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УДК 94  Історичні науки 

СТАН НАРОДНОЇ ОСВІТИ СУМСЬКОГО ПОВІТУ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 

ХІХ СТОЛІТТЯ  

Батраченко Б.А., 

учитель історії 

Степанівська ЗОШ І-ІІІ ст. Степанівської селищної ради 

смт. Степанівка, Україна 

Під впливом громадського руху 60 -х років ХІХ століття царський уряд 

змушений був провести низку реформ, серед них і реформа освіти. Освітню 

реформу було проведено у 1864 р., яка мала на меті розширити мережу 

початкових шкіл, а 19 липня 1864 року було затверджено «Положення про 

початкові народні училища», яке визначало головний зміст реформи – 

поширювати початкові корисні знання. Дана подія і є вихідною у розширенні 

мережі земських училищ на території Сумського повіту. Важлива роль у 

поширенні освіти відігравали земства, коштом яких відкривали та утримували 

початкові школи, організовували учительські курси. 

Метою діяльності школи було утвердження в народі релігійних і 

моральних понять та розповсюдження початкових корисних знань. Головний 

метод навчання – зубріння. Мова навчання – виключно російська, що мала на 

меті – русифікацію населення.  

Відповідно до «Положення про народні земські училища» від 1864 та 

1874 рр. більшість шкіл була однокласними з трирічним терміном навчання і 

наповнюваністю з розрахунку 50 учнів на 1 учителя. Та на середину 70-х років 

ХІХ ст. у Сумському повіті діяло 9 шкіл І розряду, 12 шкіл ІІ розряду та 4 

школи ІІІ розряду, загалом же 25 установ. Гендерний склад учителі 

розподілявся так, 8 жінок та 17 чоловіків. До кожної школи призначалися 

попечителі з числа найбільш поважних осіб [1, с.122]. 

Кількість учнів станом на 1 листопада 1876 року у Сумському повіті 

становила 1410 учнів, з них 1212 хлопчиків та 198 дівчаток. 

Навчання хлопчиків і дівчат відбувалося разом, оскільки розділення не 
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було можливим із-за малої кількості учнів та недостатності приміщень (часто 

для шкільні приміщення були орендованими земською управою у приватних 

осіб), але за такої умови і відповідно до «Положення…» до навчання 

допускалися дівчата віком не старше 12 років. 

Відповідно до рішення Сумського повітового земства 1877 р. навчальний 

рік тривав з 15 вересня по 1 червня, а іспити починалися з другої половини 

травня. Все це пояснювалося тим, що у сільській місцевості у вересні та травні 

на заняттях були відсутні до ½ учнів у зв’язку з сільськогосподарськими 

роботами. Тривалість навчального дня для 1-го класу становило 4 години, для 

всіх інших 5 годин. 

Стандартний місячний заробіток вчителя в останній чверті ХІХ ст. 

становив 15-20 карбованців, а на початку ХХ ст. близько 30 карб., а якщо 

пропрацював понад 5 років то 37 карб. 50 коп. Для немісцевих вчителів 

передбачалася квартира, яка зазвичай знаходилася у приміщенні самої школи, 

або винаймалася за рахунок земства. Щодо джерел фінансування закладів 

освіти, то наведемо приклад по роках на основі даних Журналу засідань 

Сумського повітового земського зібрання.  

Рік 
Джерело надходження 

Сільська громада Сумське земство Разом 

1876-1877 н.р. 150 карб. 191 карб. 34 ½ коп. 341 кар. 34 ½ коп. 

1877-1878 н.р. 150 карб. 150 карб. 300 карб. 

1884-1885 н.р. 150 карб. 249 карб. 399 карб. 

1889-1890 н.р. 180 карб. 262 карб. 50 коп. 442карб. 50 коп. 

1893-1894 н. р. 183 карб. 39 коп. 262 карб. 50 коп. 445карб. 89 коп. 

Земство додатково виділяло кошти на фінансування земських училищ 

Сумського повіту, а саме: 

200 карб. на придбання журналу «Русский народный учитель»; 

200 карб. на створення учнівських бібліотек; 

200 карб. на освітлення училищ: 

Таким чином можна зазначити що освітня реформа 1864 року та діяль-

ність Сумського земства відіграли значну роль у підвищенні грамотності насе-
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лення. Створили сприятливі умови для подальшого розвитку шкільництва 

регіону. 
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УДК 94  Історичні науки 

ВІДЕНСЬКИЙ АРБІТРАЖ, ЙОГО НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДКАРПАТСЬКОЇ РУСІ 

(КАРПАТСЬКОЇ УКРАЇНИ) 

Василина Н.Д., 

начальник відділу формування НАФ та діловодства  

Державний архів Закарпатської області 

м. Ужгород, Україна 

Віденський арбітраж, його наслідки  

для Підкарпатської Русі (Карпатської України) 

 Десятиліття віддаляють нас від найжахливішої трагедії в історії людства, 

яка залишила глибокі моральні рани, відчуття гіркоти від цинізму і 

аморальності міжнародної політики напередодні Другої світової війни, 

нехтування права народів на самовизначення, на догоду примарним імперським 

прагненням провідних країн Версальської системи.  

 Чехословаччина, у складі якої згідно Сен-Жерменського мирного 

договору, укладеного 10 вересня 1919 року, опинилася Підкарпатська Русь, 

мала договірне і конституційне зобовʼязання забезпечити автономію зазначеної 

територіальної одиниці та ґарантувати національним меншинам, у тому числі й 

русинам, право на самовизначення. Проте, свої зобовʼязання уряд Чехословач-

чини не виконав, чим поступово підірвав державно-правові основи свого 

існування. Цим скористався А.Гітлер, розігравши «українську карту» у процесі 

підготовки Мюнхенської конференції, за результатами якої, 30 вересня 1938 

року, нацистська Німеччина анексувала Судетську область. Водночас, 

додатковий протокол до Мюнхенської угоди, передбачав надання Німеччиною 

та Італією Чехословаччині ґарантій безпеки і цілісності лише за умови 

вирішення останньою територіальних суперечностей із сусідніми державами. 

Цей протокол був схвалений Великою Британією і Францією, які переклали 

відповідальність за безпеку і стабільність у Центральній Європі на А.Гітлера та 

http://gazeta.zn.ua/SOCIETY/mir_%20cherez_%20unichtozhenie_soyuznogo_%20gosudarstva.html
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Б.Муссоліні. Внаслідок цього, наприкінці жовтня 1938 року, Угорщина почала 

наполягати на перегляді кордонів.  

 Криза загострилася після того, як угорський посол у Празі Ветштейн 24 

жовтня 1938 року передав міністру закордонних справ Чехо-Словаччини 

Ф.Хвалковському ноту, в якій вимагав негайно передати Угорщині – 

Словаччину і Підкарпатську Русь, а на територіях із змішаним населенням 

провести плебісцит на підставі перепису 1910 року. [1, 1938, 27 жовтня] 

 Обговорення територіальних претензій пройшло у два етапи. Спочатку 

проблеми конфліктних територій обговорили Й.Ріббентроп і Г.Чіано, якому 

офіційний Будапешт надав усі необхідні матеріали: економічного, 

етнографічного і географічного характеру щодо територій, які мали відійти до 

Угорщини. Мова йшла про лінію Комарно-Кошиці-Ужгород-Мукачево-

Берегово, де угорці становили більшість населення. Г.Чіано, детально 

вивчивши ці документи, пообіцяв зробити все, щоб угорці отримали не тільки 

Кошиці, Ужгород і Мукачево, а й відсунули на північ кордони у районі Нітри і 

якомога глибше у районі Кошиць [2.207]. Спірних питань не виникало. 

Й.Ріббентроп охоче погодився з пропозиціями Г.Чіано. Досягши консенсусу, 

Німеччина та Італія, офіційними нотами повідомили уряди Угорщини й Чехо-

Словаччини про час проведення арбітражу – 2 листопада 1938 року у Відні. 

Міністри закордонних справ Франції та Великобританії відмовилися брати 

участь у засіданні арбітражної комісії, передавши долю Центральної Європи у 

руки Німеччини [2.206].  

 Мету і завдання конференції було визначено Й.Ріббентропом – 

встановити остаточний кордон поміж Угорщиною і Чехо-Словаччиною за 

етнографічним принципом [3.174]. Необхідно відзначити, що угорська і чеська 

делегації заздалегідь зобов’язалися визнати італо-німецький арбітраж як 

кінцевий [4, 1938, 03 листопада]. 

 У готелі «Ґранд», де жив український прем’єр-міністр А.Волошин 

гордовито маяв жовто-блакитний прапор, перший раз від довгих літ знову 

признаний знаком суверенної української нації у міжнародних відносинах. 
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Коли до палати Бельведера під’їхав А.Волошин з іншими членами української 

делегації, почесна сотня віддавала честь як і іншим відпоручникам суверенних 

націй. [5, арк. 61]. Найбільшу сенсацію у віденських політичних колах 

викликало те, що підкарпатська делегація була гостею Німецької держави і те, 

що німецькі політики надзвичайно цікавилися нею. [6, 1938, 3 листопада]. 

Зауважимо, що делегація під керівництвом Ю.Химинця перебувала у Відні ще 

за місяць до початку арбітражу. До її складу входили М.Бращайко, Ю.Гуснай, 

М.Долинай, заступник Української національної оборони у Підкарпатській Русі 

Л.Гузар, представники американського «Комітету оборони Карпатської 

України»: Є.Скоцка, Беня, Дудра і Ґабода. До Відня прибув редактор 

«Свободи» з Нью-Йорка Л.Мишуга, котрий представляв «Об’єднання 

українських організацій у Америці». ЇЇ завданням було інформувати уряди 

різних держав про Карпатську Україну та потребу створення самостійної 

Української держави у Карпатах. 

 2 листопада 1938 року у палаці Бельведер у Відні відбувся перший 

арбітраж, який мав визначити кордони між ЧСР та Угорщиною. Німецьку 

делегацію представляли: міністр закордонних справ Йоахим фон Ріббентроп, 

унтерштаатссекретар Ернст Воєрман, радники Ґюнтер Альтенбурґ та Еріх 

Кордт, посол Пауль Отто Шмідт. Е.Кордт писав протокол конференції. До 

складу італійської делегації входили: міністр закордонних справ граф Галеаццо 

Чіано ді Кортелаццо, посол в Німеччині граф Массімо Маґістраті. До угорської 

делегації входили – міністр закордонних справ Калман Каня і міністр освіти 

граф Пал Текелі. Інтереси Карпатської делегації та Словаччини представляли 

федеральний міністр закордонних справ Франтішек Хвалковський та 

федеральний міністр Іван Крно. Крім того, неофіційно інтереси Карпатської 

України представляла делегація на чолі з прем’єром Августином Волошином, а 

інтереси Словаччини – делегація під безпосереднім керівництвом прем’єра 

Йозефа Тісо [4, 1938, 02 листопада]. 

 Засідання тривало п’ять годин. Й.Ріббентроп і Г.Чіано спільно 

вислуховували представників сторін. А.Волошин радився з Й.Ріббентропом і 
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Г.Чіано більше як півгодини, представивши інтереси українців. Й.Ріббентроп 

запевнив А.Волошина, що Німеччина політично й економічно підтримуватиме 

його батьківщину. З’явилися думки, що можливо, ця невелика карпатська 

провінція зможе стати П’ємонтом для створення об’єднаної України під 

зверхністю А.Гітлера. У той самий час інші члени української делегації 

роз’яснювали українське прагнення самостійності представникам інших урядів 

і журналістам. [5, арк. 61].  

 Рішення було проголошено о сьомій годині вечора: українці не будуть 

належати до Угорщини, не буде спільного польсько-угорського кордону, але до 

Угорщини переходять міста Ужгород, Мукачево, Берегово і з ними більше як 

50 тисяч євреїв [5, арк. 61]. Вже об 19 годині у присутності всіх делегацій був 

підписаний протокол про встановлення кордонів між Угорщиною та Чехо-

Словаччиною [1, 1938, 05 листопада]. Йшлося і про евакуацію у відокремлених 

районах Чехо-Словаччини та зайняття цих територій Угорщиною. Евакуація 

починалася 5 листопада 1938 року і мала бути закінчена 10 листопада цього ж 

року [7, арк. 5]. У випадку, якщо з того чи іншого питання не можна було 

досягти згоди, то їх мали остаточно вирішити уряди Італії та Німеччини [1, 

1938, 05 листопада]. 

 Варто зауважити, що за першим Віденським арбітражем Угорщина 

анексувала найбагатшу південну частину Підкарпатської Русі у економічному 

відношенні і дуже важливу у стратегічному. У Підкарпатської Русі залишилася 

територія площею 11094 кв. км, 390 населених пунктів, 112457 будинків, 

552124 чоловіки населення, з якого 544759 – чехо-словацькі громадяни. За 

національним складом до Угорщини було приєднано 16466 (10,02%) чехів і 

словаків, 33435 (20,34%) руських, 4534 (2,76%) німців, 83578 (50,85%) угорців, 

81 (0,05%) поляків, 25427 (15,47%) євреїв та 849 чоловік (0,5%) інших 

національностей. На території Підкарпатської Русі залишились: 17495 (3,21%) 

чехів і словаків, 78 (0,02%) поляків, 413481 (75,9%) руський, 8715 (1,6%) 

німців, 25894 (4,75%) угорці, 65828 (12,08%) євреїв, 13268 (2,44%) інших [8, 

арк. 6]. Було втрачено 97 населених пунктів, у тому числі і найбагатші міста 
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краю – Ужгород, Мукачево, Берегово де проживало 175 тисяч чоловік, серед 

них – понад 33 тисячі українців. Крім міст, було окуповано майже сто сільських 

населених пунктів – близько 180600 чоловік, з яких угорців менше половини – 

83 578 чоловік [9.112]. При цьому комісія використала матеріали перепису 1910 

року, коли кількість угорського населення явно перевищувалася. Точніші 

переписи були проведені у 1921 та 1930 роках, але уряд Угорщини не рахувався 

з ними. Саме це дало змогу Будапешту прихопити ряд територій, де угорці 

становили менше 50 відсотків населення.  

 Карпатська Русь втратила можливість до існування. Край не мав ніякого 

сполучення з іншими територіями, навіть телефонного і телеграфного зв’язку. 

[7, арк. 8]. Незручності арбітражу не оминули й церкву. [10, арк.10].  

 Отже, Віденський арбітраж став не тільки реальним успіхом угорської 

ревізіоністської політики, але водночас й дипломатичною перемогою 

Німеччини та Італії. Німеччина вкотре продемонструвала своє домінуюче 

становище в Центральній Європі, вимінявши його в країн — переможниць у 

Першій світовій війні, Франції та Великої Британії, на примарні гарантії миру 

та безпеки. Італія, домігшись арбітражної процедури вирішення спору Праги і 

Будапешту, здобула один з останніх геополітичних тріумфів перед остаточною 

втратою свого рівноправного становища у межах Вісі. Польща й Угорщина 

повноцінно включилися у процес перерозподілу Європи, навіть не відчуваючи, 

що ілюзорне здобуття спільного кордону за рахунок Чехо-Словаччини зробило 

їхнє становище більш уразливим перед викликами часу. І, нарешті, в тій рубці 

права і моралі було знищено останні надії українців Карпатської Русі мати 

незалежну державу. В ніч на 14 березня 1939 р. хортистська Угорщина 

розпочала окупацію залишків Карпатської України. 16 березня впала столиця 

автономного краю Хуст, а через два дні угорці за сприяння поляків остаточно 

захоплюють Карпатську Україну. Паралельно 15 березня 1939 р. Гітлер віддав 

наказ окупувати Чехію і Моравію. Шлях до Другої світової війни було 

відкрито.  
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 З позиції сьогодення доречними будуть слова Г.Гегеля: «Правителям, 

державним діячам та народам поважно радять видобувати повчання з досвіду 

історії. Але досвід та історія учать, що народи та уряди нічого не навчились з 

історії і не діяли згідно з повчанням, яке могли з неї здобути», тобто, – «історія 

учить нас лише того, що вона нас нічого не вчить». 
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ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО- КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

У ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ 

Калин І.А., 

магістрант факультету української філології та соціальних наук 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

м. Ізмаїл, Україна 

В сучасній методиці навчання історії особливої актуальності набуває 

висвітлення досвіду формування предметних компетентностей, адже 

практичний аспект оволодіння знаннями, самостійність, розвиток творчого 

мислення, критична освіченість становляться чи не найважливішими в процесі 

формування компетентнісної людини сучасного суспільства. 

 У сучасних дослідженнях науковців висвітлені різні аспекти 

комунікативної викладацької діяльності, як-от: В.Баркасі, М.Васильєвої, 

Н.Волкової, І.Зимньої, С.Максименка, А.Маркової, О.Овчарук, Л.Петровської, 

С.Сисоєвої, В.Тюріної, В.Черевка тощо. 

Науковці наголошують на тому, що під час підготовки фахівців слід чітко 

уявляти, чим саме характеризується їх професійна компетентність, у чому її 

сутність та з яких структурних компонентів вона складається. 

Вивченню специфіки впровадження елементів комунікативної діяльності 

у роботу викладача історії присвячені праці М.Вятютнєв, Д.Ізаренков, 

О.Казарцевої, Ю. Федоренко Н.Буртова, А. Гончаров [1], Ю. Жуков, І. Зязюн, 
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Грицька Т[2], І. Наумчук[3] та інших. Попри наявну наукову літературу, 

питання щодо виявлення можливостей оптимального здійснення інформаційно-

комунікативної педагогічної діяльності в площині історичної науки 

залишається недостатньо вивченим. 

Інформаційно-комунікативну діяльність можна представити у вигляді 

процесу передачі інформації від джерела до одержувача за допомогою певного 

каналу, що передбачає наявність «зворотного зв’язку», тобто отримання кому-

нікатором інформації про те, якою мірою і з якою якістю реципієнт отримав, 

засвоїв і сприйняв відповідну інформацію, які думки вона в нього викликала. 

Складність професійно-педагогічної комунікації не лише у високих 

вимогах до комунікативної культури викладача, а і у володінні способами 

залучення дітей до спільної діяльності. Майстерність спілкування викладача 

полягає саме в тому, щоб допомогти студентам стати активними 

співучасниками взаємодії. У цьому контексті комунікативна підготовка 

майбутнього педагога виступає важливою складовою його професійного 

становлення і передбачає, перш за все, формування вмінь налагоджувати та 

коригувати взаємини з вихованцями, що в кінцевому результаті позитивно 

впливає на навчально-виховний процес. 

П. Безпалов визначає цей термін як інтегральну характеристику особи, що 

припускає мотивацію до засвоєння відповідних знань, здібність до вирішення 

завдань у навчальній і професійній діяльності за допомогою комп’ютерної 

техніки і оволодіння прийомами комп’ютерного мислення[4 ]. 

Ю.Татур розглядає компетентність у залежності від напряму 

застосування[5]. Тобто компетентність може розглядатися як опис результатів 

освіти, як якість особистості фахівця, яка проявляється в здатності до успішної 

продуктивної професійної діяльності.  

У дослідженнях В. Байденко поняття «компетенції» і «компетентність» 

розглядаються також як результат освіти і використовуються для опису 

академічних і професійних рівнів вищої освіти [6]. 
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Фахівці зазначають, що основу інформаційно-комунікативної діяльності 

навчання історії складає досвід, знання, взяті з життя суспільства. 

Комунікативна компетентність передбачає такий рівень взаємодії з 

оточуючими, який дозволяє особі в межах своїх здібностей і соціального 

статусу успішно функціонувати в суспільстві, а також наявність життєвого 

досвіду, ерудиції, наукових знань та ін. 

Комунікативна компетентність завжди набувається в соціальному 

контексті. Вона вимагає від особистості усвідомлення:1) власних потреб і 

ціннісних орієнтацій, техніки своєї роботи;2) власних перцептивних умінь, 

тобто здатності сприймати навколишнє без суб’єктивних спотворень і 

«систематикованих білих плям» (стійких упереджень щодо тих чи інших 

проблем);3) готовності сприймати нове в зовнішньому середовищі;4) своїх 

можливостей у розумінні норм і цінностей інших соціальних груп і культур 

(реальний інтернаціоналізм);5) своїх почуттів і психічних станів у зв’язку з 

дією факторів зовнішнього середовища (екологічна психокультура);6) способів 

персоналізації навколишнього середовища (матеріальне втілення «почуття 

господаря»);7) рівня своєї економічної культури (ставлення до середовища 

проживання — житла, землі як джерела продуктів харчування, рідного краю, 

архітектури тощо). 

Поняття «комунікативна компетенція» увів у наукову термінологію С. 

Бондар, визначивши її як «притаманні людині знання та вміння успішного й 

ефективного спілкування» [7].  

На наш погляд, комунікативна компетентність являє собою цілісне, 

інтегративне, психічне утворення, що визначає ефективність спілкування. При 

спробі виділити структурні компоненти комунікативної компетентності ми 

також зустрічаємося з відсутністю єдиного підходу до даної проблеми. 

Є. Прозорова виділяє два компоненти. До першого належать 

комунікативні цінності, потреби комуніканта в спілкуванні. Другий компонент 

визначає прояви комунікативної компетентності безпосередньо в спілкуванні та 
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містить дві складові, а саме: дії під час акту комунікації (уміння та навички 

спілкування) та знання про спілкування [8]. 

Нам близька позиція російської дослідниці К.Клімова, у роботі якої 

структура комунікативної компетентності вчителя представлена в єдності 

мотиваційного, аксіологічного, інформаційно-змістового та операційно-

діяльнісного компонентів [9]. 

Мотиваційний компонент відображає орієнтувальні характеристики 

комунікативної компетентності та знаходить своє відображення в потребах та 

цілях комунікативної взаємодії з учнями. До комунікативних потреб вчителя 

відносять: потребу у встановленні взаємини співробітництва з дітьми; у 

бажанні проявляти співпереживання й співчуття їм; у наданні допомоги, 

турботи й підтримки школярам; у постійному обміні досвідом, знаннями із 

школярами. 

Структурні компоненти комунікативної компетентності виділені умовно з 

метою осмислення сутності комунікативної компетентності вчителя. У своєму 

прояві в професійній діяльності вони взаємозалежні й взаємообумовлені. 

Формування ПКК майбутніх викладачів історії у процесі вивчення 

фахових дисциплін є об’єктом моделювання. Модель формування ПКК май 

бутніх учителів історії презентуємо у вигляді системи її структурних блоків: 

нормативноцільового, змістово-технологічного та критеріально-оцінного. 

Організацію проблемно-пошуковою діяльністю здійснюють поступово, 

використовуючи компетентнісний підхід та застосовуючи різноманітні методи: 

1) словені методи; 2) наочні методи; 3) практичні методи; 4) індуктивні методи; 

5) дедуктивні методи;  

Структурними елементами комунікативної діяльності у підготовці 

майбутніх викладачів історії визначено такі: комунікативні знання, потреба в 

спілкуванні (афіліація), комунікативні здібності, комунікативні вміння й 

навички, здатність до емпатії та рефлексії. На основі цих положень розроблено 

компонентами підготовки майбутніх викладачів до комунікативної діяльності, а 
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саме: когнітивний, мотиваційно-ціннісний, операційно-діяльнісний та 

емоційний 

Отже, комунікативна компетентність особистості розглядається як 

ідейно-моральна категорія, що регулює всю систему ставлень людини до 

природного й соціального світу, а також до самої себе як синтезу цих двох 

світів. 
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Сумський державний педагогічний 

 університет імені А.С. Макаренка 

м. Суми, Україна 

Проголошення української незалежності відкрило нові перспективи у 

дослідженні історичного минулого нашої держави. Це було зумовлено не 

скільки відходом від комуністичної ідеології, скільки відкриттям доступу до 

нових джерел і зникненням цензури. В істориків появилася можливість по 

новому подивитися на історичні події, а також розпочати дослідження 

актуальних тем. Однією із таких тем стали репресії в 1937-1938 рр. 

Історія політичних репресій на Сумщині в роки «великого терору», не 

дивлячись на попередні дослідження ще залишається не повністю розкрита і 

потребує залучення нового матеріалу. На Сумщині над цією проблемою 

працювали О. Вовк, В. Голубченко, Є. Іванущенко, Л. Корж, А. Никифоров та 

ін. Метою статті є висвітлення розгортання репресій проти викладачів і 

студентів Сумського педагогічного інституту в другій половині 1930-х рр..  

Діяльність Сумського державного педагогічного інституту (далі – СДПІ) 

розпочалася в 1924 р. Спочатку це були Вищі 3-х річні педкурси, які на початку 

1925 р. реорганізовані в педагогічний технікум. У 1930 р. технікум було пере-

творено в інститут соціального виховання, а в 1933 р. – в педагогічний інститут. 

14 грудня 1932 р. вийшла постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР «Про 

хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області», котра стала 

початком згортання українізації в УРСР і за її межами. В постанові зазначалося: 

«запропонувати ЦК КП (б) У і РНК України звернути серйозну увагу на 

правильне проведення українізації, …вигнати петлюрівські та інші буржуазно-
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націоналістичні елементи з партійних і радянських організацій, ретельно 

підбирати і виховувати українські більшовицькі кадри…» [1, С. 577]. Після 

цього розпочалися масові чистки під гаслом міфологічної боротьби із 

буржуазним націоналізмом. Із 29 педагогічних інститутів до початку 1934 р. в 

11 повністю замінено керівництво, оскільки воно виявилося 

«націоналістичним». Не оминули чистки і СДПІ. Наказом директора інституту 

П.В. Гудзенко за № 354 від 24 серпня 1933 р.: «…§2. Викладача хімії Подоляку 

Г.І., як сина куркуля, розкуркуленого, за приховування ним у поданих до 

Інституту матеріалах свого соцпоходження і соцстану в минулому, із посади 

викладача інституту – звільнити. §3. Абрамовича П.Н. завідуючого кафедри 

мовознавства, за контрабанду націоналістично-петлюрівської ідеології в 

учбовій роботі у програмах мовознавства… що є показником свідомого 

просунення ним ворожої ідеології в учбово-педагогічній роботі, з посади 

завідувача кафедри мовознавства та викладача педінституту – звільнити. §4 

Вишневську К.С., доцента української літератури, як соціально чужий елемент, 

бувшої дружини білогвардійського полковника, за просування буржуазно-

націоналістичних поглядів у трактовку творчості Винниченка в програмі, – з 

посади доцента – звільнити. §5 В додаток до наказу № 351 від 15/VІІІ-33 р. 

викладача Онацького Н.Х. вважати звільненим як бувшого організатора 

куркульсько-есерівського руху та націоналістичної просвітянщини на Сумщині, 

ідеолога есерівщини, що виявили з його роботи про селянський рух на Сумщині 

(«1905 рік на Сумщині»). §6 Осмоловського К.К. за приховування ним 

належності до сословія бувших почесних потомственних дворян – з посади 

викладача звільнити. Надані йому премії – відмінити… §7 Нештатного 

викладача Крамаренка (викладача математики) вихідця із дворян за ідеологією 

клясово-ворожою до радвлади з посади викладача звільнити» [2, Арк. 22, 22зв.]. 

Згаданий П.Н. Абрамович був першим ректором Волинського інституту 

народної освіти в 1919-1920-х рр. Його прізвище фігурувало в багатьох 

сфабрикованих кримінальних справах ДПУ-НКВС-УСРР як «буржуазного 

українського націоналіста». Наведемо уривок із документу: «Абрамович Петро 
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Никандрович – 1881 р. народження, із духовенства, професор ІНО. При 

Петлюрі організатор і керівник вчительського інституту, - організатор 

«Просвіт» на Волині. Підтримував автокефальну церкву, в 1924 р. був 

заарештований в справі Орлика, але був виправданий. Підтримує письмовий 

зв'язок з Академією наук та із закордоном – Польщею та Німеччиною» [3, С. 

217]. Петро Абрамович був заарештований 20.06.1944 р. і Військовим 

трибуналом військ НКВС Сумської області в грудні того ж року засуджений на 

15 років каторжних робіт[4, С. 163].
 
 

Масові чистки продовжувалися і в подальші роки. Студентів, котрі 

виявляли антирадянські настрої, відраховувалися із інституту. Частина з них 

стали об`єктом для репресивних заходів режиму. Наказом в. о. директора 

інституту М.І. Шевченка від 3.09.1936 р. було виключено «за класово-ворожі 

вилазки» студента 2-го курсу фіз.-мат. факультету П.Д. Москаленко П.Д., а 

студентам «т. т. Шаплігіну, Нагорному та Кобзарьовій, що сиділи поруч з 

Москаленком й бачили цей класово-ворожий вчинок, але не довели про це до 

відома дирекції та інших інститутських організацій, - оголосити сувору догану 

з попередженням… що коли вони ділом не виправлять своєї помилки – вони 

будуть виключені зі складу студентів інституту. Доручаю деканам факультетів 

т. т. Галагану П.П., Буженко Ю.П. та Єременко Ф.П. терміново скликати 

факультативні збори студентів, на яких обговорити цю контрреволюційну 

вилазку та мобілізувати студентів на рішучу боротьбу з різними класово-

ворожими актами» [5, Арк. 31].  

М.І. Шевченко був замісником директора по навчальній частині 

інституту, однак часто виконував обов’язки директора за відсутності 

тодішнього керівника І.Д. Семенова. Останній 27.09.1936 р. вибув «в команди-

ровку до м. Києва з телеграфним викликом[5, Арк. 69], а 29 жовтня того ж року 

за розпорядженням НКО був призначений на посаду директора Білопільського 

педагогічного інституту, передавши виконання своїх обов’язків заміснику [5, 

Арк. 122]. 28.02.1937 р. «за щільний зв'язок і захист ворогів народу, 

контрреволюціонерів, троцькістів і націоналістів – заступника директора в 
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навчальних справах Шевченко М.І. з роботи зняти як дворушника, що не може 

забезпечити потрібного керівництва навчальною роботою»
 
[6, Арк. 60].  

Новим директором СДПІ став Л.В. Гаркуша, при якому репресії в 

інституті посилилися. 28.06.1937 р. виключено студента 4-го курсу фізико-

математичного факультету Я.Г. Оніщенко «за систематичні контрреволюційні 

троцькістські розмови», а його однокурсникам М.К. Батюку та М.М. 

Гончаренко, «які знали про контрреволюційні погляди Оніщенка і невчасно 

повідомили» директора, була оголошена сувора догана з попередженням[там 

же, Арк. 195]. 11.09.1937 р. Я. Оніщенко був заарештований і через три місяці 

засуджений до заслання на 5 років у віддалені місцевості СРСР[4, С. 219]. 

17.09.1937 р. «за контрреволюційний наклеп на колгоспи в радянську пресу» 

виключений студент 1-го курсу фіз.-мат. факультету В.А. Ткаченко[6, Арк. 

271]. 6.03.1938 р. він був заарештований і через рік засуджений до 10 років 

таборів[7, С. 192]. Кілька студентів виключені під час педпрактики. Студенти-

заочники: М.П. Дорожко із 4-го курсу природничого факультету, М.М. 

Пономаренко із 4-го курсу і Г.Я. Богулець із 2-го курсу фіз.-мат. факультету 

були виключені з інституту, оскільки вони були «зняті з роботи в школі 10/Х-37 

року з мотивів незабезпечення комуністичного виховання дітей» [6, Арк. 318]. 

М.І. Побігайло і О.В. Золотарьову із 1-го курсу природничого факультету і 

О.М. Скитського із 3-го курсу фіз.-мат. факультету виключені з інституту, 

оскільки вони зняті із роботи в школі «як вороги народу» [6, Арк. 319].  

Частина працівників СДПІ були репресовані як учасники 

контрреволюційної військово-повстанської організації. 8.04.1938 р. із СДПІ 

були звільнені інженер О.Н. Гурін, викладач військових дисциплін, член 

ВКП(б) Д.А. Приймак і лаборант військового кабінету П.Є. Ростовського[8, 

Арк. 84], а 19.04.1938 р. – асистент кафедри хімії О.Й. Комлєв як репресовані 

органами НКВС[8, Арк. 92]. В ході слідства інженер О.Н. Гурін визнав, що сам 

був завербований в 1936 р. і в подальшому завербував до організації завербував 

ще кількох людей, зокрема викладачів Д.А. Приймака та І.В. Каніщева[9, Арк. 

109]. 22.04.1938 р. були виключені з інституту студенти вечірнього відділу К.Л. 
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Кухаренко і В.П. Евтухова як репресовані органа нами НКВС[8, Арк. 100]. К.Л. 

Кухаренко, директор школи № 3 в м. Суми, колишній офіцер денікінської армії, 

звинувачений в тому, що будучи завербованим до організації ще в 1934 р., сам 

завербував 6 чоловік і «за планом повстання призначався командиром 

повстанського загону по Штепівському району» [9, Арк. 187]. Аналогічні 

звинувачуння були пред’явлені й І.В. Каніщеву. До вищої міри покарання було 

засуджено 42 чол., включаючи П.Е. Ростовського, К.Л. Кухаренко та І.В. 

Каніщева[там же, Арк. 190]. Слідство по справі інженера О.Н. Гуріна та 

викладача Д.А. Приймака 9.03.1939 р. було зупинене, їх справа закрита і вони 

були звільнені із-під варти.  

Головним наслідком масових репресій було фізичне винищення активної 

та інтелектуальної частини нації. Переслідувалися будь-які прояви 

інакодумства, а народ жив в атмосфері постійного страху, наклепів, насилля. 

Репресії торкнулися не лише тих, хто дійсно виступав проти сталінського 

режиму, але й багатьох людей, котрі ставали випадковими жертвами терору. 

Наслідки сталінського терору відчули на собі практично всі версти суспільства.  
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медсестринства та лабораторної медицини 

ім. АндреяКрупинського” 

м. Львів, Україна 

Актуальність теми дослідження:Муковісцидоз (МВ) у дітей раннього 

віку є найбільш частою спадковою поліорганною патологією, що 

характеризується вираженою генетичною гетерогенністю та клінічним 

поліморфізмом. З цим захворюваннямпов’язані значні морально-психологічні, 

фізичні й матеріальні затрати сім’ї, органів охорони здоров’я і суспільства в 

цілому,виникнення ранньої інвалідизації хворих. Хворі потребують постійного 

дороговартісного лікування та активного диспансерного спостереження. Це 

залишається медико-соціальною проблемою.Важливим є питання профілактики 

муковісцидоза, генетичне консультування та допологова діагностика і в 

подальшому постійний по життєвий медичний супровід в хворих. 

Мета дослідження: На підставі дослідженої навчальної та наукової 

літератури, на основі нормативних правових актів, статистичних даних в 

Україні дослідити закономірності перебігу захворювання, провести аналіз 

ефективності ранньої діагностики захворювання, профілактики та медико-

соціальної реабілітації хворих на муковісцидоз. 
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Об’єкт дослідження: Сукупність медико-соціальних, економічних, 

суспільних відносин та умов пов’язаних із перебігом захворювання, 

профілактикою та ранньою діагностикою, пожиттєвого медичного супроводу 

хворих на муковісцидоз. 

Предмет дослідження: Сформовані медичні наукові підходи, законодав-

чі та правові акти, соціальні і психологічні, економічні аспекти, що відносяться 

до проблеми захворюваності на муковісцидоз у дітей та їх подальшого 

медичного супроводу в дорослому віці, а також практика їх реалізації. 

Муковісцидоз (МВ) - це найбільш поширене спадкове, невиліковне, 

важке захворювання з аутосомно-рецесивним типом успадкування, 

універсальна мультисистемна екзокринопатія. Муковісцидоз у дітей раннього 

віку є найбільш частою спадковою поліорганною патологією, що 

характеризується вираженою генетичною гетерогенністю та клінічним 

поліморфізмом. Розвивається на підставі продукції екзокринними залозами 

секрету підвищенної в'язкості з розвитком вторинних змін, переважно у 

органах систем дихання та травлення. Основними проявами МВ є: хронічний 

обструктивний процес в дихальних шляхах, який супроводжується 

рекурентною бактеріальною інфекцією; порушення системи травлення з 

недостатністю екзокринної функції підшлункової залози; підвищенням вмісту 

електролітів у потовій рідині. 

Ген, що відповідає за розвиток цього захворювання, локалізується на 

довгому плечі хромосоми 7q і складається із 250 тис. пар нуклеотидів. Цей ген 

кодує білок CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) - регулятор 

трансмембранної провідності, він є частиною цАМФ - залежного хлорного 

каналу, який здійснює транспорт іонів хлору та натрію через мембрани 

епітеліальних клітин. Захворювання переважно розповсюджене серед 

європеоїдної раси з частотою в середньому 1 випадок на 2500-3000 

новонароджених. Носіями мутації гена CFTR є близько 3 % дорослого білого 

населення, однак у гетерозигот спостерігаються лише легкі зміни 

трансепітеліального транспорту без яких-небудь клінічних проявів. На даний 
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час нараховується більше 600 мутацій в гені МВ, однак лише 6 з них( delF508, 

G542X, G551D, R553X,W1282XіN1303K) в країнах Західної Європи 

зустрічаються частотою більше 1%. Одною із самих поширених мутацій 

являється delF508[1, с 913]. 

Точна частота захворюваності на муковісцидоз в Україні не встановлена. 

За результатами неонатального скринінгу на муковісцидозу 2013-2014 рр. 

середня частота випадків муковісцидозу в Україні склала 1: 8400. За даними 

офіційної статистики за 2016 рік на обліку перебувало 674 дитини з 

муковісцидозом. Зокрема у Львівській області діагностовано та отримують 

лікування 59 дітей. В Києві -58, в Житомирі - 16, Черкаси - 6,Рівне -26, Дніпро-

36, в Запоріжжі 18 дітей, яким встановлено цей діагноз і які потребують 

постійного прийому відповідних життєво необхідних препаратів. Кожен 10-й 

українець є гетерозиготним носієм мутантного гена. Для кожної 400-600-ої 

подружньої пари існує ризик народження хворої дитини з вірогідністю 25%[3, 

с.4]. Народження хворої на МВ дитини відбувається у випадку, якщо обоє з 

батьків мають по одному мутантному гену ТРБМ ( трансмембранного 

регуляторного білка муковісцидозу) в гетерозиготному стані. При МВ 

виявлення гетерозиготних носіїв цієї мутації є дуже важливим, оскільки при 

кожній вагітності від двох батьків – гетерозиготних носіїв – ризик народження 

хворої дитини становить 25%. Профілактика народження дітей з МВ полягає у 

проведенні медико-генетичного консультування з наступною преконцепційною 

підготовкою та/або пренатальною діагностикою у сім’ях групи високого ризику 

захворювання. Ризик наявності захворювання на муковісцидоз у ново народже-

ного можна передбачити, якщо у попередньої дитини в сім’ї було виявлено 

мутацію F508del в гомозиготному стані або під час УЗД плода (на 31–32-му 

тижнях вагітності) було виявлено ділянки підвищеної ехогенності кишківника. 

Генетичне консультування показане батькам і всім бажаючим членам 

родини. ДНК- дослідження необхідне не тільки для хворого на муковісцидоз, 

але і для батьків дитини, які планують в майбутньому мати ще дітей(для 

пренатальної діагностики). Сьогодні одним з перспективних методів ранньої 
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діагностики муковісцидозу є неонатальний скринінг з визначенням 

імунореактивного трипсину.У разі проведення масового неонатального 

скринінгу на муковісцидоз забір матеріалу від новонароджених здійснюється в 

пологових закладах з наступним направленням його у лабораторії визначених 

медико-генетичних центрів, де і здійснюється аналіз вмісту імунореактивного 

трипсину (ІРТ) в крові новонародженого. Неонатальний скринінг на МВ дає 

змогу встановити діагноз на доклінічному етапі та своєчасно розпочати 

лікування, що, в свою чергу, запобігає розвитку незворотніх змін внутрішніх 

органів або уповільнює його, зменшує частоту легеневих загострень. 

Дослідження свідчать, що проведення неонатального скринінгу на МВ дає 

змогу стежити за динамікою популяційної частоти МВ в різних регіонах країни. 

У дітей, яким не проведено неонатальний скринінг в пологовому будинку 

діагностичні заходи направлені на виявлення лікарем загальної практики – 

сімейним лікарем/дільничним педіатром, ранніх ознак МВ та направлення 

пацієнта до закладу/структурного підрозділу ЗОЗ, визначеного для надання 

медичної допомоги пацієнтам з МВ, з метою встановлення діагнозу і 

призначення спеціального лікування. Діти з підтвердженим діагнозом МВ, 

виявлені шляхом неонатального скринінгу, оглядаються мультидисциплінар-

ною командою спеціалістів з МВ до 35-го дня життя і не пізніше 58-го дня 

після народження. Раннє виявлення та початок лікування МВ полегшує перебіг 

захворювання[5]. Природній перебіг МВ тяжкий, і без лікування більш ніж 80% 

випадків закінчується летально у перші роки життя. Новонароджені з тяжким 

ураженням легень зазвичай помирають, тоді як у більшості дітей, які вижили 

відсутні суттєві зміни загального стану в підлітковому і навіть зрілому віці. 

Впровадження спеціалізованої медичної допомоги при МВ забезпечило 

істотне підвищення тривалості життя пацієнтів із МВ. У розвинутих країнах 

світу смерть від цієї патології у дитячому віці зустрічається рідко, більше 

половини пацієнтів - старше 18 років, очікувана тривалість життя для 

народжених після 2000 року дітей з МВ має становити 45-50 років і більше. 

Показник середньої тривалості життя хворих на муковісцидоз в Україні з 2-3 
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років (1970-1980 р. р.) досягнув 12-14 років (1995-1998 р. р.), зараз складає в 

середньому 12- 15 років. 

В медико-соціальній реабілітації хворого важливу роль відіграють члени 

сім’ї. батьки повинні бути поінформовані про суть захворювання, його 

причини, характер і особливості перебігу і лікування дитини. Також бути 

навчені ряду лікувальних і реабілітаційних методів. Важливим завданням для 

суспільства в Україні є створення системи контролю хворих при переході з 

дитячих до дорослих амбулаторних центрів(у віці 18-21 рік). Проблеми які 

виникають у дітей з муковісцидозом, котрі мають встановлену з дитинства 

інвалідність, при переході до категорії дорослих, пов’язані з подальшим 

визначенням інвалідності у таких хворих і наступним забезпеченням їх ліками 

на безкоштовній основі. Про недостатнє лікування можна говорити у разі 

неможливості забезпечити хворого усіма необхідними лікарськими засобами. У 

першу чергу це пов’язано з високою вартістю ліків. Стан здоров'я пацієнтів з 

МВ значно погіршується у разі переходу до категорії дорослих, якщо відсутня 

можливість продовжувати безперебійне лікування життєво необхідними 

препаратами протягом життя (муколітична терапія, застосування 

ферментативних препаратів кожного дня, дає можливість уникнути частої 

госпіталізації, а також помітно загальмувати прогресування захворювання). 

Зокрема дані доказової медицини свідчать, що безперебійне лікування суттєво 

впливає на зменшення інвалідизації хворих на МВ, а також зменшує кількість 

летальних випадків і подовжує тривалість і якість життя. В усьому світі 

муковісцидоз є першим показанням до трансплантації легенів. Ця операція 

дозволяє значно покращити якість і тривалість життя таких хворих[6]. На жаль, 

в Україні трансплантація легенів та печінки є практично недоступною. Вкрай 

важливою є державна підтримка у лікуванні та соціалізації пацієнтів віком 

старших 18 років. У 2018 році в Україні фінансування за програмами орфанних 

захворювань на наступний рік було збільшено на 226 млн грн і загалом складає 

1,8 млрд грн. У 2019 році на 10% буде збільшено фінансування закупівель ліків 

для громадян з орфанними захворюваннями. Серед них зокрема і муковісцидоз 
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у дорослих. Раніше пацієнти з цим діагнозом забезпечувалися лікуванням лише 

до 18 років. Водночас, виділені у бюджеті на наступний рік 1,8 млрд грн, на 

жаль, не дозволять повністю забезпечити потребу в ліках[7, с.36]. 

Висновки 

1. Муковісцидоз є важливою медико-соціальною проблемою в Україні, це 

пов’язано з ранньою інвалідизацією дітей, необхідністю постійного дорого 

вартісного лікування та активного диспансерного спостереження. 

2. Проведення масового неонатального скринінгу на муковісцидоз дає 

змогу встановити діагноз на доклінічному етапі та своєчасно розпочати 

лікування. 

3. Безперебійне лікування хворих на муковісцидоз із застосуванням 

сучасних препаратів суттєво подовжує тривалість і якість життя пацієнтіві, 

відповідно, передбачає зниження показників смертності цієї категорії хворих. 
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УДК 618 Медичні науки  

БЕЗПЛІДДЯ ТА ВІТАМІН Д – ЗМІНА АКЦЕНТІВ 

 Гриб І.А. 

Студентка медичного факультету 

«ДВНЗ «Ужгородський національний університет» 

Кафедра акушерства та гінекології 

м. Ужгород, Україна 

Вступ: Традиційними є погляди на значення вітаміну Д, як регулятора 

мінерального обміну в організмі людини та формування кісткової системи 

спільно з паращитовидними залозами. Однак, протягом останніх років 

з’явилися нові дані, які суттєво розширюють наші уявлення про фізіологічну 

роль вітаміну Д, як вітаміну - гормона. Активні метаболіти вітаміну Д 

регулюють проліферацію та диференціацію клітин, синтез ліпідів, білків, 

ензимів, роботу органів і систем, забезпечують захисну та репродуктивну 

функцію. 

Участь вітаміну Д у регуляції репродуктивної функції підтверджується 

сучасними даними про наявність гена VDR вітаміну Д гідроксильних ензимів в 

яєчниках та особливо в гранульозних клітинах, ендометрії та в гіпофізі 

https://zt.20minut.ua/Zdorovya/u-2019-rotsi-derzhava-zakupit-bilshe-preparativ-dlya-likuvannya-orfann-10730268.html
https://zt.20minut.ua/Zdorovya/u-2019-rotsi-derzhava-zakupit-bilshe-preparativ-dlya-likuvannya-orfann-10730268.html
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молочних залозах та плаценті, що підтверджує локальний синтез метаболітів 

вітаміну Д. 

Згідно даних ВООЗ відсоток жінок, що мають безпліддя, коливається в 

межах 8-30% і не має тенденції до зниження. Важливою проблемою безпліддя 

залишається синдром полікістозу яєчників - комплексне порушення обміну 

речовин залишається у 10% жінок репродуктивного віку і супроводжується 

порушення функції яєчників при чому роль вітаміну Д в цих процесах має 

надзвичайно велике.[5, с.36] Назва захворювання описує зовнішній вигляд 

яєчників, на поверхні яких утворюються численні фолікули, наповнені 

рідиною. У цих фолікулах і містяться недозрілі повністю яйцеклітини, які не 

виходять назовні (не відбувається процесу овуляції).[5, с.56] Наслідки розвитку 

полікістозу яєчників : рак молочної залози та матки, цукровий діабет, ожиріння, 

захворювання серцево-судинної системи, безпліддя. 

Чим раніше розпочати лікування, тим більше шансів запобігти 

патологічним змінам в тканинах яєчників і супутнім захворюванням. 

 Дефіцит мікронутрієнтів, а саме вітаміну Д, різко знижують ефективність 

терапії та успішні наслідки лікування безпліддя.[2, с.13] 

Мета роботи: Виявити насиченість вітаміну Д організму жінок з 

первинним безпліддям та СПКЯ. Оцінити ефективність корекції дефіциту 

вітаміну Д для терапії та профілактики жіночого безпліддя на фоні СПКЯ. 

Матеріали та методи дослідження: Проведено клініко-статистичний 

аналіз 24 амбулаторних карт жінок з порушення репродуктивної функції на 

фоні СПКЯ, які проходили обстеження та лікування в медичному центрі ДРТ 

«Інтерсоно», які склали I «основну» групу. До II групи «порівняння» включено 

20 амбулаторних карт жінок з виконаною репродуктивною функцією. 

 Результати: У жінок I групи середня тривалість безпліддя складала 3 роки. 

СПКЯ підтверджено лабораторною та ультразвуковою діагностикою. Рівень 

вітаміну Д в цій групі складав в середньому до 15,05 нг/мл, в осіб II групи без 

СПКЯ середній показник складав 54 нг/мл. Після корекції дефіциту вітаміну Д 

у жінок I групи у 3 випадках вагітність наступила без застосування ДРТ, а в 9 
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випадках вагітність настала із застосуванням ДРТ при цьому рівень вітаміну Д 

зріс до показника 58 нг/мл. 

Висновки: Доведено, що у жінок з порушенням репродуктивної функції 

існує виражений дефіцит вітаміну Д. Корекція дефіциту вітаміну Д для терапії і 

профілактики безпліддя дає позитивний результат і можливість відновити 

репродуктивну функцію у жінок. 

Література:  

 1. Ганжий І.Ю. (2013) Клініко-патогенетичне обґрунтування 

профілактики та лікування синдрому полікістозних яєчників у жінок різних 
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ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В 

УКРАЇНІ 

Костенко І.Ф., 

доцент кафедри внутрішньої медицини № 3 

Одеський національний медичний університет 

м.Одеса, Україна 

Реорганізація системи охорони здоров’я в Україні передбачає створення 

єдиної системи громадського здоров’я, які реалізують державні установи [ 1, 

с.6]. Через певні економічні, політичні та демографічні зміни у сучасному світі 

постійно змінюються потреби і запити населення до системи охорони здоров’я. 
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Мета громадської охорони здоров’я – збереження людського капіталу шляхом 

істотного зменшення ризиків для національної безпеки, пов’язаних зі 

здоров’ям, продовження активного і працездатного віку [2]. Основними 

напрямками розвитку громадської охорони здоров’я є профілактика 

інфекційної та неінфекційної патології серед різних верств населення на різних 

територіях, визначення впливу зовнішнього середовища та соціальних умов на 

здоров’я людей, можливість проведення профілактичних заходів [3]. 

За даними ВООЗ та досвідом країн Євросоюзу, громадська охорона 

здоров’я включає первинну медико-соціальну допомогу, організацію догляду за 

безнадійно хворими та пацієнтами похилого і старечого віку в домашніх 

умовах, здійснення громадського оздоровлення та гігієни праці. Основна ланка 

цієї роботи - первинно-санітарна допомога, яка надає лікувальні, профілактичні 

та реабілітаційні послуги безпосередньо за місцем проживання людей, роботи 

або відпочинку. Особливого значення набуває охорона громадського здоров’я в 

сільській місцевості, де мешкає більше 20% населення України. Однак, нині 

зберігається низький рівень надання медичних послуг через незадовільний 

рівень матеріального та фінансового забезпечення сільської медицини.  

Сучасні тенденції реформування охорони здоров’я вимагають якісного 

надання медичних послуг командою кваліфікованих спеціалістів: лікарів, 

медичних сестер, психологів, фізіотерапевтів, соціальних робітників, фахівців з 

гігієни праці та довкілля. Діяльність медичних працівників в системі 

громадської медицини також має бути спрямована на постійний моніторинг 

стану здоров’я окремих громадян, виробничих колективів, великих груп 

населення. Сьогодні обов’язки з громадської охорони здоров’я покладено 

переважно на заклади сімейної медицини: виховна і різнопланова 

профілактична робота щодо питань здорового способу життя, раціонального 

харчування, рухового режиму, фізичного навантаження, відмови від паління 

тютюну, запобігання травматизму, усунення негативних психоемоційних та 

соціальних чинників. Значну частину роботи з громадської медицини можуть 

виконувати медичні сестри-бакалаври. Підвищення кваліфікації та навчання 
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сімейних лікарів на засадах громадської охорони здоров’я доцільно проводити 

разом з медичними сестрами первинної медичної допомоги. 

Висновки. Необхідні спільні зусилля пацієнтів, медичних працівників, 

представників влади, місцевих громад, волонтерів, а також науковий супровід 

та інформаційна підтримка для становлення ефективної системи громадської 

охорони здоров’я в Україні. 

Література: 
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безперервної освіти і науки.-2017.-№ 2[25].- С. 6-10. 
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ЗВ’ЯЗОК МІЖ ІНДЕКСОМ МАСИ ТІЛА ТА РИЗИКОМ РОЗВИТКУ АПНОЕ 

УВІ СНІ У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ 

      Куряча О.П., 

       студентка І медичного факультету 

Харківського національного медичного університету 

      Науковий керівник: к.м.н., ас.Огнєва О.В., 

      д.м.н., проф.Журавльова Л.В. 

      м.Харків, Україна 

 Актуальність. Широкого розповсюдження і масового дослідження зазнає 

питання зв'язку короткочасного та неякісного сну зі зростанням захворюваності 

цукровим діабетом 2 типу (ЦД-2), абдомінальним ожирінням та метаболічним 

синдромом (МС) в цілому. У той же час наводиться все більше доказів 
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зворотнього впливу метаболічних розладів на якість сну.  

Мета дослідження: дослідити залежність між індексом маси тіла (ІМТ) 

та ризиком розвитку апное уві сні у хворих на ЦД -2. 

Матеріали та методи. В ендокринологічному відділенні обласної 

клінічної лікарні м. Харкова було проведено анкетування 34 хворих на ЦД-2 (20 

жінок та 14 чоловіків) з використанням анкети для оцінки вірогідності розвитку 

порушень дихання уві сні, проведено роботу з історіями хвороб пацієнтів, 

виконано статистичний аналіз даних (програма Excel). 

Результати. Анкетування показало, що серед опитуваних пацієнтів з ЦД 

2 типу 73,5% мають високий ризик порушень дихання уві сні. 

Був проведений кореляційний аналіз між бальними показниками за 

анкетою для оцінки вірогідності розвитку порушень дихання уві сні та ІМТ. 

Виявлено вірогідну негативну кореляцію між вказаними показниками (r=-0.65, 

p<0.05), що свідчить про наявність більш високого ризику розвитку нічного 

апное у пацієнтів з вищим ІМТ. 

 Висновки. Таким чином, переважна більшість хворих на ЦД-2 схильна 

до високого ризику розвитку апное уві сні. Виявлена вірогідна негативна 

кореляція між ризиком розвитку апное уві сні (в балах) та ІМТ свідчить про те, 

що пацієнти з надлишковою масою тіла та ожирінням, що хворіють на ЦД, 

мають більш виражені порушення сну. 
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ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА ТРАВМАТИЧНИХ УШКОДЖЕНЬ ГРУДНОЇ 

КЛІТКИ 

Стоян А.О., 

студентка медичного факультету 

Харківський національний медичний університет 

Деменко П.В., 

лікар військового пересувного рентген-кабінету 

відділення спеціалізованної медичної допомоги ВМКЦ ПнР 

м. Харків, Україна. 

Актуальність теми. Вивчення причин виникнення пошкоджень грудної 

порожнини та її органів, а також методів променевої діагностики у XXI ст., є 

доволі актуальною темою сьогодення. В умовах військових дій, як у мирний так 

і у воєнний час, пошкодження грудної порожнини з розвитком торакальної 

травми спостерігається у кожного десятого пораненого бійця. У мирний час 

домінують закриті ушкодження, які зустрічаються в 5-6 разів частіше, ніж 

відкриті. На сьогоднішній день травми грудної клітки займають 8-10% (при 

механічному пошкодженні) та 90-98% (при закритих травмах). Необхідно 

зазначити що, летальність від різновидів торакальних травм становить 10-35 %, 

що являє собою негативний показник виживання після поранень і є необхідною 

умовою для запобігання розповсюдження цього виду ушкоджень серед 

військових або мирного населення та розвитку і вдосконалення сучасних 

методів променевої діагностики травматичних ушкоджень грудної клітки. 

Мета. Загальний аналіз теоретичних аспектів причин і умов виникнення 

торакальних травм з вивченням наслідків поранення органів грудної 

порожнини та грудної клітки в цілому.  

Виклад матеріалу дослідження. На підставі вивчення та теоретико-

методологічного аналізу літератури травматичні ушкодженні можна розділити 

на декілька груп згідно з різними класифікаціями. По-перше, травми грудної 
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порожнини можна розділити на закриті ті відкриті. При закритих пораненнях 

грудної порожнини травми поділяються на певні види: 1) без пошкодження 

кісток; 2) з пошкодженнями кісток (без парадоксальних або з парадоксальними 

рухами грудної клітини; 3) без пошкодження грудної клітки; 4) з пошкоджен-

ням грудної клітки. В залежності від кількісної характеристики, травми грудної 

клітки бувають однобічні та двобічні; ізольовані, поєднані або комбіновані. 

Відкриті поранення грудної клітки можна розділити в залежності від виду зброї 

(вогнепальні та невогнепальні), характеру поранення (сліпі, наскрізні, дотичні); 

по відношенню до плевральної порожнини (проникаючі і непроникаючі), по 

відношенню до кісткового каркасу грудної клітини (з пошкодженням кісток та 

без пошкодження кісток); по відношенню до внутрішніх органів (з 

пошкодженням або без пошкодження); по виду травми (одиночні і множинні; 

односторонні і двосторонні; ізольовані та поєднані) [1, c.32].  

По друге, до основних наслідків поранень грудної клітки слід віднести: 

забій легені; пневмоторакс (закритий, відкритий, клапанний); гемоторакс; гемо 

пневмоторакс та емфізему середостіння. Найчастішим проявом поранень та 

травм грудної порожнини і її органів є забій легені. Він виникає від певного 

виду травм та характеризується специфічним патогенезом, що вміщує 

крововиливи, розриви легені, ателектази, ГДН – гостру дихальну недостатність. 

Даний вид пошкодження має три ступені ураження: легкий, середньої важкості 

та важкий, згідно з якими при виконанні променевої діагностики лікарю 

необхідно визначити площу поранення, рентгеносеміотичні ознаки та динаміку 

розвитку травми [2, c.145] 

Для забою I ступеню характерними ознаками та проявами променевої 

діагностики є: ділянки посилення легеневого малюнка; множинні, малих 

розмірів, місцями зливні вогнища, які не відповідають анатомічним межам 

сегментів. При використанні комп’ютерної томографії (надалі КТ) виявляються 

ділянки посилення легеневого малюнка та симптом «матового скла». При забої 

II ступеню на рентгенівських знімках визначаються ділянки неоднорідного 

затемнення паренхіми легені, а на КТ − ділянки консолідації легеневої тканини 
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малої інтенсивності на тлі посилення легеневого малюнка, серед яких 

визначаються дрібні порожнини і лінійні просвітління, які відповідають 

розривам паренхіми легені. Забій III ступеню характеризується наступними 

ознаками: нерівномірний, за рахунок ділянок ущільнення (ателектази) і дрібних 

порожнин (емфізематозні булли), затемнення легеневої паренхіми. При 

дослідженні за допомогою КТ визначаються ділянки неоднорідної консолідації 

за рахунок ателектазів і порожнин (емфізематозних булл і розривів паренхіми). 

Також проявом забою може бути емфізема м’яких тканин, що розвивається, 

коли повітря проникає в плевральну порожнину і в суміжні м'які тканини, 

пневмоторакс, гемоторакс та згорнутий гемоторакс [3, c.150]. 

Гемоторакс утворюється при кровотечі внаслідок ушкодження 

міжреберних судин, легені чи внутрішньої грудноі артерії. Патогномонічною 

ознакою згорнутого гемотораксу є наявність в плевральній порожнині 

тромботичних згустків. При рентгенологічному дослідженні на знімках помітні 

поодинокі або множинні ділянки затемнення неправильної форми та 

неоднорідної структури, розташовані в плевральній порожнині, які при 

наявності пневмотораксу зміщуються при зміні положення пацієнта. Наявність 

костальних плевральних нашарувань можна візуалізувати при УЗД. КТ 

ознаками гемотораксу є наявність вільної або осумкованої ріднини у 

плевральній порожнині неоднорідної структури, щільністю від 30 HU до 55 HU, 

що відповідає щільності рідкої крові і тромботичним згусткам. Сучасним 

методом дослідження та вивчення травми грудної клітини є відеоторакоскопія, 

як незамінна альтернатива торакотомії грудної порожнини.  

Пневмоторакс та гемоторакс є наслідками проникаючих поранень грудної 

клітки, та характеризуються невеликою зоною ушкодження і є сліпими, без 

переломів кісток грудної клітки. 

У теперішній час одними із найголовніших травм грудної клітки є 

вогнепальні поранення. Класифікують даний вид поранень згідно певного виду 

зброї (кульові рани, осколкові рани, поранення в умовах індивідуальних засобів 

бронезахисту, поранення надшвидкісними снарядами, мінно-вибухові 
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поранення). Згідно сучасної класифікації асоціації хірургів-травматологів 

США, яка базується не на анатомічних ознаках травми, а на факторі часу, тобто 

орієнтована на виділення синдромів, всі ушкодження грудної клітки поділяють 

на 2 типи: невідкладні стани, що безпосередньо загрожують життю 

потерпілого; потенційно небезпечні для життя. При непроникаючих 

пораненнях грудної клітки точна топічна діагностика сторонніх тіл можлива 

тільки при поліпозиційному рентгенологічному дослідженні. Наслідками 

вогнепальних поранень є: зовнішня або внутрішня кровотеча, пневмоторакс 

(відкритий, напружений), гемопневмоторакс, хілоторакс, підшкірна емфізема, 

емфізема середостіння [4, c.30]. 

Як правило, при променевому дослідженні патологічні тіні помітні при 

первинному обстеженні; межі їх співпадають з проекцією долі або сегментів 

легені. На знімках визначаються переважно неоднорідні фокуси затемнення 

інфільтративного характеру з нечіткими, розпливчастими контурами. Фокуси 

забою легеневої тканини при сучасній вогнепальнійї травмі можуть перебувати 

не тільки в зоні, що безпосередньо прилягає до каналу поранення, а й на 

значній відстані від нього, а також в периферичних відділах легені. Сторонні 

тіла, розташовані в паренхімі легені зміщуються донизу при вдиху, догори − 

при видиху. При розташуванні сторонніх тіл в порожнині перикарда вони 

невіддільні від тіні серця.  

При вивченні питань травм грудної порожнини внаслідок вогнепальних 

поранень неможливо не торкнутися мінно-вибухових торакальних поранень. Ці 

поранення є результатом впливу на тіло людини різних факторів: продуктів 

детонації, ударної хвилі навколишнього середовища, осколків і частин 

вибухового пристрою, спеціальних вражаючих засобів і вторинних снарядів. 

Механогенез вибухової травми істотно відрізняється від відомих механізмів 

вогнепальних поранень, як за сутністю вражаючих факторів, так і за характером 

впливу їх на людину. Пошкодження грудної клітки поєднуються з 

ушкодженнями голови, живота і кінцівок, а також супроводжуються вибуховим 

руйнуванням тканин або відривом сегментів кінцівок. Наслідками та проявами 
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вибухової травми грудної порожнини є гемопневмоторакс та гемоторакс, забій 

серця та легень. До факторів ураження зазвичай відносять ударну хвилю (повіт-

ряна, водна, в грунті та інших твердих середовищах); снаряди (осколки корпусу 

боєприпасу і вторинні снаряди з навколишнього середовища); високу темпера-

туру і полум'я, токсичні продукти вибуху і горіння (СО2, CO, NO, HCN та 

інші). 

Висновок. Своєчасна і найбільш точна променева діагностика 

ушкоджень грудної клітки є актуальною проблемою торакальної хірургії. 

Проблеми вивчення умов і наслідків виникнення поранень грудної порожнини 

та її органів невпинно пов’язані з сучасними світовими реаліями. Променеві 

методи залишаються провідними в діагностиці ушкоджень грудної клітки, 

основним завданням яких є не тільки виявлення патології на сучасному етапі, 

але і визначення ступеня її тяжкості, що необхідно для медичного сортування 

постраждалих на різних етапах надання медичної допомоги та задля 

запобігання або припинення розвитку травматичних ушкоджень грудної клітки. 
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Украина. 

Правильно проведенная дифференциальная диагностика эндогенных 

психозов определяет эффективность лечебной тактики, а также прогноз 

заболевания и необходимые реабилитационные мероприятия. 

К эндогенным психозам относятся 3 основные нозологические единицы: 

шизофрения, аффективные расстройства и шизоаффективное расстройство. Для 

дифференциальной диагностики шизофрении и маниакально-депрессивного 

психоза выделены чѐткие критерии, имеющие однозначный и в определѐнной 

части взаимоисключающий характер. Однако в результате истинного (доте-

рапевтического) и терапевтического патоморфоза всѐ чаще встречаются ати-

пичные клинические варианты шизофрении и аффективного психоза [1, 2]. Это 

приводит к трудностям дифференциальной диагностики эндогенных психозов, 

особенно на этапе манифестации и при малой длительности болезни. Шизоаф-

фективные психозы остаются одной из наиболее спорных нозологических 

категорий в психиатрии. Поэтому и сейчас эти психозы не имеют ни постоян-

ного места в психиатрических классификациях,ни общепринятого обозначения. 

Диагностика шизофрении основывается на характерных изменениях 

личности, прогредиентности заболевания, психопатологических особенностях 

синдромов, а также на своеобразии патокинеза последних. Однако в ряде 

случаев возникают затруднения при дифференцировке приступообразной 

шизофрении с маниакально-депрессивным психозом.  
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В рамках обеих нозологий часто встречаются остро возникающие 

депрессивно-параноидные состояния, требующие правильной клинической 

оценки. Депрессивные состояния, намного превосходящие по тяжести средний 

диапазон, включают в себя такую, обусловленную интенсивной тревогой, сим-

птоматику, как чувственный бред и слуховые галлюцинации, сенесто-ипохонд-

рический синдром, бред Котара, нарушения сознания. По мере нарастания 

тяжести депрессии усиливается двигательные нарушения: заторможенность 

достигает степени полного ступора или возникают состояния меланхоличес-

кого раптуса. При тяжелом меланхолическом или тревожно-депрессивном 

синдроме почти всегда обнаруживаются явления деперсонализации. Аффектив-

ные синдромы могут включать психопатологические симптомокомплексы, 

относящиеся к латентным проявлениям шизофрении и свидетельствующие о 

возможности развития прогредиентного процесса. 

Нередко эндогенную депрессию приходится отграничивать от сходных 

проявлений нейролептической депрессии, негативных изменений личности 

(включающих апато-абулические расстройства). 

Патоморфоз и полиморфизм маниакальной фазы МДП приводит к 

трудностям дифференциальной диагностики с аффективно-бредовыми, манио-

формными и гебефренными состояниями в рамках шизофрении. Классическая 

«солнечная» мания встречается довольно редко. При мании могут наблюдаться 

симптомы «расщепления»: мании с гневливостью, нарушениями мышления по 

шизофреническому типу, бредовыми идеями инконгруэнтными аффекту. 

Особую сложность дифференциальной диагностики представляют смешанные 

аффективные состояния, в которых присутствует «расщепление» самой 

Крепелиновской триады. Главными критерием для диагностики маникально-

депрессивного психоза ещѐ Е.Kraepelin считал течение и исход заболевания. 

Значительные сложности для дифференциальной диагностики представ-

ляют стертые депрессии. Речь в первую очередь может идти об отграничении 

субдепрессий, развивающихся с преобладанием негативной аффективности 

(апатии, ангедонии), астенических и анестетических депрессий от 
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дефицитарных проявлений при шизофрении. 

Для диагностики шизоаффективного психоза необходимо учитывать как 

психопатологическую оценку самого шизоаффективного состояния в приступе, 

так и данные анамнеза и последующего течения заболевания. 

Наиболее часто оспариваемым критерием диагностики шизоаффектив-

ного расстройства можно считать критерий непрогредиентности и отсутствия 

специфических изменений личности. Полищук И.А. с сотр. [3] указывал на 

формирование признаков церебрастении, нарастающей психопатизации 

личности, нерезких проявлений психоорганического синдрома. При шизоаф-

фективном расстройстве описаны неглубокие явления апатоабулического 

дефекта [4], эмоциональное обеднение [5], наличие нейрокогнитивных 

расстройств [6]. Также выявлено наличие негативных расстройств в ремиссии 

со снижением уровней социальной и трудовой адаптации [7]. 

Таким образом, нозологическое выделение шизоаффективных психозов 

остается не вполне определенным и их диагностика традиционно проводится в 

рамках или аффективных, или заболеваний шизофренического круга. Тем не 

менее, очевидно, что среди эндогенных психозов существует группа 

заболеваний, психопатологические проявления, течение и исходы которых 

отличаются клиническим своеобразием и не позволяют диагностировать их в 

рамках традиционного дихотомического деления эндогенных психозов по E. 

Kraepelin на шизофрению и маниакально-депрессивный психоз. 
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 One of the most pressing issues in pediatric dentistry is the problem of early 

caries, that is, the defeat of caries of temporary teeth in early childhood [1, p. 224], 
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[2, p. 57], [3, p. 474], [4, p. 157]. Modern methods of exogenous prophylaxis of 

caries, in particular methods of deep fluoridation of enamel and dentin, are often not 

effective because of late visit of dentist [5, p. 25], [6, p. 7]. Often the dentist initial 

treat of patients only at the stage of development of pulpitis or periodontitis [7, p. 26]. 

 Modern methods of endodontic treatment of temporary teeth include 

instrumental treatment of root canals, the use of strong antiseptics, which can affect 

the germ of permanent teeth. Therefore, it is necessary to take into account the 

anatomy of the roots of the temporary teeth and the localization of probable zones of 

 resorption of the roots in order to prevent the development of complications during 

endodontic treatment [8, p. 65] [9, p. 35], [10, p. 51], [11, p. 21], [12, p. 72]. 

 The individual morphological characteristics of the temporary teeth remain 

controversial, in particular the definition in each anatomical group of the root of the 

maximum length and the root with the greatest deviation angle [9, p. 35], [10, p. 51], 

[13, p. 39], [14, p. 50]. 

 The purpose of our study was to study the morphology of the roots of the second 

temporary molars of the upper jaw. 

Materials and methods. 

 The research was conducted at the Department of Pediatric Therapeutic 

Dentistry and Dental Prophylaxis of the Bogomolets university. The 65 temporary 

molars of the upper jaw were removed for medical indications in surgical dental 

departments of children's clinics in Kyiv. 

 In the study, the number of roots and their degree of deviation were estimated. 

The photographic method was used in this work. Photo of the image of the teeth in 

different projections was carried out using optical technology "Sony + 2000" (Japan). 

In the statistical processing of the obtained results, the method of variation statistics 

was used.  

 Research results.  

 The second molars of the upper jaw (4.76%) were without noticeable signs of 

resorption of the tops of the roots. Palatine root was the most developed with a 

maximum deviation angle compared to other roots. Palatine root also dominated by 
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length. Among the buccal roots there was a characteristic bend of their tops in the 

direction of the median axis of the tooth. This feature was more pronounced in the 

distal-buccal root and manifested against the backdrop of an enlarged angle of its 

deviation. The difference in the length of the buccal roots was not significant. 

 Most of the studied upper molars (67.44%) had no signs of joining of the 

palatine and distal-buccal roots. In these teeth, the divergence of the root was stably 

greatest in the palatal root. Separate location of the roots contributed to the 

development of resorption of the roots from the germ of a permanent tooth. The 

process of resorption probably began in the areas of the roots most closely related to 

the germ, covering the zone of bifurcation of the roots of the temporary molar. 

 The second molar (32.56%) had combined palatine and distal-toothic roots. The 

type of resorption of the roots in this group of teeth was mixed. It should be noted 

that resorption was more active in the combined roots and, accordingly, the medial-

cheek root had more length (71.43%). 

 This type of resorption was probably due to the lower angle of deviation of the 

combined palatine and distal-buccal roots of the temporary molar and the pronounced 

bend of the tops of the distal-ticks roots. 

 As a result, the roots be more closely aligned with the position of the germ of the 

permanent tooth. Resorption in the combined palatal and distal-buccal roots covered 

their apical and internal surfaces of the roots (from the side of the permanent tooth). 

 The presence on the medial surface of the medial-buccal root of the furrow was 

found among 80.65% of the molars. Unlike the first molars, this feature in the group 

of other molars was less noticeable. Only 6.45% of the other molars had a moderately 

expressed furrow along the medial root. 

 Conclusions. 

 Analysis of our data allows to highlight certain features of the morphology of 

the roots of the temporary molars of the upper jaw. In other molars, the roots are 

more often separated, among which the palatine root is the largest in size and 

divergence. 
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 In molars with separate distal-buccal and palatine roots there is a tendency to 

increase their divergence. Accordingly, the presence of a sign of a combination of 

palatal and distal-buccal roots was characteristic of teeth with a smaller angle of 

deviation of the root and approximately the same length of all three roots. 

 According to our data, the bend of the tops of the buccal roots in the opposite 

direction was observed in all groups of molars upper jaw. Combination of the 

palatine and distal-buccal roots did not affect the existence of a characteristic of the 

bend of the tops of the buccal roots. The degree of deflection of the tops of the buccal 

roots was marginally more pronounced in the teeth with separate roots. 
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Висока частота тривожних і депресивних розладів при соматичних 

захворюваннях визначає надзвичайну актуальність корекції даних симптомів у 

пацієнтів з панкреатитом. Тривожні і депресивні розлади часто поєднуються і 

частота коморбідності цих станів досягає 70%. Ці стани у хворих з 

панкреатитом ведуть до дезадаптації особистості, що є комплексним 

порушенням соматичних, психічних і соціальних аспектів [1,ст. 54]. 

Під час розробки реабілітаційних програм, досліджувані були розподілені 

на 2 основні клінічні групи залежно від перебігу захворювання: з гострим 

рецидивуючим панкреатитом (71 пацієнт), з хронічним рецидивуючим 

панкреатитом (60 пацієнтів). Залежно від стану психічного здоров’я хворі були 

розподілені на підгрупи: (а) - в яких не виявлено психогенних тривожно-

депресивних розладів або інших психічних розладів та (б) - в яких виявлено 

психогенні тривожно-депресивні розлади. 

Виразність особистісної та ситуативної тривожності у пацієнтів з 

виявленими тривожно-депресивними розладами у 1,3 рази перевищувала таку у 

пацієнтів без відхилень психічного здоров’я– 51,6 ± 1,2 и 52,0 ± 0,9 бала проти 

38,7 ± 0,7 и 41,3 ± 0,8 бала, звісно (p<0,001 за t-критерієм Стьюдента). 

Згідно комплексної оцінки клінічного та соціально-психологічного стану 

пацієнтів та їх динаміки під час лікування нами були розроблені реабілітаційні 

програми, які враховували принцип партнерства, різносторонність зусиль, 

єдності психосоціальних та біологічних методів впливу, а також принципу 
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ступінчастості медикаментозних та не медикаментозних методів лікування [2 

ст. 504]. 

Реабілітаційні програми проводились послідовно у 4 етапи. На першому 

етапі протягом 1-2 днів проводиться психолого-психіатричне обстеження, 

визначення провідного клінічного синдрому, розробка плану проведення 

реабілітаційної програми. Для об’єктивізації психічного стану пацієнта 

використовується скринінг-анкета депресії PHQ-9[3 ст. 292-294]. Для 

психопатологічного та психометричного обстеження використовуються шкали 

самооцінки тривоги Шихана і Спілбергера-Ханіна, для оцінки ЯЖ - 

опитувальник SF-36 . Починають сеанси фітотерапії шляхом прийому 3 рази на 

день суміші настоянок валеріани, глоду та пустирника (також відвари ромашки, 

бузини, мати-й-мачухи, півонії). Застосовують психоосвітні програми, метою 

яких є інформування пацієнта про хворобу, причини її виникнення, прогноз, а 

також ефективність лікування[4 ст. 13-21].  

На другому етапі лікування розпочинають базову фармакотерапію 

шляхом дозованого прийому антидепресанту, індивідуально підібраного з 

селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну (есциталопрам 

(ципралекс), сертраліну (стимулон, золофт), циталопраму (ципраміл)), 

серотонінергічних (міртазапін (ремерон)) і мелатонінергічних (агомелатин 

(мелитор, вальдоксан)) антидепресантів, критеріями вибору яких є добра 

переносимість, безпека, зручність застосування. До медикаментозної терапії 

додається індивідуальна психотерапія (когнітивно-біхвеоральна), спрямована 

на усунення психотравмуючих факторів. Продовжують сеанси фітотерапії, а 

також лікувальної фізкультури[5 ст. 496].  

На третьому етапі проводять контрольне оцінювання соматичного і 

психічного стану здоров’я хворого за допомогою психометричних шкал та 

корекцію дози обраного антидепресанту. Додатково продовжують проведення 

індивідуальної психотерапії, фітотерапії, лікувальної фізкультури та навчають 

технікам релаксації. Проводять психоосвітні бесіди, мотивуючи пацієнта на 
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тривале підтримуюче лікування, корекцію сімейних та соціальних відносин[6 

ст. 256].  

На четвертому етапі призначають найбільш прийнятний для пацієнта 

антидепресант з профілактичною метою, враховуючи переносимість препарату 

для довготривалого прийому. Індивідуальну психотерапію проводять з 

релаксацією або аутотренінгом. Проводять психоосвітні і психокорекційні 

бесіди з метою підвищення якості життя, що впливає на пристосування 

пацієнта до життя і праці, в раціональному побутовому і трудовому 

влаштуванні та створенню сприятливого психологічного та соціального 

мікроосередку [7 ст.48-49]. 

Ефективність розроблених диференційних реабілітаційних програм для 

хворих на панкреатит з психогенними тривожно-депресивними розладами 

доведено за допомогою об’єктивної повторної оцінки стану здоров’я пацієнтів 

за допомогою психодіагностичного комплексу, що включав тестові методики з 

оцінки якості життя, психопатологічні та психологічні методи [8 ст.384]. 

Результатами дослідження доведено, що після застосування розроблених 

лікувально-діагностичних заходів усуваються тривожні і депресивні симптоми 

хворих, відновлюється їх соціальне функціонування.  
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УДК 78.071.1 (100=161.2) Музикознавство 

ОБРАЗНА ТЕМАТИКА ВОКАЛЬНИХ ТВОРІВ КОМПОЗИТОРІВ ДІАСПОРИ 

ОСТАПА БОБИКЕВИЧА, МИХАЙЛА ГАЙВОРОНСЬКОГО, ВАСИЛЯ ШУТЯ 

Лесечко А.В. 

Студентка теоретико-композиторського факультету 

Львівська національна музична академія імені Миколи Лисенка 

М. Львів, Україна 

Процеси державотворення, які сьогодні відбуваються в Україні, 

викликають чималу активність духовного життя суспільства. Це проявляється у 

збагаченні національної культури іменами митців, котрі через складні 

суспільно-політичні обставини на поч. XX ст. були змушені залишити 

батьківські землі [5, c. 143], а їх вагомі творчі доробки, опинилися на чужині. В 

своїй творчості композитори діаспори зверталися до поетичного джерела 

корифеїв української літератури, а саме – І.Франка, Т.Шевченка, Б.Лепкого, 

О. Олеся. Л. Українки, М. Рильського та ін.  

Актуальність статті зумовлена висвітленням творчості трьох 

композиторів Остапа Бобикевича, Михайла Гайворонського та Василя Шутя – з 
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різних регіонів України (Львівська, Тернопільська, та Черкаська область), які 

емігрували у різні міста (Мюнхен, Нью-Йорк, Чікаґо). Кожен з них зробив свій 

вклад у мистецьку, музичну та виконавську культуру української діаспори. 

Оскільки їхні твори зберігаються в бібліотеці Музичної академії ім. М. Лисенка 

та бібліотеці Інституту церковної музики УКУ, відібрані були ті, що доступні і 

склали джерельну базу дослідження. Композиторська індивідуальність кожного 

з композиторів припадає на 20-60 роки XX cт. І хоч у репертуарі композиторів є 

різножанрові твори, вокальна спадщина займає особливе місце, оскільки деякі 

солоспіви були виконані на святкуванні українських подій в діаспорі, які 

відбувалися щороку. Тому у репертуарі відомих співачок [1, с. 20-21] пісні 

оживали і тримали міцний зв’язок з рідною піснею, з творчістю відомих 

українських поетів. 

Серед вокального репертуару сучасних виконавців актуальними стають 

твори композиторів еміграції, адже відродити здобутки української музичної 

культури неможливо без вивчення музичної творчості представників діаспори. 

Вимушена еміграція митців зробила неоціненний внесок у збереження 

народних музичних традицій, у поєднанні з високим професійним рівнем 

виконавців та композиторів.[5, с. 171-174]  

Не завжди є датування кожного твору, але з біографії митців частково 

дізнаємося про роки активізації вокальної творчості, яка була пов’язана із 

діяльністю місцевих святкувань подій, різних урочистосей, які відображені в 

закордонних часописах [6, c. 1] та інтернет-ресурсі. Зокрема великої 

популярності набула Шевченкова поезія, яка вже багато років захоплює творчу 

думку композиторів-професіоналів, аматорів, кобзарів і співаків. Діячі 

української культури глибоко усвідомлювали велику впливову силу ліричних 

та епіко-драматичних творів поета на народні маси, бо саме в них висвітлено їх 

мрії та надії на кращу долю для Батьківщини. Пісенний характер віршів Т. 

Шевченка та І. Франка, Л. Українки та О. Олеся зумовили швидкий перехід їх із 

сфери літературної в музичну.[4, c.4] 

Проаналізувавши вокальну спадщину трьох композиторів, можна 
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виділити окремі риси творчості кожного митця. Так солоспіви В.Шутя 

вирізняються своєю розлогою композицією, насиченістю тематичного 

матеріалу та різноманітністю у виборі засобів виразності. Композитор віддає 

перевагу драматичним текстам, втілення яких йому вдавалось неперевершено. 

Його твори вирізняються складністю виконання, мова композитора є складною, 

адже митець опирався на загальноєвропейські здобутки в сфері гармонії, 

мелодії, ритміки та інших виразових засобів. Натомість солоспіви 

О.Бобикевича є доступнішими для виконная і втілення образу та вирізняються 

своєю ліричністю та лаконічністю. Головну роль композитор відводить 

вокальній партії, а мета фортепіанного супроводу доповнити загальний фон. 

Мелодії композитора наповнені типовими зворотами українського мелосу та 

походять від фольклорних джерел.[2, c.54] Солоспіви М. Гайворонського – це 

яскраві мініатюри, насичені великою змістовністю та багатством. Порівняно з 

розгонутими драматичними композиціями В. Шутя, насиченими 

різноманітними труднощами виконання, солоспіви М. Гайворонського є більш 

доступними для втілення, бо розкривають один образ від початку до кінця. 

Музична мова композитора є простішою і доступнішою, проте не варто 

недооцінювати художню вартість творів, адже в творчому доробку митця, є 

воістино неоцінені шедеври. Перед нами постають образи природи (моря, 

солов’я, сокола, квітів, садів, гаїв), образи смутку, горя — чи то за долею 

України, чи нерозділеного кохання, очікування виглядання — інтонації то 

запитального то закличного характеру. 

Твори О. Бобикевича, М. Гайворонського та В. Шутя виконувалися 

відомими українськими співачками та в діаспорі. Так відома Соломія 

Крущельницька, в 1928 р. в Гастрольному турне містами США і Канади, 

виконувала твори М. Гайворонського (25 березня), беручи участь у концерті 

пам’яті Тараса Шевченка. Концерт відбувався на сцені Великого театру 

Пітсбурґу (США). Співачка виконувала солоспіви та обробки українських 

народних пісень М. Лисенка, О. Нижанківського, Д. Січинського, 

С. Людкевича, М. Гайворонського. Повторно Шевченківський концерт за 
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участю С. Крушельницької відбувся 8 квітня того ж року у «Deutsches Haus‖ 

Детройт (США). Також твори М. Гайворонського виконувала випускниця 

Музично-драматичної школи М. Лисенка (клас О. Мишуги), в еміграції – 

співачка Народного дому в Нью-Йорку, солістка ансамблю «Українське тріо» 

(30-ті роки) Марія Гребінецька (псевд. – Гребен; 1883, Київщина – 1971, Нью-

Йорк) – українська актриса і співачка (сопрано). У репертуарі – твори С. 

Гулака-Артемовського, М.Лисенка, К.Стеценка, С.Монюшка, М.Гайворон-

ського та ін. У репертуарі Ірини Туркевич [3, c.175] (1899-1983), засновниці й 

режисера першого в Канаді дитячого оперного театру, теж входять твори цього 

композитора. Вона часто виступала на Львівському радіо, концертувала по 

Галичині, де й виконувала, зокрема, твори М. Гайворонського.  

Також є згадки виконання творів О. Бобикевича, М. Гайворонського та 

В. Шутя Катрею Колянковською[6, c.1] - співачкою Львівської опери та члену 

квартету Богема, яка виступила з першим концертом у Нью-Йорку у жовтні 

1965 року
1
, брала участь у конференціях та з’їздах українців, Крайовій управі 

Українського Християнського Руху в Західній Німеччині. 

Мета сучасних оперних співаків, має полягати у активній популяризації 

творів композиторів. Знайомство з творами цих митців, безперечно поповнить 

виконавський репертуар сучасних виконавців та продовжить долю українських 

співачок діаспори, які виконували твори не тільки, концертуючи Галичиною, 

але й популяризуючи українську музику на світових сценах, відомих 

концертних залах США та Канади. Композиторська творчість і виконавська 

культура у злуці творили кожне українське свято, присвячене історичним 

постатям та подіям. Поруч зі світовими шедерами звучали й оперні та вокальні 

твори українських композиторів. Таким чином, вони засвідували свідомість і 

потенціал нашого народу, прагнення до розкриття образів природи та 

особистісних переживань.  

                                                           
1
 Катря Колянковська виступає з першим концертом у Ню Йорку // Свобода, 1.10 1965, с. 1; 

У нашій хаті: Косметичний лист // Наше життя, лютий, 1956, с. 19, Ню Йорк, окружний звіт 

// Наше життя, там само, с. 29.  
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м. Херсон, Україна 

Сучасні погляди на природу та специфіку архетипів достатньо 

різноманітні. Більшість наукових дисциплін використовують це поняття для 
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подальших досліджень, ми розглянемо лише психологічні напрямки. У 

незмінному юнгіанському розумінні архетипи (як закріпленої моделі 

поведінки) вивчають Р. Ткач, Ю. Чекчурин, О. Татаріна, Т. Василець. Архетипи 

в рамках казкотерапії розкривають у своїх роботах Р. Ткач, О. Попова, Т. 

Зінкевич-Евстігнеєєва, Д. Соколов. 

На думку Т. Зінкевич-Євстігнєєвої архетипи забезпечують стабільність, 

відповідають за порядок речей в світі, є засобами для подолання та 

підпорядкування хаосу. Тобто вони супроводжують та допомагають людині 

подолати етап внутрішньої трансформації. Джерелом архетипів є казки, міфи, 

легенди, пісні [1, с. 15]. 

О. Попова розглядає архетип як основу колективного безсвідомого, що є 

інстинктивною основою розвитку людства. Архетипи – це образи, що 

наповнюючи змістом індивідуальне буття людини, стають усвідомленими та 

зрозумілими. Для того, щоб у повній мірі осягнути ці образи необхідно 

асимілювати та інтегрувати їх символи [2, с. 67]. Архетип – постійне схематич-

не інваріативне ядро, скелет для багатьох міфологічних сюжетів та мотивів в їх 

межовій абстракції. Тому створені міфологічні сюжети в різний час та в різних 

місцях можуть бути поєднанні єдиною тематикою – архетиповою домінантою. 

Саме тому, можливо говорити про архетипи як універсалії людського буття, в 

яких містяться міфологеми, через які архетипи і реалізуються. Вони забезпе-

чують наскрізну єдність людської культури та є константними домінантами, в 

яких об’єднуються різноманітні етноспецифічні міфологеми [2, с. 68]. 

М.Авраменко вважає, що архетипи групуються навколо людського 

досвіду та пов’язані з найбільш значущими подіями у житті: народження, 

любов, шлюб, материнство та батьківство, розлука, смерть. Вони несуть заряд 

енергії та є скритими до того часу, доки архетипи є неусвідомленими та 

незрозумілими [3, с. 105]. 

Д.Соколов під архетипами розуміє форми поведінки, режими 

функціонування душевних сил, що схожі на інстинкти, сенси та значення яких 

виражаються в реальних образах та діях. Їх основна мета – це перенесення у 
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свідомість підсвідомого матеріалу з його подальшою трансформацією [4, с. 36]. 

М.Боднар, у своїй статті, розглядає архетип як символічну формулу 

конкретного етносу, що впливає на процес етнічної ідентифікації, формування 

свідомості та самосвідомості, ціннісно-смислової сфери, національного 

характеру. Також дослідниця вважає, що архетипи є вагомими чинниками для 

особистісного зростання, саморозвитку, самоактуалізації, а також зазначає про 

домінування архетипового пласту на певних вікових етапах. Архетипи 

акумулюються у ядрі етносу «самості». Передача наступним поколінням 

здійснюються через «трубку життя» (поняття В. Вернадського). Символічні 

форми етносу відображаються в архетипах колективного несвідомого та 

запускають певні регулятивні механізми формування особистості [5, с. 133]. 

А.Сиренко акцентує увагу на архетипі «вогню», проте спирається на 

визначення архетипу К.Юнгом. Дослідниця зазначає, що архетип несе 

енергетичну нагрузку, володіє потенціальною ініціативою та вміщує в собі 

певну тенденціозність поведінки. Архетипи є надособистісними утвореннями 

та практично не існують без суб’єкта в функціональних параметрах. Архетип 

виступає в якості інстинкту, актуалізуючого візуалізацію неусвідомленого 

змісту психіки. Архетип виступає як певний принцип інтеграції психічної 

реальності в її індивідуальному змісті за параметрами універсальності, типо-

вості прояву, повторності. Архетип можливо прирівняти до загальнолюдських 

«психічних координат», типовим формам або архаїчним залишкам [6, с. 30]. 

О.Зарубко, у своєму науковому дослідженні, займалася виявленням 

категоріальних структур свідомості, що звертаються до психічної реальності та 

термінологічно визначає їх як архетипи. Авторка доводить необхідність 

уточнення цього поняття та можливість його використання в науковій 

психології. О. Зарубко вважає, що буденна свідомість категоризується так, що 

це нагадує архетипи. Наводячи результати дослідження, науковець констатує, 

що фрагмент образу світу, що описує взаємодію між людьми, також має свою 

глибину структуру, містить в собі комунікативні універсалії, які можливо 

визначити як архетипи [7, с. 39]. 
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О.Донченко розглядає архетип як формотворчу здібність, яка в кожному 

конкретному випадку відповідає певному інстинкту, його можна вважати 

«соціальним кумулятивним феноменом», «мотиваційним геном», що 

передається з покоління в покоління та накопичений людством. Нормальне 

функціонування архетипових механізмів психіки – це гармонія, інформаційно-

енергетичні цілісність, повнота. Проте, на думку О. Донченко, в наш час 

спостерігається криза багатьох архетипів, що може проявлятися, наприклад, в 

домінуванні людського початку в масовій свідомості, авторитаризмі та 

необмеженій конкуренції і т.д. Тому є дуже важливим дослідження архетипів та 

співставлення сучасних соціальних процесів та психоісторії людства. 

Основною метою активізації архетипів є можливість творення порядку з хаосу, 

нового «космосу» для людини, наближує її до автентичності новим 

(універсального в індивідуальному) шляхам, оскільки старий втрачений через 

забуття культури та історії [8, с. 173]. 

Т.Василець детально розглядає архетипи чоловічого та жіночого, а саме 

аніму та анімус. Авторка вказує, що порушення балансу та гармонії між 

чоловічими та жіночими структурами в особистості приводить до 

міжособистісних конфліктів та конфліктів в парі. Крім того, Т. Василець було 

виведено архетипову мандалу, «духовну мандалу», що має дві осі координат: 

вертикальну (як символ руху від умовного центру вверх до духовного розвитку 

та вниз до початку особистості) та горизонтальну (вказує на напрям в бік 

чоловічих та жіночих просторів). Послідовність чоловічих та жіночих архетипів 

чітко визначена та відображає закономірність: рух від людських початків до 

духовної наповненості та чоловічої і жіночої зрілості. Кожен наступний 

архетип включає якості всіх архетипів, що знаходяться щаблем нижче та 

гармонічно використовує ці якості на більш високому рівні. Чоловічі та жіночі 

архетипи, що знаходяться на одній горизонталі мають сакральні зв’язки та 

способи взаємодії, містять аналогії, проте не дублюють одне одного. Важлива 

особливість архетипової мандали заключається в тому, що початкові чоловічі 

(садівника, годівника та розвідника) та жіночі архетипи (відьма, амазонка та 



61 
 

гейша) лежать в сферах протилежних простору своєї статті [9, с. 284]. 

Отже, ми можемо спостерігати, що архетипова природа особистості 

залишається не тільки актуальною проблемою сьогодення, але й має 

евристичну цінність. Важко підвести підсумки через різнобічність та 

різноплановість наявних досліджень. Важливо зазначити, що у тезах 

представлено лише найбільш структуровані наукові висновки. Питання 

архетипового змісту буття однозначно потребує подальшого детального 

теоретичного та емпіричного дослідження, оскільки більшість приведеного 

матеріалу містить цікаві наукові висновки, проте потребує детальної 

емпіричної перевірки.  
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In the modern world, where violence causes thousands of people and families 

to fight for their lives and their lives on a daily basis, the UN Office of the High 

Commissioner for Refugees believes that the time has come to show world leaders 

that the world community stands for the campaign «#WithRefugees» to look for a 

specific solution to the global crisis of refugees and displaced persons [1]. 

In order to demonstrate such solidarity and encourage government govern-

ments to take certain measures to protect the rights of refugees and displaced persons, 

UNHCR launched the «#WithRefugees» campaign and filed a petition in 2016. 

It is advisable to say that since 2016, the «#WithRefugees» campaign continues 

to demonstrate general social solidarity with refugees in an unprecedented number of 

displaced people who are constantly moving in search of a better luck and an increase 

in the level of xenophobic sentiment. The campaign also continued its work as a 

growing global consensus on the need to introduce fundamental changes in 
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responding to the refugee crises - something that had to be done better by both 

refugees and their host countries. 

The campaign continues to engage the community in two main ways: 

1) Individual support for the UNHCR campaign by signing the petition 

«#WithRefugees» 

2) Support from organizations that have demonstrated their commitment to 

join the coalition «#WithRefugees» [2]. 

Nowadays, the campaign has also attracted various communities through the 

interactive solidarity card «#WithRefugees». This interactive map is a visual 

representation of how refugees and communities around the world stand together and 

support each other. By the end of 2017, the campaign had more than 15 million 

shares of solidarity. This included 1.8 million signatures for a campaign petition 

asking world community leaders to provide education for each refugee child; Every 

refugee family in every corner of the world lives alive and safe; and every refugee 

has the right to work or study new skills to support their families [3]. 

The total number of solidarity actions also includes activities that are 

constantly being used by millions of supporters and simply indifferent people in order 

to share positive stories of refugees and communities working in solidarity. 

It is worth mentioning that every year, on June 20, on World Refugee Day, 

UNHCR notes the strength, courage and perseverance of millions of people and 

families forced to flee their homes as a result of military conflicts or natural disasters 

to other countries, seeking asylum and the right to dignity life. The World Refugee 

Day is also a key opportunity for the public to express their support by signing a 

petition and supporting refugees and internally displaced persons. 

Summarizing, it should be noted that solidarity actions and other initiatives are 

carried out by UNHCR national partners at the regional, national and local levels, and 

are generally considered to be generosity and solidarity, regardless of how small they 

were or are today, but very important for people in need of help and support. Because 

these campaigns have been and will continue to be successful in attracting diverse 

audiences and communities, they also help to demonstrate that better responses to the 
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problems of refugees and displaced persons are «humanitarian» responses to the 

problem that needs to be addressed at the highest level in the world community. 
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Актуальність. Соціальна робота та психологія стала невід’ємною 

складовою розвитку соціальної держави та громадянського суспільства. 

Сьогодні впевнено можемо говорити про її визначну роль у суспільних 

процесах, що відбуваються, оскільки стабільно функціонує розгалужена мережа 

центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, активно розробляються та 

впроваджуються соціальні технології, адаптується кращий міжнародний досвід, 

та й сама Україна успішно інтегрувала в систему міжнародного співробітництва 

у сфері соціальної роботи.  

http://www.unhcr.org/withrefugees/about/
http://reporting.unhcr.org/sites/default/files/gr2017/pdf/01d_Partnerships.pdf
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Функції державної підтримки сім’ї є одними із складових функцій 

держави. Формування та забезпечення реалізації державної політики у сімейній 

сфері є основним напрямком діяльності держави у даній галузі, а саме 

виявлення, надання соціальних послуг та соціальний супровід сімей (осіб), які 

перебувають у складних життєвих обставинах. 

Удосконаленню роботи центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

сприяють науковці, котрі забезпечують теоретичні засади соціальної роботи, 

спрямовують діяльність системи, визначають основні види та шляхи надання 

соціальних послуг різним категоріям клієнтів, зокрема: О.С.Газман, Т.В.Анохіна, 

А.Й.Капська, Л.Я.Оліференко, О.В.Безпалько, Л. М.Кулікова та ін.  

Метою дослідження є вивчення актуальних проблем у психології та 

соціальній роботі з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах та 

знаходження шляхів їх уникнення.  

Об’єкт дослідження - психологічна та соціальна робота з сім’ями, які 

опинились в складних життєвих обставинах.  

Предмет дослідження - актуальні проблеми роботи з сім’ями, які 

опинилися в складних життєвих обставинах та шляхи їх вирішення. 

Складними життєвими обставинами вважаються ті проблеми та труднощі в 

житті сім’ї, з якими вона не може справитись самостійно. Надзвичайно важливо 

у такому скрутному становищі не осудити сім’ю, а подати їй руку допомоги. 

 Дуже важливо вчасно та якісно діагностувати стан, у якому перебуває 

конкретна сім’я, її внутрішні та зовнішні резерви, простежити, порушення яких 

саме функцій призвело до складних життєвих обставин. На жаль, через велику 

кількість таких сімей, соціальні працівники не завжди мають можливість та час 

для вчасної діагностики. Аналіз виконання різних функцій сім’ї дозволить 

знайти її сильні і слабкі сторони, що ляже в основу подальшого планування 

роботи та надання послуг. До проведення діагностування соціальному працівни-

кові варто залучати членів сім’ї та її соціального оточення. Наступною 

проблемою є часте загальне планування вирішення ситуації в сім’ї (за однією 

схемою). Проте, варто пам’ятати, що спільне планування з клієнтом дій у 



66 
 

наданні соціальних послуг є одним з основних принципів у соціальній роботі. 

Адже часто трапляється випадки, коли у клієнта є власний погляд на проблему, а 

в соціального працівника – свій, тож, відповідно, різними можуть бачитися і 

шляхи вирішення проблеми. Тому необхідно спільно визначити проблему та 

кроки, за допомогою яких вона буде позитивно вирішена [4, c. 141]. 

Типовими помилками соціальних працівників під час роботи з соціальною 

мережею сім’ї є: ігнорування інших служб, організацій, не залучення їх до 

соціального супроводу; зосередження на якомусь одному із секторів сітки й 

ігнорування інших; невміння бачити ключові елементи сітки для ефективної 

роботи із сім’єю; брак навичок і вмінь активізації соціальної мережі для 

допомоги конкретній сім’ї; брак навичок активізації самої сім’ї; недооцінка 

важливості професійної роботи із соціальною мережею сім’ї. 

Часто необізнаність сім’ї про існування можливості отримати соціальну 

допомогу призводить до негативних наслідків. Багато громадян навіть не 

підозрює про існування  

На сьогоднішній день багато громад в Україні занепокоєні загостренням 

соціальних та економічних проблем, що погіршують соціальне становище сімей 

із дітьми, а особливо сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Спе-

ціальні урядові програми, спрямовані на їх вирішення, не дають очікуваних 

результатів. 

В Україні негайного вирішення потребують проблеми соціального сирітст-

ва, насильства щодо дітей, погіршення стану їхнього здоров’я та багато інших 

соціальних негараздів. Стає більш чітким розуміння, у тому числі на рівні 

територіальних громад, що ці проблеми є не ізольованими, а глибоко 

взаємопов’язаними [1, c. 19]. 

Сприятиме вирішенню цих питань удосконалення технологій організації 

соціальної роботи, що здійснюватиметься через затвердження:  

 критеріїв ефективності надання послуг різним категоріям дітей, молоді 

та сімей;  

 державних стандартів надання соціальних послуг дітям, молоді, сім’ям; 
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 положення про порядок та умови надання соціальних послуг дітям, 

молоді сім’ям;  

 порядку соціального супроводу дитячих будинків сімейного типу; 

 оцінки ефективності надання послуг різним категоріям дітей, молоді 

та сімей;  

 переліку й обсягів наданих соціальних послуг та потреб у коштах на 

утримання та капітальні вкладення центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді. 

Стандартизацію діяльності ЦСССДМ, забезпечення соціального 

супроводу дитячих будинків сімейного типу дозволить у потрібному руслі 

забезпечити якісне надання соціальних послуг, можливість функціонування 

Центру Матері і Дитини, Соціального житла для дітей-сиріт та позбавлених 

батьківського піклування, Центру соціально-психологічної реабілітації для 

дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Центру денного перебування 

для сімей та дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу [3, c. 8].  

Визначну роль відіграє запланована розробка нормативно-правової бази 

для діяльності спеціалізованих формувань та закладів соціального спрямування. 

Удосконалення механізму взаємодії центрів соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді й установ виконання покарань у здійсненні соціальної роботи з 

неповнолітніми та молоддю, які перебувають в місцях позбавлення волі та 

повертаються з них, забезпечить створення доброзичливого соціального 

середовища для неповнолітніх і молоді, які перебувають у місцях позбавлення 

волі та повертаються з них; попередження рецидивів злочинів [1, c. 20].

 Виробництво та поширення соціальної реклами забезпечить підвищення 

рівня та якості надання інформаційних послуг, змінить уявлення та ставлення 

громадськості до соціальних проблем сімей, дітей та молоді, сформує 

вироблення нових соціальних цінностей. Забезпечення якісного надання 

соціальних послуг у сільській місцевості дітям, молоді та різним категоріям 

сімей через удосконалення нормативно- правової бази діяльності сільських та 

селищних центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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Висновки. У суспільстві зростає усвідомлення того, що професійні 

працівники соціальної сфери та державні програми, які ними реалізуються, 

незважаючи на їхні добрі наміри, не можуть повною мірою забезпечити 

комплексне розв’язання взаємопов’язаних проблем. Результативність 

соціальних програм значною мірою залежить від активної участі пересічних 

громадян, бізнесових структур, формальних і неформальних громадських, 

благодійних організацій у багатьох сферах життя. Все більш важливим у 

реалізації соціальних програм стають особисті взаємини та поновлені, 

життєздатні соціальні мережі. Отже, виконання названих орієнтирів дозволить 

зробити надання соціальних послуг більш дієвими і доступними для різних 

категорій дітей, молоді та сімей; оцінка ефективності їх надання допоможе 

визначити подальші напрями вдосконалення соціальної роботи. 
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Всім відомо, що однією з головних проблем професійної освіти є її 

недостатня відповідність потребам ринку праці. Це пов'язано зі слабкою 

мобільністю робочої сили і відносною ізольованістю регіональних ринків праці. 

Зараз питання про працевлаштування випускників вищих навчальних закладів є 

досить гострим, особливо в умовах ринкових відносин. 

Вже з 2-3 курсу кожен студент починає замислюватися щодо перспектив 

працевлаштування за своєю спеціальністю і необхідності своєї професії на 

ринку праці. Ця проблема в перспективі буде тільки загострюватися. В 

особливій мірі це відноситься до вищих навчальних закладів. Вузи готують, як 

правило, фахівців за традиційними для кожного навчального закладу 

спеціальностями, задовольняючи зростаючі потреби в більшій мірі населення, а 

не економіки. Наслідком цього є той факт, що в цілому по країні близько 40% 

випускників ВНЗ працюють не за фахом. 

З одного боку, молодий вік сприяє високій мобільності, відкритості, 

готовності до змін та пошуку роботи, а з іншого – молоді не вистачає 

відповідного досвіду, щоб бути конкурентоспроможною на ринку праці. 

Тому, безробіття молодих людей є однією з найгостріших соціально-

економічних проблем сучасної України.  
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За даними Державної служби статистики у 2017 році рівень зайнятості 

серед осіб у віці 25-29 років становив 69,7% та був вищим, ніж в середньому 

серед всіх вікових груп (56,1%), а серед осіб віком 15-24 роки цей показник 

склав лише 27,9%.  

Рівень безробіття, визначений за методологією Міжнародної організації 

праці (МОП) серед молоді у віці 25-29 років у 2017 році становив 11,3%. Серед 

осіб у віці 15-24 роки цей показник становив 18,9% та був удвічі вищий, ніж 

цей показник серед всіх вікових груп. Високий рівень безробіття обумовлений 

тим, що значна частина молодих людей не має необхідних професійних 

навичок і досвіду роботи.  

У середньому по країнах ЄС рівень безробіття серед молоді у віці 15-24 

роки становив 16,8%. 

Відповідно до Закону України «Про сприяння соціальному становленню 

та розвитку молоді в Україні», до молоді відносяться громадяни України віком 

від 14 до 35 років.  

Протягом 2017 року статус безробітного у державній службі зайнятості 

мали 431,0 тис. осіб у віці до 35 років. 

Серед безробітних у віці до 35 років, зареєстрованих у державній службі 

зайнятості, які мали професійний досвід, 24% раніше працювали в сільському, 

лісовому та рибному господарстві; 19% – в оптовій та роздрібній торгівлі та ре-

монті автотранспортних засобів; 15% – у сфері державного управління й оборо-

ни, обов’язкового соціального страхування; 13% – у переробній промисловості. 

За сприянням державної служби зайнятості у 2017 році знайшли роботу 

297,2 тис. молодих громадян, зокрема, кожен другий з них був 

працевлаштований оперативно до набуття статусу безробітного .[1,с.1-2] 

Варто зазначити, що на молодіжному ринку праці існує низка проблем, а 

саме:  

– загальний стан економіки, де кількість робочих місць зменшується; 

 – податковий тиск на крупні підприємства, малий та середній бізнес з 

боку держави;  
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– відсутня система розподілу молоді під час навчання (стажування або 

практика) та на роботу після закінчення навчання;  

– недосконала розробка та непрофесійне впровадження програм 

зайнятості, перекваліфікації молодих працівників на загальнодержавному, 

міському рівнях тощо. [2,с.20]. 

Невпевненість в майбутньому працевлаштуванні студентів підриває їхню 

мотивацію до навчання, що погіршує якість знань випускників. Студент 

повинен бути точно впевнений, що йому є заради чого вчитися, що він буде 

працевлаштований, що його старання в навчанні недарма. Якщо студент буде 

впевнений, що після того, як він закінчить навчальний заклад у нього буде 

робоче місце, тяга до знань буде зростати, він не буде залежати від батьків, 

зможе утримувати себе сам. Таким чином, буде стимул покращити своє 

фінансове становище, реалізувати себе як особистість, а також буде впевненість 

в реальнiй можливості кар'єрного росту. 

Після того як Україна приєдналася до Болонської декларації, одним з 

важливих положень якої є орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий 

результат: знання випускників повинні бути застосовані і практично 

використані. У зв'язку з цим проблеми якості підготовки фахівців вищої 

кваліфікації і їх подальше працевлаштування набувають особливого значення. 

Дніпропетровська область - один з провідних в Україні освітніх центрів. 

Мережа вищих навчальних закладів області, що мають самостійний юридичний 

статус, на початок нового навчального року представлена 34 вищими 

навчальними закладами III рівня акредитації та 25 ВНЗ III-IV рівня акредитації, 

серед яких 12 університетів, 6 академій, 8 інститутів, 1 консерваторія, 13 

технікумів і 9 училищ. З них 12 перебувають в Кривому Розі.[3]. 

Разом з тим вiдмiчається цікавий факт: збільшення масштабів навчання в 

вузах області веде до скорочення зайнятості випускників за отриманими 

спеціальностями. За підсумками проведених досліджень, реалізують свої 

професійні можливості за обраною спеціальністю менше половини 

випускників. Інші або вибирають роботу, не пов'язану з отриманою 



72 
 

спеціальністю (близько 45%), або реєструються як безробітні (щорічно від 6 до 

8%). При цьому більшість організацій всіх секторів економіки зазнають 

серйозних проблем з оновленням кадрів. 

До факторів, що збільшують в даний час проблеми зайнятості молоді, 

можна віднести: низький рівень заробітної плати молодих фахівців; 

безперспективність вирішення їх соціальних потреб, перш за все, можливість 

придбання житла; відсутність практичних навичок і недостатня кваліфікація, 

невідповідність профілю набутої професії, спеціальностi потребам ринку праці; 

переважаюча орієнтація випускників на зайнятість у невиробничій сфері, з 

установкою на високу заробітну плату і недостатня інформованість про 

тенденції на ринку праці та навичок поведінки на ньому.[4,с.1-7] 

Той факт, що молодi люди починають свій трудовий шлях зi статусу 

безробітних, вимагає глибокого осмислення і адекватних заходів. Кожен 6-й 

випускник вузу, який отримав статус безробітного, для подальшого працевлаш-

тування пройшов професійне навчання за направленням служби зайнятості. 

У сучасних умовах особливого значення набуває проблема якості освіти. 

Вона має оцінюватися не тільки ступенем засвоєння освітніх програм, а й їх 

затребуваністю, успішною реалізацією отриманих професійних знань на 

практиці. 

  Важко досягти результатів в умовах, коли ВНЗ безпосередньо не 

зацікавлений в реалізації свого продукту - якісному працевлаштуваннi своїх 

випускників за отриманою спеціальністю. У той же час динамічний перехід на 

виробництво нових видів продукції призводить до обмеження потреб ринку 

праці в одних професіях і підвищенню попиту на нові з більш високими 

вимогами до рівня професійної підготовки кадрів. 

Завдяки розглянутим вище проблемам, можна запропонувати шляхи 

подолання безробіття, адже вони вимагають активного формування ринку праці 

і забезпечення високого рівня зайнятості економічно активної частини 

населення, а особливо молоді.  

Для цього необхідно:  
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– створити молодіжну біржу праці;  

– розробляти проекти, орієнтовані на фінансування активних заходів 

сприяння зайнятості серед молоді;  

– проводити дослідження з метою визначення спеціальностей, 

професійних навиків та рівня кваліфікації, якими повинні володіти випускники;  

– включити до навчальних програм обов’язкове стажування студентів. 

– розробити механізм пропагування серед студентів та учнів роботи за 

сумісництвом у вільний від навчання час та організацію експериментальних 

підприємств у навчальних закладах;  

– розробити та впровадити механізм фінансової та іншої підтримки під-

приємств, установ та організацій, які беруть участь у реалізації цієї програми;  

– проводити навчання з техніки пошуку роботи та розповсюдження 

матеріалів щодо проблем зайнятості, розширення інформаційного поля про 

стан на локальному ринку праці, потенційних роботодавців з метою створення 

умов для самовизначення особи;  

– проводити інформативні й навчальні семінари та тренінги щодо 

можливостей працевлаштування, активізації власних зусиль у вирішенні 

проблем зайнятості та підвищенні самооцінки;  

– організовувати зустрічі з роботодавцями та колишніми безробітними, 

які успішно знайшли роботу чи заснували власний бізнес. Забезпечити широке 

висвітлення позитивного досвіду засобами масової інформації;  

– провадити координацію міжнародної діяльності в частині обміну 

студентами з метою стажування, виконання волонтерських і тимчасових 

робіт.[5,с.32]. 

Суттєве значення має вибір кожним вузом правильної довгострокової 

стратегії підготовки фахівців. Обгрунтований вибір такої стратегії дозволяє 

своєчасно змінювати як спектр, так і кількість фахівців, що випускаються за 

різними спеціальностями підготовки, вводити в програми підготовки нові 

дисципліни і технології навчання і, як наслідок, впевнено почувати себе в 

умовах жорсткої конкуренції на ринку освітніх послуг. 
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Проблема працевлаштування випускників в наш час буде досить 

актуальна, доки вона не буде вирішена на державному рівні. Один з основних 

способів вирішення даної проблеми - налагодити збалансовану систему 

розподілу студентів після випуску з ВНЗ. На кожне навчальне місце вже за 

кілька років має бути готове робоче місце. Адже якісні студенти - це основа 

стабільної і процвітаючої держави. 
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союзов журналистов. Развитие инфокоммуникационных технологий 

существенно обострило проблему защищенности журналистов в 

глобализированном мире. Спектр рисков сместился в электронное 

пространство, прежде всего, в социальные сети, что не могло не сказаться на 

уровне безопасности журналистов, в частности, женщин.  

Усилия международных организаций, таких как, Международный фонд 

женщин, работающих в СМИ, (IWMF, https://www.iwmf.org/) направлены на 

снижение уровня гендерной дискриминации в медийном пространстве, 

повышение уровня представительства женщин в Интернете и СМИ. В то же 

время, женщины-журналистки оказываются незащищенными в онлайн, где 

угрозы и домогательства приобретают специфический «электронный» формат. 

«Атаки на журналистов анонимны, очень хорошо организованы и обычно в них 

участвует несколько человек. Они быстро появляются и продолжаются в 

течение долгого времени» [3].  

На основе анализа медиа среды и публикаций экспертов, в частности, 

авторов Международной журналистской сети (ijnet), а также исследований и 

выводов авторитетных международных журналистских организаций и ОБСЕ 

нами были выделены следующие актуальные цифровые угрозы для 

журналистов: взлом аакаунтов и электронной почты редакций и отдельных 

журналистов; инфицирование компьютеров журналистов; хакерские действия и 

фишинг, направленные как против редакций, так и против отдельных 

журналистов, а также участников журналистских расследований; кража 

журналистских материалов (особенно уязвимы журналисты-расследователи); 

онлайн преследование источников информации; дезинформация, а также 

информация клеветнического характера, передавая по электронным каналам; 

масштабные клеветнические компании в сетях; «карикатурные скандалы» 

онлайн; систематическое запугивание в Интернете; онлайн троллинг; сбор 

данных о журналистах (и участниках журналистских расследований); слежка на 

основании данных геолокации; слежка и шантаж в социальных сетях; DОS-

атаки; анонимное киберпреследование; харассмент онлайн (данная угроза 

https://www.iwmf.org/
https://www.iwmf.org/
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актуальна, прежде всего, для женщин-журналисток); онлайн угрозы насилием, 

в том числе, и сексуальным; гендерные, этнические и расовые стереотипы; 

публичное обсуждение сексуальной ориентации и угрозы в связи с этим; 

цифровые угрозы в условиях военных конфликтов, массовых выступлений и 

стихийных бедствий. Одной из основных является проблема безнаказанности, 

проявляющаяся в игнорировании властями и правоохранительными органами 

онлайн угроз и реальных преступлений против журналистов, в том числе в 

онлайн среде, о чем говориться в материале ОБСЕ «Безопасность журналистов 

– необходимое условие для свободы СМИ // 

https://www.osce.org/ru/fom/194746?download=true. 

Говоря о специфике онлайн угроз для женщин-журналистов, следует 

отметить четко выраженную гендерную природу таких угроз и рисков. 

«Гендерный характер таких преследований выходит за рамки привычных 

уничижительных сообщений от злоумышленников и подразумевает угрозы 

изнасилования и использование откровенных изображений насилия с целью 

заставить женщин молчать» [1]. Онлайн харассмент все активнее 

распространяется в разных странах и регионах и цифровые угрозы гендерного 

характера все чаще приводят женщин-журналисток и блогеров к самоцензуре и 

искаженной подаче информации.  

Исследователи и журналисты-практики предлагаю следующий ряд мер 

для обеспечения цифровой безопасности, в том числе, женщин-журналисток. 

Вот некоторые, наиболее важные из них: ограничение личной открытости в 

Интернете; осторожное обращение с открытыми сетями Wi-Fi, особенно при 

передаче информации; защита почты; защита в социальных сетях; защита 

мобильного телефона и других гаджетов, позволяющих выходить в Интернет; 

шифрование информации; использование современных принципов 

аутентификации и сохранения паролей; мониторинг специальными 

программами социальных сетей на предмет упоминания персоны журналистки, 

посыл троллям на предмет их обнаружения; цифровая гигиена (это не то же, 

что цифровая детоксикация, предусматривающая отказ от социальных сетей 

https://www.osce.org/ru/fom/194746?download=true
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или иных ресурсов онлайн); анализ техник социальной инженерии в онлайн 

пространстве и противостояние им; защита от физического доступа к 

носителям информации; специальные курсы (тренинги), учитывающие 

сценарии цифрового нападения и возможные действия по их отражению.  

На наш взгляд, Национальному союзу журналистов Украины и 

различным общественным организациям, специализирующимся на работе в 

медиа сфере, следует уделять пристальное внимание цифровой защите 

журналистов. Необходимы специальные обучающие проекты для журналистов 

в области цифровой безопасности, включающие тренинги по противостоянию 

проявлениям социальной инженерии. Цифровая безопасность журналистов 

должна базироваться на понимании социальноинженерной природы онлайн 

угроз.  

Каждый журналист должен постоянно задавать себе следующие вопросы: 

«Что вам нужно делать, чтобы защитить себя, и какая информация вам 

для этого нужна?», «Кто хочет напасть на вас?», «Кто имеет одновременно 

и желание и способность причинить вам вред?», «Где ваши уязвимые места? 

Как вы взаимодействуете с другими в цифровом мире?», «Каковы ваши 

сильные стороны и какие инструменты вы уже используете, чтобы сделать 

себя менее уязвимым [4]. На основании такого анализа возможны эффективные 

ответы, в частности, на троллинг женщин-журналисток. Важно научить 

журналистов не только способам цифровой защиты, но и моделированию угроз 

в онлайн среде. Это даст возможность существенно повысить уровень, как 

личной безопасности журналиста, так и редакционных коллективов и 

участников журналистских расследований. 

Литература: 

1. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Безопасность 

журналистов: необходимое условие для свободы СМИ. URL: 

https://www.osce.org/ru/fom/194746?download=true (дата обращения: 06.10.2018). 

https://www.osce.org/ru/fom/194746?download=true


78 
 

2. Building Digital Safety for Journalism. URL: 

http://unesdoc.unesco.org/images/ 0023/002323/232358e.pdf (дата обращения: 

06.10.2018). 

3. Javier Garza. Пять вопросов о безопасности в сети, которые все 

журналисты должны себе задать. URL: 

https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-

%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-

%D0%BE-

%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D

0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-

%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-

%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%B5-

%D0%B2%D1%81%D0%B5-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1

%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%BD%D1%8B-

%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-

%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C (дата обращения: 

06.10.2018).  

4. Sherry Ricchiardi. TrollBusters: борьба с вредителями в интернете, 

советы для женщин-журналистов. URL: https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-

%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-

%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1

%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-

%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D

0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-

%D0%B4%D0%BB%D1%8F-

%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-

%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1

%82%D0%BE%D0%B2 (дата обращения: 06.10.2018). 

  

file:///C:/Users/1/Downloads/Building%20Digital%20Safety%20for%20Journalism
http://unesdoc.unesco.org/images/
https://ijnet.org/ru/user/93439
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/blog/%D0%BF%D1%8F%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2-%25%20D0%BE-%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%25D%200%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%81%D0%B5%25%20D1%20%82%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%25%20B5-%D0%B2%D1%81%D0%B5-%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B-%D0%B4%D0%BE%D0%BB%25%20D0%B6%D0%BD%D1%8B-%D1%81%D0%B5%D0%B1%D0%B5-%D0%B7%25%20D0%20%B0%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C
https://ijnet.org/ru/users/sherry-ricchiardi
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ijnet.org/ru/blog/trollbusters-%D0%B1%D0%25%20BE%25%20D1%25%2080%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D1%81-%D0%B2%D1%80%D0%B5%20%D0%B4%20%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%BC%D0%B8-%D0%B2-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B-%D0%B4%20%D0%20%BB%D1%8F-%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD-%D0%25%20B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2


79 
 

НОТАТКИ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 



80 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 


