 

тренажерных залах. 

Литература: 

1. Лечебная физкультура и врачебный контроль: Учебник / Под ред. 

В.А. Епифанова, Г.Л. Апанасенко. – М.: Медицина, 1990. – 368с.:ил. 

2. Глобальные рекомендации по физической активности для здоровья. – 

Всемирная организация здравоохранения, 2010. 
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Актуальність: активний руховий режим грає важливу роль у формуванні 

юнацького організму з розвитком оптимізуючи  адаптаційних структурно-

функціональних змін з боку серцево-судинної, дихальної систем організму. 

Мета: порівняти фізіологічні показники юнаків та оцінити вплив фізичної 

активності на формування молодого організму. 

Матеріали та методи: з метою вивчення впливу регулярних фізичних 

навантажень на організм на базі Навчально-наукового медичного комплексу 

«Університетська клініка» Харківського національного медичного університету 

«Український центр реабілітації спортсменів» обстежено 30 юнаків, що 

займаються тхеквондо в складі спортивних клубів м. Харкова. Стаж 

професійного заняття спортом склав від 6 до 8 років (в середньому 6,42 + 0,79 

років), тривалість тренувань 7,17 + 2,33 години в тиждень (від 1 до 5 тренувань 

на тиждень тривалість від 3 до 4 годин). 

Вік обстежуваних становив від 14 до 16 років, в середньому 14,37 + 0,65. 

Групою порівняння виступили учні середньоосвітніх шкіл Харківської області 

аналогічного віку - 14,22 + 0,44 років (p> 0,05) без спортивного стажу. 

Порівняння антропометричних показників не виявило відмінності росто-

вагових показників: зростання спортсменів склав 168,83 + 3,02 см, школярів – 

169,35 + 3,42 (p> 0,05),вага юнаків, що займаються тхеквондо – 59,94 + 4,33 кг, 

учнів - 62,33 + 3,27 кг (p> 0,05). 

Однак відзначені відмінності в обсягах грудної клітини при 

максимальному вдиху і видиху (88,66 + 2,63 см для спортсменів і 93,45 + 2,34 

см для контрольної групи, p <0,05 і 78,92 + 3,81 см і 82,53 + 3,44 см відповідно, 

p> 0,05). 

При аналізі впливу регулярних фізичних навантажень на діяльність 

серцево-судинної системи відзначено, що у регулярно тренуються юнаків 

відзначається зменшення ЧСС в спокої до 66,33 + 6,3 удари на хвилину, в цей 

же час ЧСС у школярів становить 89,12 + 6,2 удари на хвилину, p <0,05.  
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При дослідженні адаптації серцево-судинної системи були  проведені 

навантажувальні тести (проба Мартіні). Було відзначено, що вихідний рівень 

АТ не відрізнявся в порівнюваних групах (102,5 + 5,77 і 61,22 + 8,88 мм рт.ст. у 

займаються тхеквондо і 104,28 + 4,53 та 68,71 + 7,63 мм.рт.ст. у школярів, p> 

0,05), однак вимірювання артеріального тиску після фізичного навантаження 

показало, що у тренованих осіб більшою мірою знижується діастолічний тиск, 

що обумовлено підвищенням серцевого викиду і розвитком мережі колатералей 

(51,66 + 5,42 мм.рт.ст. у спортсменів і65,71 + 4,87 мм.рт.ст. у школярів, p 

<0,05).  

У відновлювальному періоді статистично значущої різниці в показниках 

систолічного і діастолічного АТ виявлено не було. 

Висновки: виявлено, що в результаті регулярних тренувань відбуваються 

адаптаційні зміни в організмі спортсмена. 
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АКТУАЛЬНІСТЬ І ПЕРСПЕКТИВИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ВИВЧЕННЯ 

БІОЕТИКИ В МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ, ЯК ІНДИКАТОРА СТАНУ 

СУСПІЛЬСТВА 

К.б.н. Хомишин В.П.,  

ст.викл. Романюк О.Б., 

 ст.викл. Веревкін О.О. 

Львівський національний медичний  

університет ім. Данила Галицького 

м. Львів, Україна 

Біоетика та ефективність професійної діяльності медичного персоналу. 

Криза сьогодення, спричинена зниженням рівня моралі як в Україні, такі 

в цілому світі підіймає  актуальність біоетики [6,7]. Внаслідок цього людське 

життя сьогодні має умовну цінність. Демократичне суспільство веде боротьбу 

за щораз нові права людини, однак, одночасно порушує права, помираючої або 

ненародженої, її соціальну адаптацію. Саме питанням виживання людини є 

основним завданням нової галузі науки і медицини- біоетики [3]. Досягнення 

останніх десятиліть  науки у галузі медицини і біології ,  викликають зростаючі 

надії та тривоги. Ці здобутки повинні бути використані на службі людства. 

Однак, вони можуть призвести і до того, що людина може стати об єктом 

маніпуляції та зловживань, а людське життя інструменталізованим. Це може 

статися тоді, коли ці досягнення не будуть ґрунтуватися на правдивих 

цінностях і обєктивних моральних нормах. Тому у процесі формування 

лікарської допомоги, існує потреба розвитку науки біоетики, яка будучи 

відкрита для нових  знань, має залишатися вірною моральним засадам, що 

спрямовані задля захисту гідності людини та її розвитку, як цінності самої в 

собі, факту збереження людського життя з моменту запліднення та  до моменту 

природної смерті.  
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На фоні глибокої духовної кризи та складних соціально економічних 

обставин в Україні поглиблюється байдуже ставлення до виконання своїх 

професійних обов’язків, що у деяких випадках навіть супроводжується 

неетичним до них ставленням. Це призводить до бездуховного відношення до 

людини на державному, політичному та побутовому рівнях (злочинність, 

ошуканство, корупція). Тому на сьогоднішній день актуальним стало 

дотримання у медицині вироблених світовою медичною спільнотою засад 

білетики, що спрямовані на збереження гідності людини. Зараз, як ніколи 

раніше, існує необхідність у розвитку біоетики органічного поєднання сучасних 

досягнень біологічної науки та медицини з духовністю. В сучасному світі вона 

стала ознакою цивілізованості. Біоетика, будучи відкритою для нових наукових 

завдань, залишається вірною моральним засадам, зорієнтованим на збереження 

гідності людини, цінує людину, як особу, з її вартостями і потребами типово 

людськими. Біоетика виникла не на голому місті, їй передував тисячолітній 

досвід медичної етики та лікарської деонтології. Етичні норми та правила в 

медицині, витоки яких ідуть від Гіппократа, застосовують і до нині, а його 

клятва традиційно звучить з уст усіх, хто починає медичну діяльність [1]. 

«Канон науки про лікування», який створив видатний лікар Сходу Авіцена, 

також містить у собі чимало етичних принципів, що стосуються роботи 

медичних працівників. До них, зокрема, належать вимоги до медичного 

персоналу, хворого чи здорового на зосередження зусилля профілактиці 

захворювання, враховуючи індивідуальні особливості та унікальність кожної 

людини [5]. 

Разом з тим, на наших очах відбуваються зміни в самій медицині: вона 

втрачає риси лікарського мистецтва, клінічного мислення, і все більшою мірою 

стає медициною технологій, досліджень, експериментів, клінічних 

випробувань. На сьогоднішній час вже не достатньо дотримуватися звичайних 

принципів медичної етики та деонтології підтримувати прийняті 
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взаємостосунки медичного персоналу із пацієнтом, його родичами та колегами 

[2].  

Безумовно, заперечувати вплив економічного рівня життя на мораль 

суспільства було б не вірно. Однак прямого зв язку між ними ніколи не було і 

не має. Мабуть, тут більшу роль відіграють традиції, національні особливості, 

виховання. Очевидно інше: відкладання дотримання моральних норм та правил 

у біомедичних дослідженнях і лікарській практиці до того часу, поки не 

розбагатіємо не припустимо і навіть небезпечно [4].  

В останні роки охорона здоров я перетворюється в одну з найбільш 

пріоритетних сфер громадського життя, до якої населення ставить все більш 

високі вимоги, які наближаються до стандартів світової практики. Змінилися 

взаємостосунки в системі «лікар-пацієнт» із значним підвищенням професійних 

вимог до медичного персоналу і збільшенням вимогливості пацієнта відносно 

гідного ставлення до життя та до не обмеження своїх свобод. Професія 

медпрацівника здобуває нову якість, стає не тільки предметом законодавчого 

врегулювання, але й повсякденного юридичного контролю [7] .  

На сьогоднішній день кожний медичний працівник в першу чергу 

повинен володіти стійкими гуманними переконаннями, які не дозволять йому 

вийти за норми етичної поведінки, це є  першочерговим завданням біоетики. 
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One of the urgent problems of pediatric therapeutic dentistry is the disease that 

is accompanied by lesions of the oral mucosa [1, p.85], [2, p. 225], [3, p.157]. Among 

this type of pathology a special place belongs to the chronic relapsing aphthous 

stomatitis in children [4, p. 184], [5, p. 38]. Until recently, certain questions remain 

about the etiopathogenesis of this disease. Clinical manifestations of RAS in the 

baby's cavity often occur in the context of general-somatic illness [6, p. 153], [7, p. 

43], [8, p. 474]. The use in clinical practice of the generally accepted methods of 

local RAS treatment have a positive clinical effect, but in their turn, they do not 

guarantee the achievement of a long interrecidiary period [9, p. 229], [10, p. 206]. 
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Violations  of the child's stomatological health affecting the course of this 

disease (in particular, changes in the microbiocynosis of the mucous membrane, 

violations of local immunity in the oral cavity) necessitate an integrated approach in 

the development of local regimens treatment regimens. 

The disease has a recurrent course with a sufficiently prolonged period of 

clinical manifestations on the mucous membrane, which causes the child to sense a 

constant significant discomfort in the oral cavity. 

The purpose of our work is to develop a scheme of treatment for patients with 

HRAS, aimed at reducing the period of clinical manifestations of relapse by 

activating the process of epithelization of the elements of defeat of mucous 

membrane. 

Materials and methods. 

The dispensary group consisted of 20 children from 12 to 15 years of age, in 

whom there were clinical manifestations of chronic relapsing aphthous stomatitis in 

the course of two or three years (with relapses twice a year - severe illness). Patients 

had a general-somatic pathology, in particular diseases of the gastrointestinal tract 

and were under the dispensary observation by gastroenterologist. Local treatment for 

children, clinical and laboratory studies were conducted on the basis of the dental 

center of O. O. Bohomolets university. 

The local treatment of children with HRAS patients was to receive daily 

treatment in the pediatric therapeutic and physiotherapy departments of the center 

during a relapse period. 

The treatment scheme included: 

-Anesthetics - applications on elements of lesion of gel "Kamistad"; 

-Antiseptic treatment of oral mucosa - 0.2% chlorhexidine solution rinsing; 

-Anti-inflammatory therapy - Irrigation of the mucous membrane with the 

spray "Inhalit-N"; 

-Keratoplasty therapy in the form of phonophoresis of the gel "Solkoseril". The 

duration of the procedure was 5 minutes (intensity: 0.3 W / cm3 in steady state of 
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generation). The number of sessions was determined depending on the condition of 

the oral mucosa (an average of 5-8 sessions). 

Patients were treated at home by taking: 

Rinsing and oral baths with a solution of "Rotoccan" (one teaspoon per glass of 

warm water 2-3 times a day) during clinical manifestations and within 5 days after 

the completion of the epithelization of the lesion elements; irrigation of the oral 

mucosa with Inhalot-N during the period of clinical manifestations. 

The effectiveness of the treatment was evaluated using a laboratory cytological 

method, which took into account the degree of inflammation and the course of the 

epithelization process of the elements of the defeat of mucosa membrane of oral 

cavity. The cytological method was used in accordance with the recommendations of 

Kimelye E. (1984) on the basis of the calculation of the cellular epithelial index [11, 

p. 132]. 

Results 

During the second visit, patients noticed improvement in their well-being. 

Patients felt pain only during meals. Infiltration of the mucous membrane in the area 

of erosion decreased. The elements of the defeat had respectively the initial shape and 

size. A cytological study was conducted during the second and fourth visits to the 

dentist. The cellular epithelial index in the second visit was 4.68 ± 0.31. 

The state of patients on the third day of treatment (third visit to the dentist) was 

characterized by a significant improvement in their well-being. Patients in the area of 

the elements of the defeat felt only under the influence of a mechanical stimulus. 

When looking at erosion, there was a positive dynamics: the bottom of the afta was 

partially purified from fibrinous plaque, during the palpation of the lesion element, a 

minor pain was diagnosed. At this stage, the keratoplasty preparation "Solkoseril" 

(gel) was added to the local treatment scheme. To enhance the therapeutic effect, the 

drug was introduced with the help of a physiotherapeutic method of phonophoresis, 

which ensured penetration of the drug into deeper layers of mucosa membrane of oral 

cavity. 
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During the fourth visit of the patient - a mucous membrane without a severe 

pastosity and edema. Erosion is reduced in size, the surface of the Erosion is clean, 

the epithelization areas are marked. A re-cytological study was conducted. The 

cellular-epithelial index was 2.82 ± 0.23, indicating a good epithelization of the 

elements of the lesion. 

On the sixth day of the prescribed treatment, the mucous membrane had a 

normal consistency, the elements of the lesion were painless when palpated and had a 

completely epithelized surface. 

Conclusions 

Thus, the obtained clinical and laboratory data indicate that the applied RAS 

treatment algorithm can reduce the duration of clinical manifestations in the oral 

cavity by accelerating the process of epithelization of the elements of lesions of the 

mucous membrane of the oral cavity. After the end of the period of clinical 

manifestations of RAS patients were given recommendations on oral hygiene and the 

use of locally in the oral cavity of drugs with immunomodulatory effect in order to 

increase the period of the intercessional period [5, p. 39], [12, p. 11]. 
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Біодоступність – це термін що визначає кількість лікарської речовини, що 

доходить до місця її дії в організмі людини, тобто здатність препарату 

засвоюватись. Чим вища біодоступність лікарської речовини, тим менше її 

втрат буде при засвоєнні і використанні організмом. В фармакології, під 

терміном біодоступність розуміють швидкість та ступінь за якими лікарська 

речовина досягає циркуляції в організмі. 

При використанні будь-якого медичного препарату основним завдання є 

потрапляння в організм активного фармацевтичного інгредієнту (АФІ), що 

міститься в цьому препараті. Однак для надання терапевтичного ефекту 

активної речовини недостатньо просто потрапити в організм. Потрібно, щоб 

правильна доза активної речовини виявилася в конкретному місці в організмі і 

там зробила свою дію. Це місце в організмі називається «мішенню». Крім того, 

правильна доза активної речовини повинна досягти мішені за певний проміжок 

часу і залишатися там протягом певного часу. 
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В першу чергу біодоступність залежить від типу введення лікарського 

засобу в організм. 

При ін єкційному введенні активна речовина досягає мішені після 

складної подорожі в кров яному потоці. При оцінці біодоступності 

здійснюється збір зразків крові для визначення концентрації активної речовини 

в крові (системі кровообігу). Таким чином, біодоступність відразу після 

введення ін єкції складе 100%, оскільки активна речовина введено 

безпосередньо в кров. 

При пероральному прийомі активна речовина таблетки (поки вона не 

розчинилася) проходить послідовно ротову порожнину, стравохід, шлунок, 

тонкий кишечник. У ротовій порожнині таблетка обволікається слиною. Багато 

лікарських форм для перорального прийому покриті спеціальною оболонкою, 

яка перешкоджає впливу на них ферментів слини, тому препарати, які 

призначаються для перорального застосування, не рекомендується 

розжовувати.  

Процес засвоєння деяких лікарських речовин починається вже в шлунку. 

Грає роль не тільки кислотність шлункового соку, але і час випорожнення 

шлунку. У хворих з високою кислотністю шлункового соку внаслідок спазму 

пілоричного відділу сповільнюється спорожнення шлунку, в результаті чого 

всмоктування лікарських засобів також сповільнюється. При анацидному стані 

спорожнення шлунку настає швидко, і це призводить до прискорення 

всмоктування лікарських засобів і більш швидкому настанню 

фармакодинамічного ефекту.  

Більшість перорально прийнятих речовин всмоктується в тонкому 

кишечнику, що має надзвичайно розвинену поверхню (близько 200 м2). 

Швидкість надходження в системний кровоток при цьому залежить від 

кровопостачання кишечника в зоні всмоктування. 
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Для отримання лікарських засобів (ЛЗ) з високою біологічною 

доступністю, застосовується ряд підходів, серед яких виділяють: фізичні, 

хімічні та фізико-хімічні методи, а також деякі технологічні прийоми. 

До хімічних методів, відноситься метод хімічної модифікації структури 

ЛЗ (отримання ефірів ЛЗ, іонізація ЛЗ). Допоміжні речовини для цього методу 

є: хімічні реагенти, амінокислоти – носії радикалів, речовини кислотного та 

лужного характеру, буферні розчини. 

До фізичних методів, відноситься метод отримання твердих дисперсних 

систем. Допоміжна речовина для цього методу є: полімерна матриця до якої 

відносяться полівінілпіролідон і його похідні, поліетиленгліколь, похідні 

акрилової кислоти та ефіри целюлози. 

До фізико-хімічних методів відносяться методи: зміни рН (іонізація 

структури); Використання розчинників, що змішуються з водою; солюбілізація 

– введення в рецептуру поверхнево-активних речовин (ПАР); введення в 

рецептуру речовин ліпідної природи; комплексоутворення. 

До технологічних прийомів для підвищення біологічної доступності 

відносяться: емульгування (отримання нано-, мікро- емульсій); отримання 

гастроретентивних систем; отримання ЛЗ з модифікованим вивільненням; 

використання супердезінтегрантов і речовин, що сприяють підвищенню 

розпадання ЛЗ. 

На різних етапах взаємодії ЛЗ з організмом, ці прийоми та методи 

дозволяють поліпшити розчинність і проникність через природні бар’єри ЛЗ. 

Перераховані підходи реалізуються в фармацевтичній технології. 
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Феномен D ag Queen, і супутній йому Cross-d e  ing, дуже відомий у 

культурі. Його витоки ми можемо побачити на великому проміжку часу, від 

культури Давньої Греції та до Стоунволських повстань. Актуальність теми 

полягає у вирішенні проблем, які виникають у суспільстві, у зв’язку із 

прийняттям та ідентифікацією феномену Drag Queen.   

D ag  ueen, (визначення зі словника  xf  d  2014 року) - гомосексуальний 

чоловік, який одягається як жінка, особливо для розваги людей. Основними 

причинами для того, щоб стати D ag  ueen, є бажання підвищити соціальний 

стан, брати більш активну участь у гей-спільноті і почати кар єру у сфері 

розваг. D ag  ueen  відрізняються від транссексуалів і індивідуумів з 

фетешистським тренсвестизмом тим, що вони є гомосексуалістами, які 

надягають жіночий одяг з явною метою виступати перед аудиторіями, а не за 

для сексуального задоволення. 

D ag  ueen регулярно стикаються з дискримінацією, переслідуванням і 

стигматизацією як від гей-товариства, так і від тих, хто не входить у ЛГБТ-

спільноту. Більшість людей, у тому числі самі імперсонатори, бачать поведінку 

D ag  ueen як особливу і надзвичайну. Проте, незважаючи на цю 
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стигматизацію, участь у субкультурі d ag  ueen надає безробітним, молодим і 

бідним геям можливість виділити себе з осіб з більш низьким статусом, яких 

можна  маркувати як «фріків» або хастлерів, а для найуспішніших D ag  ueen – 

це шанс на розвиток статусу знаменитості і соціально впливове місце в гей-

спільноті.  

Такі аспекти як гіперболічна жіночність, глузлива манера спілкування із 

публікою та екстравагантна поведінка D ag  ueen найкраще можна зрозуміти в 

рамках сигнальної системи (мається на увазі, сигнальна система одягу, макіяжу 

і т. д.). Незважаючи на витрати, пов язані з прийняттям образу D ag  ueen 

публікою, маргінали спеціально перетворюються у красунь, враховуючи 

переваги, які їх очікують: підвищення репутації та збільшення соціального 

капіталу.  

Як розшифрування феномену D ag  ueen було обрано теорію сигналів. У 

біології ця теорія пояснює широкий спектр еволюційних загадок і, швидше за 

все, екстравагантної поведінки деяких видів тварин. Стверджується, що у 

особливих умовах екстраординарна (тобто, скоріше, нефункціональна) 

поведінка, яка повідомляє інформацію про відправника, може стати еволюційно 

стійкою, якщо у подальшому така поведінка може приносити вигоду у 

пристосуванні (адаптації) відправника. Відповідно до принципу гандикапу 

(гіпотеза, згідно з якою інформацію про якість генома самця можуть нести 

шкідливі для виживання особини ознаки), такий еволюційно стійкий сигнал 

повинен мати певну характеристику, щоб бути надійним і бути взагалі 

сприйнятим.  

Усі сигнали, на відміну від знаків, розробляються для того, щоб 

викликати реакцію у того, кому цей сигнал призначений. Отже, сигнали мають 

цільову аудиторію (наприклад, потенційні партнери, можливі союзники і 

конкурентні противники). Як було зазначено раніше, D ag  ueen ведуть себе на 

публіці дуже впевнено та інколи агресивно. Тобто ці сигнали поведінки 

направлені на те, щоб показати, що артист не спасує через те, що на ньому 
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сукня та підбори, а буде поводитися впевнено та стійко. Сигналізація своєї 

стійкості в конкретних соціальних умовах, наприклад, в конфліктних ситуаціях 

і конкуренції, швидше за все, буде корисна для стримування потенційних 

супротивників і залучення потенційних союзників. 

Представник D ag  ueen поєднує у собі як надягання певного одягу (тобто 

строго кажучи, зрівнює себе з протилежною статтю, а саме, гіперболізує жіночу 

зовнішність) і типову поведінку (тобто позицію самовпевненості і провокації). 

Контраст, а саме асоціація з агресивною провокацією і гіперболізованих 

жіночних маркерів становлять всю сукупність сигналів. 

Універсальне розташування для пошуку статусу, ймовірно, призводить в 

рух поведінку D ag  ueen. Дорога сигналізація дозволяє чесно передавати 

інформацію про якості сигналізатора, що в кінцевому підсумку може призвести 

до зростання придатності. Сексуальна поведінка гомосексуалістів зазвичай 

відокремлена від наслідків репродуктивної придатності. У цьому випадку 

універсальні когнітивні механізми мотивують статусну та пошукову  поведінку 

незалежно від будь-якого потенційного виграшу репродуктивної придатності.   
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В історико-соціологічному і етнографічному вивченні дитинства можна 

виділити три автономних аспекти: народження, становлення дітей в суспільстві; 

символічні образи дитини в культурі і масовій свідомості, соціонормативного 

уявлення про вікові властивості, критерії зрілості; власне культура дитинства, 

внутрішній світ дитини, спрямованість його інтересів, дитяче сприйняття 

дорослого суспільства, фольклор. Всі ці аспекти взаємопов язані, і кожен з них 

може бути предметом різноманітних психологічних, соціологічних, історичних 

та етнографічних досліджень. У дослідженні розглядається день народження як 

соціокультурний феномен.  

Дослідження актуально тим, що вводить в культурологічний дискурс 

новий матеріал. Кожен день народження є обрядом ініціації, переходом дитини 

з одного стану в інший. Те, як саме це відбувається і якими обрядами 

супроводжується має вивчатися тому що це поглиблює культурологічні знання. 

Тому ми пропонуємо розібратися в цьому питанні більш детально дослідити 

його на прикладі ініціації та обрядових звичаїв щодо українських дітей та 

святкування дитячого дня народження в місті Харкові. 

у дослідженні будуть розглянуті спільні риси, притаманні більшості дням 

народжень, а також декілька закладів, які орієнтовані саме на організацію та 

проведення дитячих свят та святкування днів народжень у місті Харкові. 
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Українська родина так чи інакше зберігає та відтворює традиції 

святкування дитячого дня народження від свого власного дитинства та досвіду 

святкувань днів народжень. Основні аспекти дитячого дня народження на 

сьогодні в Україні є: привітання іменинника, вручення подарунків, застілля, 

святковий торт та загадування бажання іменинника як окремий аспект. Також 

це вже трансформувалось у культурну традицію, щоб батьки також відпочили 

на дитячому святі прийнято придумувати дитячі розваги. 

“Дитяча планета” один із таких закладів, що спеціалізується на 

святкуванні дитячих днів народжень. Сам заклад оформлений у яскравому 

стилі. Є декілька кімнат, що мають різний декор. Яскрава кімната для 

святкування створила особливу атмосферу свята, а декор у вигляді великих 

гелієвих кульок став чудовим доповненням інтер’єру. Для того, щоб її 

замовити, необхідно внести аванс у розмірі 1000 грн. Але це є депозитна сума, 

що входить у вартість банкетного меню. Досить великий асортимент страв у 

меню: є і дитяча кухня, італійська(піца) та японська(суші та ін.). Про святковий 

торт також не варто турбуватись – у “Дитячій Планеті” є власна кондитерська, 

тож там на місці виготовлять найсмачніший торт та оздоблять його згідно 

Ваших побажань. Цінова політика розрахована на абсолютно різний гаманець і 

вподобання. Окрім застілля і ласощів у “Дитячій планеті” є безліч розваг для 

дітей, такі як велика батутна арена, поролонова яма, атракціони для дітей 

різного віку, басейн з кульками, тарзанка тощо. 

Всім відомий McD nald  також є всесвітньо-відомим закладом, який 

пропонує святкувати дитячий день народження у них. І в Харкові це також 

дуже поширено. У Харкові вартість такого святкування складає 650 гривень і 

триває півтори години. Під час святкування зазвичай аніматор у костюмі 

“Хеппі” розповідає дітям цікаві факти про птахів і динозаврів, танцює з ними і 

т.д. Для кожного контингенту вони підготували різноманітні ігри та цікаві 

факти, про які знає далеко не кожен дорослий. Щодо застілля дітям надається 

меню McD nald  та обов’язково святковий торт із свічками і піснями. 
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В роботі розглянуто  риси, притаманні святкуванню українського 

сучасного дитячого дня народження на сьогоднішній день. А також розглянуті 

заклади міста Харкова, які орієнтовані та спеціалізовані саме на дитячих святах 

та проведенні дитячих днів  народжень.  

Підводячи підсумки, варто сказати, що в Україні як і в будь якій іншій 

країні є свої обряди і традиції. Те, як виростають діти, які ініціації проходять і 

які обряди це супроводжують є частиною нашої культурної традиції і має 

вивчатися. Заклади, в яких святкують дитячий день народження по суті є 

місцем проводження ініціації і мають ряд спільних рис.  
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У розвитку цивілізації людства їжа стає одним з визначальних факторів 

розвитку соціальної організації. Традиційна кухня та сформовані застільні 

звичаї формують культурний код та філософський світогляд епохи. З огляду на 

це абсолютно доречним є визначення кухні як одного з відбитків історії та 

масової свідомості певного соціуму. Традиційна кухня створювалася протягом 

багатьох віків, тому вона певною мірою відображає в історичному розвитку 

народу не тільки окремі, спорадичні звичаї та смаки, а й природні та кліматичні 

особливості, соціально-економічні умови, в яких перебувало суспільство у 

процесі свого історичного націєтворення. [1]. 

Практики харчування, що виявляються на тлі певної етнічної культури, 

набувають все більше інформативного значення у науковому дискурсі. 

Зважаючи на це, напрочуд великого значення набуває питання вивчення 

розвитку етнічних кухонь в українській гастрономії. Автентична кухня є 

важливою частиною життя кожного народу й окремо взятої особи.  

Етнічні заклади громадського харчування - вже давно звична і важлива 

частина міського простору в усьому світі. У будь-якому великому місті зараз 

існують китайські, японські, французькі, італійські ресторани та кафе. Під 

етнічним громадським харчуванням розуміють підприємства громадського 

харчування, що представляють національні кухні, культуру, традиції, як 

правило, в іншокультурному просторі.  

У вітчизняному науковому дискурсі проблематика «їжа та культура» 

займає периферійне місце в культурологічному і філософському дискурсі. 

Серед етнологічних праць потрібно відмітити роботи Л. Ф. Артюх [1], 

В. І. Наулка [3], О. Ф. Кувеньової [4], О. М. Кравець [5], В. А. Маланчука [6], 

В. Коротича [7], Ю. Винничука [8], І.Сохань[9], Закладного В. П[10], які 

розглядали розвиток української кухні в різних контекстах. 
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В. Г. Панченко, у своїй роботі «Українське національне харчування: 

минуле і майбутнє. Уроки здоров’я» звертає увагу на особливості національної 

системи харчування та найбільш небезпечні модуси її трансформації, автор 

вбачає вирішення численних соціальних паталогій та інших проблем 

сьогодення у збереженні автентичності, поверненні до харчових традицій 

попередніх поколінь[11]. Американський учений М. Поллан у своїй роботі 

«Философия еды. Правда о питании. Как нам, H m   apien , питаться, чтобы 

быть предельно здоровыми» висловлює такі самі думки, на прикладі 

дослідження процесу індустріалізації їжі в Північній Америці[12]. 

Цікавою також є праця відомого українського дослідника В. Бурлачука 

«Трапеза як предмет соціологічного дослідження», де автор звертає увагу на 

маргінальний статус теми кулінарії та споживання, її вагомий евристичний 

потенціал [13].  

Етнічні заклади громадського харчування стали важливою частиною 

міського простору. Кожна кулінарна практика має вагому складову 

націєтоврення. Тому, ми вважаємо, абсолютно доречним визначення кухні як 

одного з відбитків історії та масової свідомості певного соціуму. Етнічні 

ресторани, які розповсюджені по всьому світі, пропонують місцевим жителям 

та туристам ознайомитись з кулінарною культурою певних народів, а 

представникам національної діаспори – нагадати їх батьківщину[14]. Актуальні 

гастрономічні символи здатні допомагати людині підтримувати зв язок зі своєю 

батьківщиною. І. Набруско говорив про те, що  все, що пов’язано зі смаком є 

втіленням автономії, за столом людина своєрідним чином може ствердити свої 

цінності й проголосити свою ідеологію [15]. 

Для сучасної кухні України властиве посилення етнічної спеціалізації 

закладів. Останнім часом у ресторанній справі з’явилась тенденція до синтезу 

кухонь різних етносів у межах одного закладу, що дозволяє запропонувати 

гостям розмаїття страв. Найбільшою популярністю серед українців 

користуються італійська та українська кухні. На їхню частку припадає 
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відповідно 20% і 15% всіх ресторанів України, причому серед азіатських 

закладів переважають японські. Отже, ми можемо сказати, що  питання 

розвитку етнічної кухні у вимірі культурного життя українців на сьогодні є 

дуже актуальним, але незважаючи на  це, в науковому дискурсі запропонована 

тема розкривається лише спорадично. 

Література: 

1. Муратова А. С. Едение как выражение культуры [Електронний ресурс] / 

А. С. Муратова. – Режим доступу: http://www.prakultura.ru/school/ 

culture/meal/cultural/ 

2. Артюх Л.Ф. Українська народна кулінарія (Історико – етнографічне 

дослідження). .[Текст]- К.: Наукова думка, 1977; Артюх Л. Ф. Їжа та 

харчування в Київській Русі / Л. Ф. Артюх // Етнографія Києва і 

Київщини: традиції і сучасність. – К. : Наук. думка, 1986. – С. 65–83; 

Артюх Л.Ф. Народне харчування українців та росіян північно-східних 

районів України / Лідія Федорівна Артюх. – К.: Наукова думка, 1982. – 

112 с.; Артюх Л. Ф. Традиційна українська кухня в народному календарі. 

— К.: Балтія-Друк, 2006. — 232 с. 

3. Наулко В. І. Культура і побут населення України / В. І. Наулко, 

Л. Ф. Артюх, В. Ф. Горленко та ін. – Київ : Либідь, 1993. – 255 с 

4. Кувеньова О. Ф. Громадський побут українського селянства / 

О. Ф. Кувеньова. – Київ : Наук. думка, 1966. – 135 с 

5. Кравець О. М. Сімейний побут і звичаї українського народу: істор.-

етногр. нарис / О. М. Кравець. – Київ : Наук. думка, 1966. – 136 с 

6. Маланчук В. А. Побут українців у дослідженнях Володимира Гнатюка / 

В. А. Маланчук // Народна творчість та етнографія. – 1973. – № 2. – С. 28-

34. 

7. Коротич В. А. Жили-были-ели-пили / В. А. Коротич ; худож. оформл.: 

Б. Ф. Бублик, В. А. Мурлыкин]. – Х. : Фолио, 2005. – 317 с 



81 
 
 

8. Винничук Ю. П. Таємниці львівської кави / Ю. Винничук. – [4-те вид.] – 

Львів : ЛА «ПІРАМІДА», 2008. – 220 с. 

9. Сохань И. Тоталитарный проект гастрономической культуры общества 

(на примере сталинской эпохи) [Электронный ресурс] / И. Сохань. – 

Режим доступа:    p://p il  -cafe-spb.livejournal.com/20821.html 

10. Закладний В. П., Закладний М. В. Чого не їли предки наші. Українська 

кухня за «Енеїдою» I. П. Котляревського. – Полтава : Дивосвіт, 2005. – 

184 с. 

11. Панченко В. Г. Українське національне харчування: минуле і майбутнє. 

Уроки здоров’я / В. Г. Панченко. – Дніпро : Герда, 2010. – 240 с. 

12. Поллан М. Философия еды. Правда о питании. Как нам, H m   apien , 

питаться, чтобы быть предельно здоровыми / М. Поллан. – М. : Астрель, 

2013. – 284 с. 

13. Бурлачук В. Ф. Трапеза як предмет соціологічного дослідження / 

В. Ф. Бурлачук // Соціологія : теорія, методи, маркетинг. – 2010. – № 4. – 

С. 179-186. 

14. Леви-Стросс К. Мифологики: происхождение застольных обычаев / 

К. Леви-Стросс. – Москва : Флюид, 2007. – 461 с. 

15. Набруско І. Ю. Сучасні гастрономічні практики як дзеркало українського 

суспільства / І. Ю. Набруско // Методологія, теорія та практика 

соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наукових праць. – 

Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2012. – Вип. 18. – С. 315–321. с. 318 

16. Олгоф Ф. Їжа і філософія : їжте, пийте і будьте щасливі / Ф. Олгоф. – Київ 

: Темпора, 2011. – 346 с.  

____________________________________________________________________  

УДК 364         Соціологічні науки 

 

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ В УКРАЇНІ 

Прокопенко О.С., 



82 
 
 

Аспірант кафедра публічного  

управління та адміністрування 

Інститут державного управління, 

Чорноморський національний  

університет ім. Петра Могили,  

м. Миколаїв, Україна 

Найбільш придатною та гнучкою для реалізації особистісних та 

суспільних потреб, створення благоприємних умов для виховання, соціального 

становлення є багатодітна сім’я, яка в свою чергу є найбільш вразливою в 

економічному плані. Незважаючи на це, значна частина багатодітних сімей 

накопичила позитивний досвід розв’язання багатьох проблем і є потенціалом 

суспільного розвитку. 

За останні роки в Україні спостерігається зростання сімей, де виховується 

троє та більше дітей. Так, за даними Міністерства соціальної політики України, 

за станом на 01 лютого 2015 року, в Україні проживало 319 006 таких сімей, а 

за станом на 01.02.2018 в Україні всього проживає 333 187 багатодітних сімей 

та 1 151 280 у них дітей.  

Таким чином, кількість багатодітних сімей в Україні за три останні роки 

зросла на 4,4%, а порівняно з 2017 роком на 2% [1].   

Відповідно до статті 1 Закону України «Про охорону дитинства» [2] 

багатодітна сім’я – сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у 

зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у 

тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) 

проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує (до складу 

багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною формою 

навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних 

закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення 

ними 23 років). 
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В наукові літературі розрізняють три типи багатодітності: свідоме 

народження дітей (повага до особистості, традиції тощо), незаплановане 

(відсутність попереднього планування вагітності та кількості дітей), корисливе 

(народження задля отримання пільг, використання праці дітей, підвищення 

власного соціального статусу) [3]. 

Державою здійснюються певні дії щодо стабілізації та сприяння 

позитивному розвитку багатодітних сімей, наразі на державному рівні зроблені 

важливі практичні кроки щодо законодавчого забезпечення деяких аспектів 

сімейних правовідносин. Серед найважливіших законів, слід відзначити, Закон 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань 

соціального захисту багатодітних сімей», який розроблено з метою 

удосконалення державної системи соціального захисту у сфері створення 

сприятливих умов для всебічного розвитку багатодітної сім’ї та кожного з її 

членів, найповнішого виконання багатодітною родиною своїх функцій, 

підвищення її життєвого рівня та посилення її ролі у житті суспільства. 

Зазначений нормативно-правовий документ передбачає запровадження 

додаткових соціальних гарантій багатодітним сім’ям, зокрема позачергове 

надання із житлового фонду соціального призначення жилих приміщень сім’ям 

та одиноким матерям й батькам, які мають п’ятьох і більше дітей, а також у разі 

народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей. Багатодітним 

сім’ям, у складі яких є троє і більше неповнолітніх дітей, надаються пільги в 

оплаті за користування різними видами комунальних послуг [4]. 

Дітям з багатодітних сімей надаються пільги [5]: 

1) у користуванні транспортом (безоплатний проїзд усіма видами 

міського пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом 

загального користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним 

транспортом приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських 

маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних незалежно від 

відстані та місця проживання); 
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2) у освітній сфері (діти з багатодітних сімей, у складі яких є п’ятеро і 

більше дітей, а також особи віком від 18 до 23 років із таких сімей звільняються 

від плати за навчання у вищих навчальних закладах державної та комунальної 

форми власності усіх рівнів акредитації за умови, що певний освітньо-

кваліфікаційний рівень вони здобувають вперше). Проте втратила норма щодо 

позачергового зарахування дітей з багатодітних сімей до навчальних закладів; 

3) у медичному обслуговуванні (безоплатне одержання ліків за рецептами 

лікарів; щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та 

комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних спеціалістів, 

а також компенсація витрат на зубопротезування; першочергове 

обслуговування в лікувально-профілактичних закладах, аптеках та 

першочергова госпіталізація); 

4) інше (безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку 

відповідно до Закону України «Про оздоровлення та відпочинок дітей». 

Існують також такі податкові пільги: платник податку має право на 

зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу (заробітної 

плати) на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює 200% суми 

пільги (для платника податку, який має трьох або більше дітей віком до 18 

років — у розрахунку на кожну дитину) [6, c. 219]. 

Багатодітні сім’ї мають право на надання всіх типів допомоги 

матеріального характеру, що передбачено законодавчою базою: виплати при 

народженні дитини, допомога по догляду за дітьми до 3-х років, також 

додаткові виплати сім’ї з невеликим доходом, за умови, якщо сім’я має 

відношення до даної категорії. 

Крім того, відповідно до Закону України «Про відпустки» батьки з 

кількома дітьми також мають пільги. Щорічні відпустки повної тривалості до 

настання шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на 

даному підприємстві за бажанням працівника надаються жінкам перед 

відпусткою у зв’язку з вагітністю та пологами або після неї, а також жінкам, які 
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мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину-інваліда. Працівникам, 

діти яких віком до 18 років вступають до навчальних закладів, які розташовані 

в іншій місцевості, за бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не 

менше 12 календарних днів) для супроводу дитини до місця розташування 

навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або більше 

дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для супроводу кожної 

дитини. Жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, 

щорічно надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних 

днів без урахування святкових і неробочих днів. 

Мати п’ятьох і більше дітей, яких вона виховувала до шести років, може 

претендувати на статус матері-героїні, а також право претендувати на пенсійні 

виплати за заслугу перед державою. 

Відповідно до Закону України «Про пенсії за особливі заслуги перед 

Україною» [7] у частині пенсійного забезпечення всі жінки, які народили 

п’ятьох і більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, мають право на 

призначення пенсії на 5 років раніше настання пенсійного віку. Також їм 

встановлюється пенсія за особливі заслуги перед Україною (35–40% 

прожиткового мінімуму). 

Підсумовуючи вищесказане, слід зазначити, що певні пільги багатодітним 

сім’ям в Україні, звичайно, існують (як і іншим малозабезпеченим верствам). 

Але є підстави вважати, що чітка концепція сприяння держави багатодітним 

сім’ям відсутня, а більшість пільг є недостатньо вагомими. На сьогодні, попри 

існуючі пільги, багато багатодітних сімей залишається без житлової площі. 

Тому, необхідно передбачити державну допомогу таким сім’ям. Отже, 

соціальний захист багатодітних сімей в Україні не йде ні в яке порівняння з 

європейськими країнами, хоча подібне спостерігається і в інших аспектах 

сімейної політики держави. Це пов’язано насамперед із нестабільністю 

загальної соціально-економічної ситуації та низьким рівнем життя в Україні. 
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В статті представлено систематизацію і класифікацію інтертексту за 

функціями та властивостями, проаналізовано зв’язки номіналізації та часток 

енергійності політичних промов А. Меркель, Ю. Тимошенко, П. Порошенка і Г. 

Коля на рівні міжнародних відносин у вигляді цілісної ієрархічної структури. 

Ключові слова: генерація, властивості, функції, інтерсуб’єктивність, 

гіперзв’язність, інтермедіальність.  

Генерація та апперцепція закодованої інформації у вигляді текстів у 

перманентному відрізі дозволяє нам говорити про безкінечність породження 

нових смислів, стрижень яких представляється пересічною точкою пересічних 

констант одного вербалізованого поля, що представляється «широким 

культурным контекстом» [4, с. 9] на базі інтердискурсивності [5, с. 5], що 

спрямовує до вияву ланцюгової структури: інтердискурс – інтердискурсивність 

– дискурс – дискурсивність – інтертекст – інтертекстуальність – текст – 

текстуальність, де власне текст стає і виявляється інтертекстом на основі 

інтертекстуальності.  

Теорія інтертекстуальності або діалогічності між текстами була введена у 

20-х роках XX століття М. Бахтіним, що була обрамлена під час становлення 

постструктуралізму. Вважаючи це точкою відліку для розгляду 

інтертекстуальності як функційної властивості тексту, метою написання статті 
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виступає цілісний аналіз функцій і властивостей інтертексту, синтез потенцій 

яких дає існування поняттю смислепородження. Об’єктом дослідження 

виступає інтертекст у цілому, а предметом – функції і властивості інтертексту. 

Інтертекст представлений новим вербалізовано-фоновим знанням  [4, с. 

9], яке локалізується між вертикальними осями мінімально двох текстів і 

відповідно контекстів [7, с. 429], де постійною складовою виступає слово-

дискурс із невизначеністю в адресаті, адресанті та сенсі [6, c. 15]; результатом 

контактування прецедентних феноменів і текстів [1, c. 109]; взаємозв’язком 

реакцій на реакцію [3,с. 6]; специфічною риторичною побудовою [8, с. 39]; 

онтологічним продуктом тексту [2, c. 554-555] та елементами «наукового 

тексту, створюючи багатовекторний науковий діалог, дискусію, реалізовану на 

експліцитному та імпліцитному рівнях» [Цит. за 2, с. 557]. Як наслідок, 

інтертекст можна продемонструвати та представити аудіально у вигляді 

векторної точки перпендикуляра, проведений між вертикальними осями, яка 

динамічно пересувається від одного тексту до іншого доти, поки цілісно не 

сформується новий текст між ними, із вібруючим звуком низьких частот. 

Синтез і перехідність спільних точок текстів дозволяє розвиватися 

трансформації тексту на імпліцитному і експліцитному рівнях настільки, що 

слово-дискурс нашаровує багатосенсовість в бінарному прагматичному 

відношенні. 

Основними функціями інтертексту виступають [на основі робіт Валгіної 

Н.С. [4,173 с.]; Лотман Ю.М. [8,С.430−441] ]:  

1. Гіпервербалізація – гіповербалізація (міра згорнення – розгорнення 

тексту відносно інтертексту); 

2. Створення мікротем і макротеми; 

3. Ланцюгове моделювання тема-рематичної ієрархії; 

4.  Варіативна інтеракція (синтагматична і парадигматична); 

5.  Категоріалізація;    і 

6.  Врегулювання семантико-стилістичної напруженості; 
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7. Співвіднесеність і модифікація рематичних компонентів; 

8.  Уніфікація тема-рематичних ядер;   

9.  Контекстуалізація; 

10. Співвіднесення екстра- та інтралінгвістичних показників; 

11.  Інформаційна компресія; 

12. Переактуалізація смислів; 

13. Висвітлення периферійних подій; 

14. Семантично-синтаксична іронізація; 

15.  Підстановка нових компонентів у готову структуру; 

16. Зближення далеко дистанційованих  або взаємно неперевідних 

кодів; 

17.  Поєднання текстів різних епох; 

Відносно цього, діахронічна і синхронічна подієвість інтертекстів існує і 

реалізується на мовних і мовленнєвих рівнях, внаслідок чого інтертекст може 

слугувати засобом переакцентуації і переструктуризації думки. 

Провідними властивостями інтертексту є: (на основі робіт Георгінової 

Н.Ю. [5,С.149–155]; Лотман Ю.М. [8,С.430−441]; Валгіної Н.С. [4,173 с.]): 

1. Об’єктивність-суб’єктивність (або інтерсуб’єктивність); 

2. Темпоральність; 

3. Просторовість; 

4. Взаємообумовленість одиниць семантико-граматичного 

(синтаксичного) та композиційного рівнів; 

5. Об’єктивізація прагматичних установок текстів і авторів; 

6. Наявність диктуму (змістової      інформації) та модусу (додаткової 

інформації); 

7. Гіперзв’язність; 

8.  Прецендентність; 

9. Інтердискурсивність; 
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10.  Інтермедіальність; (взаємозв’язок дискурсу з невербальними 

знаковими системами); 

Практичною частиною вирішено поставити завдання встановити зв’язки 

між рівнями номіналізації чотирьох політиків: А. Меркель, Ю. Тимошенко, П. 

Порошенка і Г. Коля, провідними міфами і частками номіналізації: не, ще, так, 

також у контексті міжнародних відносин із можливим подальшим 

винайденням ланцюгового ряду похідних. 

1. Ю.Тимошенко: Міжнародні відносини: я (4), нас (4), ми (4) – не (8); 

(політичний міф: керівник); 

2. А. Меркель:Міжнародні відносини: нас (3), я (3), ми (6), ваші (2), все 

(2) – також (22); (політичний міф: дипломат); 

3. П. Порошенко: Міжнародні відносини: ми (4), нашого (2), вам (2); 

(політичний міф: пасивний демократ); 

4. Г. Коль: Міжнародні відносини: я (5), ми (2), нас (3), вони (2) – не (5) 

– також (2) – ще (6); (політичний міф: слуга народу). 

У лінгвоментальній українській картині світу в контексті міжнародних 

відносин надаються спільні прономен ми із частотністю 4 із невизначеністю на 

рівні часток. 

У міжкодовому вирізі – німецькомовному та україномовному виявлено:  

У контексті міжнародних відносин політиків поєднує прономен ми з 

частотністю (6)-(4). 

Міжнародні відносини на базі політичних промов Ю.Тимошенко і Г.Коль 

пропонують спільні складові я (5-4), нас (3-4), ми (2-4) та частку не з 

частотністю (5-8). 

Можна зробити підсумок, пропонуючи, що синтагматичний ряд я-не 

визначає міф керівника, ми-не – міф пасивного демократу, ми-також – міф 

дипломату, я-також – міф слуги народу. 

За рівнем емотивності: 1 – Ю. Тимошенко, 2 – Г. Коль, 3 – П. Порошенко 

і 4 – А. Меркель. 
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За рівнем входимості комунікативних іміджів:  1 – А. Меркель; 2 – Г. 

Коль; 3 – Ю. Тимошенко і 4 – П. Порошенко. Тоді: також-так-ще-не (3,4) – 

ланцюговий ряд похідних за спадом, враховуючи показник енергії. 

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що властивості і функції 

інтертексту відображаються на вербалізованих структурах комунікативних 

іміджів, де велику роль відіграють взаємообумовленість одиниць семантико-

граматичного (синтаксичного) та композиційного рівнів, гіперзв’язність і 

інтермедіальність. Виявлено, що похідний ряд конструюється за рівнявою 

входимістю одного тексту в інший, та що, чим вище рівень, тим менша 

емотивність.  

Альтернатива дослідження в певному напрямку полягає у розгляді 

проблемного питання від синергетичного та лінійно-когнітивного підходів. 
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