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УДК 614.39               Медичні науки 

 

ЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ГІГІЄНІЧНОГО МОНІТОРИНГУ ДИТЯЧИХ 

ЗАКЛАДІВ ОЗДОРОВЛЕННЯ І ВІДПОЧИНКУ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ 

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ З ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕПІДЕМІЧНОГО 

БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ  

 

Берегова О.О., Матюшина В.О.,Кірієнко Н.С. 

ДУ «Донецький обласний  

лабораторний центр МОЗ України»,  

м.Краматорськ, Україна 

Дані наукових досліджень свідчать, що кожна дитина з п'яти, народжених 

в Україні, має відхилення стану здоров'я. За результатами досліджень Інституту 

педіатрії, акушерства та гінекології АМН України значно погіршився стан 

здоров’я дітей молодшого шкільного віку. Так, 70 % дітей, які готуються до 

школи, вже мають порушення стану здоров’я, а 30 % — хронічні захворювання; 

понад половину дітей цього віку мають таку розумову та фізичну працездат-

ність, що не відповідає їхньому фізичному та психічному навантаженню в 

школі. Стан здоров’я школярів, що навчаються у гімназіях, ліцеях, коледжах  

1,5 рази нижчий, ніж у дітей загальноосвітніх шкіл. В учнів гімназій у два рази 

частіше спостерігається підвищений артеріальний тиск, у більшої частини з них 

відмічена підвищена невротизація. При цьому протягом 5 років навчання у 

школі в 1,5 рази зростає частота порушень зору, у 3–4 рази — патології органів 

травлення, у 2–3 рази — порушень опорно-рухового апарату, в 1,5 рази — 

нервово-психічних розладів [1,с.69].  

На стан здоров'я сучасних школярів впливає значне учбове навантаження,  

значна кількість часу витрачається на роботу з комп'ютером, відмічається 

низька рухова активність дітей, негативний вплив мають шкідливі звички серед 

школярів. Проживання в містах поряд з промисловими підприємствами та 

інтенсивним транспортним рухом також негативно впливають на стан здоров'я 

нинішніх школярів. Тому питання здоров'я дитячого населення нині має 

надзвичайну актуальність, а сезон оздоровлення і відпочинку дітей влітку 

дозволяє активно використовувати фактори укріплення здоров'я, мінімізувати 
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негативний вплив негативних чинників, які мають місце під час учбового 

процесу.   

Щорічно питанням оздоровлення дітей опікується Президент України, 

яким надаються доручення щодо забезпечення якісного та безпечного літнього 

відпочинку та оздоровлення дітей, створення належних умов для творчого, 

інтелектуального, культурного і фізичного розвитку у дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку. А саме виконання вимог санітарних норм, 

здійснення профілактичних заходів спрямовані на забезпечення епідемічного 

благополуччя дітей. Сучасна політика в області охорони здоров’я орієнтована, 

насамперед, на формування гігієнічної та фізичної культури, освітньої та 

профілактичної роботи, в тому числі і в дитячих колективах. [2, с.33]. 

Епідемічна ситуація в Україні, залишається хоч і контрольованою, але 

напруженою, нестійкою щодо інфекційних хвороб. Актуальною залишається 

загроза виникнення спалахів гострих кишкових інфекцій (далі – ГКІ), а також 

харчових отруєнь. На жаль, кількість спалахів гострих кишкових інфекцій в 

Україні щорічно зростає, збільшується число постраждалих під їх час і в першу 

чергу – дітей (за даними Міністерства охорони здоров’я України зареєстровано в 

2012 році – 27 спалахів ГКІ, постраждало 497 людини, з них 196 – діти, у 2013 

році – 38 спалахів, постраждало 729 людини, з них 228 – діти, у 2014 – 68 спала-

хів,  постраждало 1260 осіб, з них 592 – діти, у 2015 році – 101 спалах, постраж-

дало 1517 людини, з них 404 – діти, у 2016 році – 142 спалах, постраждало 2984 

людини, з них 1422 – діти, у 2017 та 2018 роках – по 163 спалахи щорічно, 

постраждало відповідно 2180 і 1899 людини, з них 1457 і 1029  – діти). 

За даними епідеміологічного моніторингу ДУ «Донецький обласний 

лабораторний центр МОЗ України» (далі – ДУ «ДОЛЦ МОЗУ») в Донецькій 

області в 2018 році зареєстровано 9 спалахів ГКІ (в 2017 році - 8), постраждали 

130 осіб, серед них 107 дітей віком до 17 років (82,3%). Етіологія спалахів: 

ротавірусна інфекція - 4, золотистий стафілокок – 1, також його сумісне 

виявлення з умовно патогенними збудниками (мікси) - 2, шигели Зонне - 1 та в 

1 випадку збудник не було встановлено. В I кварталі 2019 році в Донецькій 
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області відмічається зростання захворюваності ГКІ в порівнянні з аналогічним 

періодом 2018 року на 5,4%. Також набуває загрозливого характеру 

захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію у 

зв’язку з низьким охопленням населення щепленнями у минулі роки та втратою 

імунного прошарку. Епідемічний процес із кору в умовах підвищеної 

захворюваності супроводжують спалахи в дитячих організованих колективах, 

закладах освіти, охорони здоров’я, оздоровчих установах. За даними 

епідеміологічного моніторингу ДУ «ДОЛЦ МОЗУ» на 01.06.2019 року в 

Донецькій області з початку року на кір захворіло 842 особи (показник 44,9 на 

100 тис.населення, з них - 35 % діти), що вдвічі перевищує показник 2018 року. 

Найбільша захворюваність з кору відмічається в містах Маріуполь, 

Краматорськ, Бахмут.  

Важливу роль в профілактиці ускладнень епідемічної ситуації, 

попередженні порушень вимог санітарного законодавства має соціально-

гігієнічний моніторинг, прогнозування епідемічної ситуації та організація 

заходів за його результатами, які проводять фахівці ДУ «ДОЛЦ МОЗУ» та його 

територіальних підрозділів на підставі нормативно-правових актів [3 - 8]. 

                                                                                                                        Таблиця 1 

Відхилення від нормативної документації (далі – НД) за результатами 

соціально-гігієнічного моніторингу в дитячих закладах оздоровлення і 

відпочинку Донецької області в 2016-2018р.р. 

 2016 рік 2017 рік 2018 рік 

Найменування досліджень Відхилення 

від НД, % 

Відхилення 

від НД, % 

Відхилення 

від НД, % 

Харчоблок, організація харчування 

Калорійність страв 4,0 7,1 4,54 

Бактеріальне забруднення готових страв 4,9 5,0 5,9 

Змиви з навколишнього середовища 

харчоблоків 

4,5 5,2 4,55 

Вода питна 

Санітарно-хімічні дослідження 14,4 9,2 6,95 

Мікробіологічні дослідження 5,2 7,5 4,86 

Вода водоймищ 

Санітарно-хімічні дослідження 4,5 19,3 0 

Мікробіологічні дослідження 18,5 46,4 3,45 
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Для організації профілактичної роботи, надання пропозицій керівникам 

міст та районів, відомств, закладів оздоровлення і відпочинку дітей 

використовуються багаторічні показники епідемічної ситуації, дані соціально-

гігієнічного моніторингу як по Україні, так і в області, а також по конкретних 

об’єктах. Це дозволяє проводити більш повний, аргументований аналіз, 

здійснювати прогнозування епідемічної ситуації і виявити установи з 

регулярним порушенням санітарного законодавства, які варті особливої уваги 

для попередження ускладнення епідемічної ситуації надалі. Наприклад, за 

результатами соціально-гігієнічного моніторингу влітку 2018 року при 

підготовці к літнього сезону 2019 року для одного закладу оздоровлення і 

відпочинку дітей придбана установка з доочистки води питної, проведені значні 

ремонтні роботи харчоблоків 4-х закладів, поповнено технологічне та холоди-

льне обладнання - у 7 закладах, придбано посуд і інвентар – в 8 закладах тощо.  

Щодо територій області, то найбільш складна ситуація з якістю питної 

води склалася в Мар’їнському районі, де відхилення від НД за підсумками 2018 

року по централізованому водопостачанні склали за мікробіологічними 

показниками 8,2% при середньо обласному показнику 5,4%; за санітарно-

хімічними – 37,9%  при середньо обласному показнику 22,7%. Ця ситуація 

склалася у зв'язку з порушенням вимог водопідготовки та дезінфекції через 

військові дії з 2014 року, про що неодноразово інформувалися відповідні 

служби.  В 2018 року щодо результатів соціально-гігієнічного моніторингу 

води питної в Мар’їнському районі був ще раз проінформований голова та 

керівники відділів райдержадміністрації, голови сільських та міських рад, 

керівники комунальних підприємств району, тощо. В результаті були 

переглянуті питання проведення робіт з дезінфекції водопровідних мереж, 

капітальних ремонтних робіт після пошкодження мереж через бойові дії та 

лабораторного контролю води питної у районі. 

Література: 

1. Лукьянова Е.М. Медицинские и педагогические аспекты проблемы 

сохранения здоровья детей // Междунар. мед. журнал. — 2003. — Т. 9, № 3. 
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2. Полька Н.С. Физическое развитие школьников Украины. Пространст-

венно-временные и морфофункциональные особенности: монография / 

Н.С.Полька, А.Г.Платонова. – Киев: Генеза, 2015. 

3. Закон України «Про оздоровлення і відпочинок дітей» від 04.09.2008 

року № 375-VI. Режим доступу:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17 

4. Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994 № 4004 – XII. Режим доступу:  

https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12 

5. Закон України «Про захист населенні від інфекційних хвороб» від 06 

квітня 2000 року № 1645-III. Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1645-14 

6. Постанова КМУ від 29.03.2017 № 348 «Деякі питання Державної 

санітарно-епідеміологічної служби». Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/348-2017-%D0%BF 

____________________________________________________________________ 

УДК 615.24.244          Медичні науки 

 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВСПОМАГАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ НА 

РАСТВОРИМОСТЬ ТАБЛЕТОК НИФЕДИПИНА 

 

Комарицкий И.Л., Ремез А.П. 

кафедра фармацевтического анализа, 

Национальный фармацевтический университет, 

г. Харьков, Украина 

Различия в терапевтической эффективности лекарственных средств (ЛС) 

часто обусловлены разным высвобождением действующего вещества из лекарст-

венной формы дженериков. В настоящее время для ряда воспроизведенных ЛС 

оценку взаимозаменяемости устанавливают на основании сравнительных испыта-

ний in vitro, которые включают в себя изучение биофармацевтических свойств 

лекарственных веществ (ЛВ), рассмотрение состава вспомогательных веществ, оп-

ределение скорости растворения и оценку эквивалентности профилей растворения. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/375-17
https://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4004-12
https://zakon.rada/
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/348-2017-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/348-2017-%D0%BF
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Объектом исследования были выбраны два образца препаратов нифедип-

ина украинских производителей с разным составом (образец А и Б), таблетки 

по 10 мг. В качестве референтного препарата использовали «Коринфар», 

таблетки по 10 мг.  

Изучение сравнительной кинетики растворения проводили в соответст-

вии с требованиями ВОЗ в 3 буферных средах с рН 1,2 (солянокислый буфер); 

4,5 (ацетатный буфер); 6,8 (фосфатный буфер). 

В результате проведенного эксперимента были получены профили высво-

бождения нифедипина из таблеток образцов А и Б, и из оригинального препарата 

«Коринфар». Согласно анализу полученных данных, нифедипин достаточно 

быстро переходит в раствор: уже через 15 мин высвобождается не менее 70% 

действующего вещества, после чего процесс растворения резко замедляется. При 

этом наблюдается зависимость скорости высвобождения от значения рН среды 

растворения: скорость высвобождения увеличивалась при рН 6,8. 

Установлено, что при рН = 1,2 образец Б и «Коринфар» имеют идентич-

ные профили растворения, максимум высвобождения нифедипина за 45 минут 

составил около 50 %, в то время, как процент высвобождения нифедипина из 

образца А – 40,29%. При рН = 4,5 процент высвобождения нифедипина из 

образца Б увеличился до 75 %, высвобождение из «Коринфара» составило 65 %, 

а из образца А высвободилось 55 % нифедипина. В фосфатном буферном раст-

воре наблюдается заметное увеличение высвобождения нифедипина из всех 

трех образцов: из образца Б – 77 %, «Коринфар» – 72 %, из образца А – 65 %. 

Установив, что профиль растворения образца Б лучше, чем у 

оригинального препарата «Коринфар», а образца А значительно хуже, мы 

решили изучить составы таблеток для того, чтобы установить зависимость 

профилей растворения от состава вспомогательных веществ. Составы образца Б 

и «Коринфара» подобны за исключением того, что в состав образца Б входит 

комбинация твина-80 с лаурилсульфатом натрия, а в «Коринфаре» есть макро-

гол 35000. Натрия лаурилсульфат – анионное ПАВ, которое в комбинации с 

эмульгатором твином-80 способствует растворению труднорастворимого в воде 
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нифедипина. Поэтому высвобождение нифедипина из образца Б проходит 

заметно лучше. В состав «Коринфара» входит комбинация пленкообразова-

телей макрогол 6000 и макрогол 35000, которые по своей природе являются 

полиэтиленгликолем (неводный растворитель, солюбилизатор) и в свою 

очередь увеличивают процесс растворения и процент высвобождения нифеди-

пина, поэтому профиль высвобождения «Коринфара» лучше, чем образца А. 

При проведении эксперимента были изучены профили растворения 

таблеток нифедипина различных производителей. Установлено, что процент 

высвобождения нифедипина из образца Б выше, чем из «Коринфара», а из 

«Коринфара» выше, чем из образца Б. Также были изучены составы вспомога-

тельных веществ таблеток нифедипина, и обусловлено, что введение в состав 

таблеток ПАВов, эмульгаторов и солюбилизаторов способствуют увеличению 

высвобождения действующего вещества. 

____________________________________________________________________ 

УДК 340.6  Медичні науки 

 

СУЧАСНІ  СУДОВО-МЕДИЧНІ  ІНФОРМАЦІЙНІ  СИСТЕМИ  В  УКРАЇНІ 

 

Моргун А.О.
1
, Хижняк В.В.

2
, Борщ С.С.

1
, Моргун О.О.

1
 

1
Судово-медичні експерти Харківського 

обласного бюро судово-медичної експертизи. 
2
Доцент кафедри судової медицини та медичного 

правознавства  ім. засл. проф. М.С. Бокаріуса 

Харківського національного медичного університету, 

канд. мед. наук, доцент 

Введення в дію електронних судово-медичних інформаційних систем на 

теренах України поступово набирає оберти, актуальність якого показано у 

відповідних судово-медичних публікаціях [1, 2, 3]. 

Мета повідомлення – опрацювання основних механізмів застосування в 

судовій медицині медичних інформаційних систем. 

Судово-медична інформаційна система (далі – СМІС) у практичній роботі 

– це електронна система, що забезпечує користувачам швидко отримувати 
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належної якості судово-медичні послуги. Вона також здійснює контроль ефек-

тивності фінансової діяльності та запобігає негативній дії людського фактору. 

Судово-медична інформаційна система (у науково-практичному сенсі) – це 

електронно-інформаційна система, що забезпечує автоматизацію ведення обліку 

судово-медичних послуг та ефективне управління медичною інформацією 

шляхом створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією, даними і 

документами в електронному виді через центральну базу даних МОЗ України та 

медичні інформаційні системи завдяки відкритому програмному інтерфейсу. 

Ми пропонуємо розрізняти такі види СМІСів: 

– внутрішні та зовнішні; 

– основні та другорядні; 

– першочергові та відтерміновані; 

– одноразові та багаторазові. 

Внутрішні види СМІСів існують в обласних бюро судово-медичних 

експертиз із закритою для МОЗ України та внутрішньобюровських 

користувачів власною базою даних. Вони базуються на послідовних принци-

пах: комплексність; корпоративність; закритість; вибірковість; специфічність; 

адекватність, зокрема, оплати; стандартизованість; уніфікованість. 

А зовнішні види СМІСів забезпечують реєстрацію в базі МОЗ України 

паспортних даних, судово-медичних діагнозів, кодування причин смерті; 

здійснюють електронний зв’язок з правоохоронними органами. 

Пропонується створення Інформаційного центру (далі – ІнЦ) на базі 

постійно обновлюваної комісії в якості основного компоненту СМІСів. Такий 

орган забезпечить максимальне усунення людського фактору на всіх етапах 

розподілу і виконання експертиз; взаємне навчання і підвищення професійного 

рівня експертів; автоматичний постійний контроль якості та термінів 

проведення експертиз. 

Базові принципи ІнЦ: 

1. Забезпечення об’єктивності. 

2. Визначення складності експертизи за класифікацією і коректуванням. 
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3. Суттєве зниження навантаження на експертів. 

4. Об’єктивне застосування заохочень. 

Функції ІнЦ: 

1. Автоматичне визначення кількості загальних експертиз, лабораторних 

та інших видів експертиз, досліджень, засідань в судах, оглядів місця події. 

2. Визначення складності експертиз: 

2.1. Легка. Наприклад: нагла смерть поза межами лікувального закладу. 

Проводить один експерт з врахуванням результатів токсикологічного і 

гістологічного досліджень. Всі експерти без лікарських категорій. Якщо це 

жива особа, то вона з легким ступенем тяжкості тілесних ушкоджень без 

медичної документації. 

2.2. Середня. Проводять експерти з другою лікарською категорією та без 

категорій. 

2.3. Складна. Проводять експерти з першою лікарською категорією та з 

другою категорією. 

2.4. Найвищої складності. Проводять експерти з вищою лікарською 

категорією та з першою категорією. 

3. Пропонується єдина експертиза по 1-му об’єкту (часто це труп), для 

виконання яких застосовується універсальний принцип: 1 об’єкт – 1 експертиза. 

У цьому разі основний експерт і всі залучені експерти виконують і підписують 

свою частину протокольної частини Висновку експерта, а відповіді на питання 

підписуються всіма експертами, бо експерти судово-медичної лабораторії 

мають первинну спеціалізацію загального судово-медичного експерта. 

Такий підхід зменшує навантаження, піднімає рівень експертних 

досліджень. 

Крім того, необхідна реорганізація структури бюро для скорочення 

впливу адмінресурсу (як функція ІнЦ) 

4. Оптимізація та групування підрозділів бюро. 

4.1. Утворення загального судово-медичного відділу з філіями у районах 

шляхом злиття в один наступних відділів: судмедекспертизи трупів, судмед-
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експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб, чергових судмедекспертів, 

комісійних судмедекспертиз, районних відділень. 

Спростить функціонування ІнЦ; забезпечить роботу ІнЦ при малій 

кількості експертів в бюро; стане підґрунтям скорочення необґрунтованого 

впливу начальника бюро та його адмінапарату на незалежність експерта до 

рівня організаційних і адміністративно-господарських функцій, оптимізація 

їхнього (мінімалізація) контролю за експертизами і забезпечення повної 

конфіденційності на тлі абсолютної вимогливості до виконання цих норм на 

базі КПК України і закону України «Про судову експертизу»; створення нового 

наказу (закону) «Про судово-медичну службу». 

4.2. На перших етапах залишити відділ «Судово-медична лабораторія». 

4.3. Створити відділ атестованих (сертифікованих) консультантів і 

експертів з вузьких медичних спеціальностей і оснастити його високотехноло-

гічним устаткуванням та стандартами ISO. 

Таким чином, створення СМІСів в Україні повинно пройти певні етапи і 

опрацювати принципи здійснення новацій, що можливо завдяки організацій-

ним, технічним заходам з боку судово-медичних установ та керівництва 

судово-медичною галуззю. 

Література: 

1. Деякі питання електронної системи охорони здоров'я: постанова 

Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2018 р. № 411 [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/411-2018-%D0%BF/ed201804-

25#n280 (01.12.2018 р.  23:51). 

2. Моргун А.О. Про необхідність впровадження електронної судово-
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В.В. Хижняк // Наукові підсумки 2018 року: збірник наукових матеріалів XXV 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – м. Вінниця, 17 грудня 
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УДК 616.379-008  Медичні науки 

 

РОЛЬ ОКИСЛЮВАЛЬНОГО СТРЕСУ В ПАТОГЕНЕЗЕ  ДИАБЕТИЧНИХ 

УСКЛАДНЕННЬ 

 

Осінська Л.Ф.                                                                                                                     

Асистент   

                               Національний медичний університет 

 імені О.О.Богомольця 

                                                                          м. Київ, Україна 

Анотація  У доповіді  наведенний аналіз літературних даних діабетичних 

судинних ускладнень цукрового діабету.  Незважаючи на велику кількість 

досліджень до цих пір залишається незрозумілим механізм розвитку цукрового 

діабету. Негативні результати клінічних випробувань з антиоксидантами 

спонукали нові дослідження, присвячені механізмам окисного стресу у хворих 

цукрового діабету [ ]. Проведена спроба узагальнити патогенетичні 

механізми діабетичних ускладнень, пов’язаних з токсичним впливом 

гіперглікемії на розвиток окислювального стресу.  

Мета роботи - навести аналіз літературних даних діабетичних 

судинних ускладнень цукрового діабету і визначити  роль окислювального 

стресу в патогенезе  диабетичних ускладнень  

Ключові слова: Хронічна гіперглікемія, окислювальний стрес, 

антиоксиданти, макро- і мікросудинні ускладнення..  

Окислювальний стрес є основним фактором ризику цукрового діабету, 

патогенез якого пов'язаний зі збільшенням резистентності до інсуліну або 

порушенням секреції інсуліну. Окислювальний стрес визначають як надмірне 

утворення і / або недостатнє видалення реактивних молекул,  реактивних форм 

кисню (ROS) і азоту (RNS) . Окислювальний стрес є патогенним фактором 

ендотеліальної дисфункції ендотеліальних клітин в  етіології мікросудинних і 

макросудинних ускладнень цукрового діабету [ ]. Генерації вільних радикалів 

не сбалансованною дією ендогенної антиоксидантної системи призводить до 
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розвитку ускладнень цукрового діабету (ЦД),  - ретінопатії, нефропатії, 

нейропатії, кардіопатії. Діабетична мікро- і макроангіопатії важаються 

полиетіологічними, багатофакторними захворюваннями.  

Важливим чинником поразки ендотеліальних клітин (ЕК) є сорбітоловий 

шлях метаболізму глюкози [ ]. Надмірне накопичення сорбітолу в клітинах 

приводить до гіпоксії тканин, осмотичному пошкодженню клітин - набряку і 

тромбоутворенню з руйнуванням ЕК. 

Додатковими чинниками пошкодження мембран ЕК є кетоацидоз і 

глікозування N-кінців трансмембранних протеїнів. Накопичення таких 

продуктів приводить до ретінопатії, ниркової та серцево-судинної патології.  

Пригнічення внутрішньоклітинного утворення вільних радикалів за дією 

антиоксидантів  забезпечуває терапевтичну стратегію для запобігання окисного 

стресу і судинних ускладнень.  Визначення  ролі окислювального стресу і 

антиоксидантів в патогенетичних механізмах макро- і мікродіабетичних 

ускладнень з метою спрямованої корекції було доцільним для пропонування 

сучасних методів лікування з метою розвитку антиоксидантної терапії [ ].  

Антиоксиданти виявляються важливими інструментами в дослідженні окислю-

вальних діабетичних патологій. Недостатньо данних літератури о ролі 

окислювального стресу і антиоксидантів при діабетичних ускладненнях.  

У цієї доповіді джерела вільних радикалів, які сприяють окислювальному 

стресу і пошкоджують  природні захисні механізми, надмірне накопичення 

сорбітолу при ускладненях діабету коротко розглянуті.  

ВИСНОВКИ 

1. Гіперглікемії, гіпоінсулінемії і дисліпідемії у хворих на цукровий 

діабет, здатні викликати окислювальний стрес, що призводить до ендотеліаль-

ної дисфункції та атеросклерозу.   

2. Окислювальному стресу належить важлива роль  в етіології мікросудин-

них і макросудинних ускладнень цукрового діабету.  Пригнічення внутрішньо-

клітинного утворення вільних радикалів забезпечує терапевтичну стратегію для 

запобігання окисного стресу і пов'язанних з діабетом судинних ускладнень.  
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3.Терапія антиоксидантами і / або факторами, необхідними для утворення 

оксиду азоту (NO) може потенційно покращувати ендотеліальну дисфункцію 

при ЦД шляхом з'єднання синтази NO і мітохондріальної функції, а також 

зменшення активності судинної НАД (Ф) Н – оксидаза 

4. Антиоксиданти , такі як N-ацетилцистеїн, вітамін С, і альфа-ліпоєвої 

кислоти ефективні в зниженні діабетичних ускладнень  
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Mногофакторность метаболических нарушений при сахарном диабете 

(СД) вызывают сосудистые и неврологические осложнения. В основе -

длительная хроническая гипергликемия.  

Цель работы: Представить основные патогенетические механизмы 

развития СД и предложить анализ данных литературы, касающихся позитивной 

метаболической терапии для коррекции патогенических механизмов 

осложнений СД.  

Ключевые слова: Гіпертоксичность, Гіперглікемія, окислітельній стресс, 

поліоловій путь метаболизма, коферменты и витамины, антигипоксанты, 

антиоксиданты.  

Патогенез СД включают глюкозотоксичность; активацию полиолового 

пути метаболизма; гликирование белков. активацию цитокинов, протеинкиназы 

С; окислительный стресс, активацию липолиза и протеолиза; активацию анаэ-

робного гликолиза и т.п. [1]. Дислипидемия, повышением холестерина 

липопротеидов низкой и очень низкой плотности и понижением холестерина 

липопротеидов высокой плотности, является условием для развития и прогрес-

сирования атеросклероза. Рассогласование систем контроля клеточного и 

тканевого гомеостаза, вызывают глюкотоксичность и липотоксичность. 

Характерными нарушениями гомеостаза при СД являются ангиопатии [2]. и 

нейропатии з активацией гликолиза с образованием избытка пирувата и 

лактата, свободных жирных кислот (СЖК) и блокадой образования ацетил-кар-

нитина и ацетил-коэнзима А. Избыток жирных кислот, накапливающихся в 

условиях ишемии, способствует накоплению недоокисленных продуктов (ацил-
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карнитина и ацил-СоА, свободных радикалов, арахидоната и простагландина 

Е2). Ацил-карнитин и ацил-СоА блокируют Са2+-АТФазу саркоплазматическо-

го ретикулума и, следовательно, кальциевый насос, Na+,K+-АТФазу сарколем-

мы (натриевый и калиевый насосы), аденин-нуклеотидтранслоказу и АТФ-

насос [1]. Кроме того, СЖК ингибируют захват и использование клетками аль-

тернативных источников энергии — глюкозы, лактата и пирувата, увеличивают 

захват и окисление СЖК, блокируют транспорт и использование АТФ. Систем-

ность развития ангиопатий при СД 3 влечет за собой ишемизацию органов и 

тканей, поэтому одним из альтернативных вариантов метаболической терапии 

является использование препаратов, оптимизирующих метаболизм ишемизиро-

ванной клетки с обеспечением блокады распада жирных кислот и активацией 

аэробного гликолиза. Дефицит витаминов при СД. с включением в метаноли-

ческую терапию СД антиоксидантов [3], витаминов группы В (В1, В6, В12), 

инозина (рибоксина) и инозита, оказывает оптиминизирующее метаболическое 

действие на энергетические процессы. Кроме компенсации углеводного обмена 

возникает проблема оптимизации метаболических процессов, сопровождающих 

развитие системных ангио- и нейропатий.  

В настоящее время среди «кандидатов» для проведения метаболической 

терапии рассматриваются препараты следующих групп:  

1. Коферменты и витамины (витамины группы В, (никотинамид; кокардо-

ксилаза, пангамовая кислота, тиоловые производные – унитиол, ацетилцистеин);  

2. Антигипоксанты (актовегин, гутимин, убихинон, цитохром С); 

3. Антиоксиданты (ферментативные антиоксидантные системы: 

супероксиддисмутази, глутатион-пероксидазы, глутатион-редуктазы, 

каталазы. Неферментативные антиоксиданты (глутатион, убихинон), витамины 

С и Е, каротиноиды, липоевая кислота, селен и др.  

4. Парциальные ингибиторы окисления жирных кислот (p-FOX ингиби-

торы - милдронат, ранолазин, триметазидин, этомоксир). 

5. Субстраты пластического обмена (аминокислоты с разветвленной 

углеводородной цепью — лейцин, изолейцин, валин, глутамин); 
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6. Психоэнергизаторы и ноотропы (диметиламиноэтанол, пирацетам);  

Эффективность полифакторного лечебного воздействия при сахарном 

диабете подтверждена многочисленными рандомизированными клиническими 

исследованиями, в которых оценивалось совместное использование 

гипогликемизирующих и гипотензивных препаратов, статинов, аспирина, 

клопидогреля и др, 

Выводы 

 Эффект в лечении диабетических макроангиопатий, в патогенезе 

которых ведущую роль играют процессы ишемизации и последующие 

нарушения гомеостаза. основан на достижении компенсации углеводного 

обмена, улучшении магистрального и коллатерального кровотока, обеспечении 

оптимальных реологических свойств крови и улучшении обменных процессов в 

ишемизированных тканях.  
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Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поширює офіційну 

статистику, де чітко вказані основні причини смертності в світі. Це хвороби 

серцево-судинної системи і рак, ДТП. Проте дослідження фахівців з медичної 

школи університету Джонса Хопкінса ставить під сумнів цю статистику, 

оскільки ВООЗ та інші офіційні організації не визнають і не враховують одну з 

найпоширеніших причин смерті в світі - лікарські помилки [1]. За останні роки 

завдяки засобам масової інформації стало відомо, що у США серед найпошире-

ніших причин смерті третє місце займає саме так звана «лікарська помился (me-

dical error)» [2]. Окремі випадки, що стосуються жерств неякісного лікування, 

також все частіше стали з’являтися і на сторінках українських видань [3].  В 

Україні в таких випадках правоохоронні ограни відкривають кримінальні про-

вадження за статтями 139 та 140 Кримінального Кодексу та призначають 

судово-медичну експертизу, що регламентавано чинним законодавством [4, 5, 

6, 7, 8]. Проте оцінка надання медичної допомоги завжди викликає труднощі, а 

органам слідства та суду для вірної кваліфікації злочину та визначення вини 

медичного працвника потрібно ретельно вивчити специфіку медичної діяльнос-

ті, спираючись на судово-медичну експертизу. Експертам же, у свою чергу, 

необхідно виявити не тільки дефекти надання медичноїдопомоги, але і проана-

лізувати у динаміці на кожному етапі обсяг, тактику, повноту, своєчасність 

призначених та виконаних хворому лікувально-діагностичних заходів. 

З цією метою було досліджено 109 медичних карток стаціонарних хворих у 

випадках розбіжностей клінічного та судово-медичного діагнозів за основним 
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діагнозом та ускладненнями для виявлення основних причин невірно встановле-

ного діагнозу за даними багатопрофільної лікарні швидкої та невідкладної медич-

ної допомоги (ЛШНМД) м. Києва за поточні 7 років. Хворі надходили до лікарні з 

підозрою на травму та отруєння та перебували на лікуванні у наступних відділен-

нях: інтенсивної терапії та екстреної допомоги (ВІТ та ЕД), травматології, 

невідкладної терапії. Обробка та аналіз даних проводилися в програмних пакетах 

OpenOffice (Base, Calc, Writer, Draw, Math), GNU Octave зі збереженням вихідних 

документів у форматі *.doc, *.xls.  Встановлені  у різних відділеннях діагнози були 

розподілені на три групи: захворювання, травма та отруєння. При цьому співпа-

діння клінічного та судово-медичного діагнозів (захворювання－захворювання, 

травма－травма, отруєння－отруєння) склало загалом 19 випадків (17,3%), неповне 

співпадіння －27 (24,8%), решта випадків- повне неспівпадіння діагнозів.  

У відділенні ВІТ та ЕД у 49,0% ставився діагноз отруєння, у той час, як 

причиною смерті було захворювання (53,9%). Тут ставилися майже завжди 

діагнози отруєння, у тому числі алкоголем та його сурогатами, наркотичними, 

невідомими речовинами, подеколи  із ураженням підшлункової та печінки 

(загалом 93,3 %) при безпосередній причині смерті від панкреанекрузу, циррозу 

печінки, печінкової та ниркової недостатності.  При цьому лікування у відділенні 

було спрямоване на детоксикацію. Втім, у цьому відділенні за наявності ниркової 

недостатності не ставиться питання щодо доцільності обстеження хворих для 

наступного проведення гемодіалізу. Слід зазначити, що з 90 випадків по даному 

відділенню один діагноз лікарями ставився в 32 випадках (35,6%), причому з них 

тільки в 18 (20 %) випадках клінічний співпадав з судово-медичним (переважна 

більшість з них – 15 випадків– по отруєнням і тільки 3 випадки- по захворюван-

ню). У решті ж випадків лікарями встановлювалося 2 та більше діагнозів, причому 

у більшості випадків (58,9%) діагноз все ж таки не був встановлений вірно. 

У відділенні травматології у 63,6% ставився діагноз травми, у той час, як 

причиною смерті було захворювання (53,9%). Тут найбільш частими 

клінічними діагнозами з вказаних були скелетна травма (6 випадків з 11- 54,5 

%) при безпосередній причині смерті від  різноманітних захворювань (частіш за 
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все це було цереброваскулярне захворювання та панкреанекроз – по 2 випадки 

кожного). При оцінці лікування лікувально-діагностичні заходи було обрано 

згідно встановленим діагнозам, що зовсім не відповідало фактично наявній у 

хворих патології. Слід зазначити, що з 11 випадків по даному відділенню один 

діагноз лікарями ставився тільки в 1 випадку,який не співпав з судово-

медичним. У більшості випадків (72,7%) діагноз не був встановлений вірно. 

У відділенні невідкладної терапії були одиничні випадки, коли травму плу-

тали з захворюванням і навпаки. Тут клініцистами у половині випадків (50%) 

було встановлено переохолодження при безпосередній причині  смерті від пан-

креанекрозу. Лікування при цьому не відповідало такому, що було необхідним 

при панкреанекрозі. Слід зазначити, що з 8 випадків по даному відділенню один 

діагноз лікарями ставився тільки в 1 випадку, який співпав з судово-медичним- 

по захворюванню. У більшості випадків (62,5%) діагноз не повністю співпадав. 

У випадках співпадінь діагнозів клініцистів та судово-медичного експерта 

лікування відповідало встановленим діагнозам. У випадках неповного співпа-

діння судово-медичного і клінічного діагнозів лікування, у цілому, було 

призначене відповідно до одного чи двох із встановлених клініцистами діагно-

зів. Що ж стосується тих випадків, коли діагнозів було більше, то лікування, 

фактично, було спрямованим також на 1-2 патології і зовсім не стосувалося 

інших виставлених діагнозів. Якщо оцінювати доцільність лікування, то воно 

хоча і не було протипоказане, втім не могло значно полегшити стан хворого.  

При оцінці лікування, яке було проведено на догоспітальному етапі 

(бригадами ШМД), можна сказати, що воно було симптоматичним і було 

спрямовано на стабілізацію стану хворого.  Діагноз медичними працівниками 

ШМД встановлювався посиндромально, втім медикаментозне лікування, що 

проводиться на догоспітальному етапі, майже не відрізняється у всіх випадках. 

Це, можливо, пов’язано з нестачею препаратів у працівників ШМД. Слід також 

зазначити, що у жодному випадку працівниками ШМД не було діагностовано 

пневмонію. У той же час  від пневмонії померло 4 пацієнта- у ВІТ та ЕД, 2- у 

травматологічному та 1- у невідкладній терапії. При цьому, з усіх  випадків у 
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клінічному діагнозі лікарі встановили наявність пневмонії тільки у 2-х 

випадках (по 1- у травматологічному відділенні та невідкладній терапії).  

Неспівпадіння трьох діагнозів (ШМД, клінічного та судово-медичного) 

спостерігалося тільки у відділенні ВІТ та ЕД. 

При аналізі діагнозів, які встановлювалися співробітника ШМД, було вияв-

лено, що вони співпадали з клінічним діагнозом: у ВІТ та ЕД – у 56,7 % (51), у 

травматологічному – у 90,9 % (10), у невідкладній терапії – у 25 % (2). При аналізі 

медичної документації загалом було виявлено недостатньо описаний соматичний 

стан хворого, що свідчить про  низьку якість оформлення медичної документації. 

Слід зазначити, что для вірної правової оцінки діянь лікарів необхідно 

чітко визначитися зі складом злочину у медичній сфері, що можливо тільки при 

тісній взаємодії працівників слідчо-судових органів та судово-медичних екс-

пертів, адже саме «Висновок експерта» є процесуальним джерелом доказів, (ч. 

2., ст. 84 Кримінального процесуального кодексу України [6]). Велику роль у 

цьому відіграють правильно сформульовані питання  у постанові щодо 

призначення судово-медичної експертизи.  

Таким чином, рівень надання медичної допомоги в лікувальних закладах 

України є низьким, що пов’язано, насамперед, з недосконалістю нормативно-пра-

вової бази, яка б визначала чіткий алгоритм дій лікаря на різних етапах, а також, 

ймовірно, з відсутністю злагодженої та організованої роботи медичних 

працівників. 
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Кариес зубов и заболевания тканей пародонта являются одной из 

актуальных проблем современной стоматологии в связи с их широкой 
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распространенностью и неблагоприятным воздействием на органы желудочно-

кишечного тракта и организм в целом [1]. 

Планирование и проведение лечебно-профилактических мероприятий 

врачами-стоматологами должно проводиться на основании анализа заболевае-

мости, которая оценивается по изучению распространенности и интенсивности 

этих заболеваний [2], а также с учетом влияния на заболеваемость климатогеогра-

фических условий, состава питьевой воды и питания, экологических фак.торов, 

которые воздействуют на организм  человека через пищу, воду и воздух [3].  

Известно, что некоторые штаммы микроорганизмов, в частности стрето-

коккус мутанс, обладают способностью образовывать зубной налет и вызывать 

поражение зубов кариесом. Микробная теория происхождения кариеса 

подтверждается и тем, что у гнатобиотических животных кариес не возникает. 

Введение per os стрептококков стерильным животным приводит к образованию 

типичного поражения зубов. 

Вторым по массовости заболеванием является заболевание тканей 

пародонта, от которого страдает более 80% населения нашей страны [4, с. 73].  

Вопросам этиологии и патогенеза заболеваний тканей пародонта посвящено 

огромное количество работ [5; 6]. В то же время ключевыми моментами в разви-

тии заболеваний тканей пародонта являются условно-патогенные и патогенные 

микроорганизмы, иммунологические нарушения, снижение резистентности 

тканей полости рта, адаптационно-трофические нарушения. 

Роль микробов, которые постоянно присутствуют в полости рта, в развитии 

этого заболевания не вызывает сомнения. Показан ряд микроорганизмов, которые 

превалируют в этоопатогенезе заболеваний тканей пародонта [7]. В то же время 

единого мнения о роли отдельных видов микроорганизмов в развитии 

заболеваний тканей пародонта до настоящего времени не существует. 

В свою очередь организм человека имеет мощную адаптационную 

систему, которая состоит из взаимообусловленных иммунологических, 

атиоксидантных, нейроэндокринных и др. факторов, которые обладают 

противомикробной защитой. Адаптационная система помогает организму 
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приспосабливаться к воздействию на него внешних и внутренних не благоприят-

ных факторов [8, с. 119]. Благодаря адаптационным системам, организм человека 

выживает при воздействии на него неблагоприятных факторов, повышается 

неспецифическая и специфическая резистентность тканей и органов [9]. 

В патогенезе заболеваний тканей пародонта важную роль играет активация 

процессов свободнорадикального окисления липидов и снижение активности 

ферментов антиоксидантной защиты. Антиоксидантная на достаточность 

приводит к снижению адаптивных возможностей организма и тканей полости рта. 

Усиление процессов пероксидации липидов приводит к дезорганизации 

метаболизма, нарушению проницаемости биологических мембран, освобождению 

активных провоспалительных веществ, которые приводят к повреждению тканей 

и возникновению воспалительных процессов в тканях пародонта [10]. Усилению 

перекисного окисления липидов в возникновении гингивитов и пародонтитов 

отводится важная роль, в связи с этим и разрабатываются средства, направленные 

на снижение процессов свободнорадикального окисления липидов.  
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Мільйони людей схильні до уражень кісткових тканин в результаті 

патологічних захворювань, таких як остеомієліт, остеосаркома, остеопороз, або 

травм. Сучасний стан хірургії, наприклад в онкології, дозволяє врятувати життя 

багатьом пацієнтам за рахунок нової техніки розширених хірургічних втручань, 

які, однак, призводять до значних післяопераційних кісткових дефектів. З 

античних часів медики шукають способи реконструкції кісткових тканин за 

допомогою заміщення дефекту імплантатом для забезпечення можливості 

нормального функціонування пошкодженого органу, наприклад, нести 

фізіологічні навантаження. 

Враховуючи що в Україні більше 5 років триває антитерористична 

операція і число людей потребуючих лікування опорно-рухового апарату з 
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кожним днем збілшуться, і в більшості випадків у потерпілих не має змоги 

самостіно придбати імплант. Також такі матеріали застоовуються в 

стоматології що значно збільшує область їх застосування цих матеріалів 

Президія НАН України відзначає, що в системі охорони здоров'я України 

існують значні труднощі щодо забезпечення матеріалами медичного 

призначення. Такі матеріали загалом імпортного виробництва, а їх вартість на 

внутрішньому ринку необгрунтовано висока. Тому актуальною є робота по 

створенню і впровадженню у виробництво вітчизняних медичних матеріалів. 

[1]. 

Розробки матеріалів медичного призначення  переважно зосереджені в 

установах НАН України матеріалознавчого та хімічного профілю але 

фінансування на розвиток власного виробництва виділяється недотатня 

кількість необхідних ресурсів не тільки для виробництва але й для їх вивчення. 

Проаналізувавши стан ринку таких матеріалів можна зробити висновок 

що інвестування коштів для розробки та вивчення медичних матеріалів є 

доцільним і нагальним. Враховуючи потребу в них, інвестиції необхідні для 

розвитку можуть залучатись не тільки за рахунок державних а також відкриває 

можливість залучення приватних та іноземних інвесторів.  
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Серед хвороб похилого віку до соціально значущих захворювань 

відносять атеросклероз, гіпертонічну хворобу, цукровий діабет. Важливим 

фактором ризику для розвитку перерахованої патології у літніх жінок в 

постменопаузі є ожиріння, розвиток якого значною мірою залежить від способу 

життя. [1, с.21][ 2, с.3] 

Мета дослідження - виявити поширеність остеопорозу (ОП) у жінок 

похилого віку з первинним абдомінальним ожирінням.[3, с.18] 

Матеріали і методи дослідження. У дослідженні взяли участь 80 жінок в 

постменопаузі. Обстежувані жінки були розділені на дві групи: група 

спостереження - жінки похилого віку з первинним абдомінальним ожирінням 

(n=40) і група порівняння - жінки похилого віку з нормальною масою тіла 

(n=40). Усім жінкам проведена ультразвукова денситометрія - визначення 

проекційної мінеральної щільності (г\см2) в досліджуваних ділянках скелета.  

У всіх пацієнток визначали індекс маси тіла (ІМТ) Кетеле. Згідно з 

рекомендаціями ВООЗ, діагностика ОП проводиться на підставі T-критерію: в 

межах норми знаходяться значення, що не перевищують +2,5 SD і не нижче-

1SD, значення < - 1SD але > -2.5 SD вважаються остеопенією, значення < -2.5 

SD класифікуються як ОП. Усі пацієнти добровільно і анонімно відповіли на 

питання анкети, що включає питання щодо здорового способу життя (наявність 

шкідливих звичок, схильність до стресових ситуацій, умови праці й відпочинку, 

культура прийому їжі, регулярні фізичні вправи), соціодемографічні питання 
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(сімейне становище, освіта, професія, стаж роботи) і наявності соматичної 

патології, що сприяє розвитку остеопорозу. [4, с.32][ 5, с.10][ 6, с.15] 

Результати та їх обговорення. Середній вік жінок становив 58,6±0,77 років. 

Аналіз анкет групи спостереження виявив у респонденток порушення харчової 

поведінки, режиму харчування, непомірність в їжі, прийом різноманітної й кало-

рійної їжі переважно в другій половині дня. У групі спостереження остеопороз 

виявлено у 40% випадків, остеопенія у 45% випадків. У групі порівняння остеопо-

роз виявлено у 75% випадків, остеопенія у 17,5% випадків. Слід зазначити, що у 

жінок похилого віку, які мають ІМТ = 30-35 кг/м2 достовірно майже в 2 рази 

рідше виявлено ОП, але більш ніж у 3 рази частіше зареєстрована остеопенія, у 

порівнянні з показниками у жінок з ІМТ=18,5-25 кг/м2. Крім того, у літніх жінок з 

первинним абдомінальним ожирінням достовірно рідше розвивається ОП, ніж у 

жінок з ідеальною масою. [7,с.11][8,с.15][9,с.11][10,с.3-4] 

Висновки. Отримані нами дані доводять, що перешкодою розвитку 

остеопорозу в похилому віці, очевидно, є споживання в їжу різноманітних про-

дуктів, що включають джерела кальцію, Омега-3 кислот, повноцінні білки. У 

той же час в їх способі життя виявлені порушення харчового поведінки, які 

призвели до надлишкової маси тіла і розвитку первинного абдомінального 

ожиріння. 
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цукрового діабету з клінічними проявами діабетичної нефропатії встановлено 

зниження вмісту нікотинамідаденіндинуклеотиду - NAD на 31%. Корекція 
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призвела до збільшення вмісту NAD у кірковому шарі нирок 

діабетичних щурів. Встановлено, що нікотинамід може бути використаний в 

якості ниркового протектора. 
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Вступ. Діабетична нефропатія є одним з хронічних ускладнень цукрового 

діабету [1]. Захворювання розвивається на тлі гіперглікемії, внаслідок якої 

накопичуються кінцеві продукти глікозилювання протеїнів, активації 

поліолового шляху обміну глюкози, збільшується концентрація внутрішньо-

клітинних активних форм кисню та нітрогену, що призводить до активації 

оксидативного стресу. Оксидативний стрес є одним з основних механізмів 

розвитку діабетичної нефропатії [2]. 

Основним клінічним значенням поліолового шляху є неконтрольоване 

потрапляння глюкози за градієнтом концентрації до інсуліннезалежних тканин: 

нейронів, ендотелію, кришталику ока та клубочкових клітин нирок. Активація 

поліолового шляху при гіперглікемії посилює синтез альдозоредуктази та 

використання NADPH, що призводить до виснаження його пулу. Як наслідок, 

зменшується пул антиоксидантів, зокрема глутатіону. Сорбітолдегідрогеназа, 

коферментом якого є NAD, метаболізує сорбітол у фруктозу, яка використову-

ється як енергетичний субстрат.  

Нікотинамід (НА) (вітамін B3) - ендогенний метаболіт - біохімічний 

попередник нікотинамідаденіндинуклеотиду. Нікотинамід поліпшує енергетик-

ний стан в ішемізованих тканинах, покращує метаболічні зміни за цукрового 

діабету. Встановлено, що NAD відіграє важливу роль у клітинному диханні, 

репарації ДНК, ацетилуванні протеїнів тощо. Нікотинамід інгібує окисне 

пошкодження мембран активними формами кисню (АФК) [3]. Він захищає від 

окиснення білки і ліпіди. Антиоксидантні властивості нікотинаміду більші ніж 

у ендогенних антиоксидантів - аскорбінової кислоти і альфа-токоферолу. Отже, 

нікотинамід можна розглядати як потужний антиоксидант, здатний захистити 

клітинні мембрани від окисного ушкодження, викликаного АФК. Це робить 

його перспективним для використання в лікуванні ускладнень цукрового 

діабету.  

Мета дослідження – дослідити вміст NAD в кірковому шарі нирок щурів 

в контрольній групі, в групі з експериментальним стрептозотоциновим 

цукровим діабетом та виявити можливість корекції вмісту NAD нікотинамідом. 
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Результати та їх обговорення. Результати досліджень (табл.) показали 

зниження концентрації NAD за експериментального ЦД на 31%, що сприяє 

гальмуванню перетворення сорбітолу у фруктозу та накопиченню сорбітолу у 

кірковому шарі нирок [4]. Це призводить до активації гіпоксії, вільно 

радикальних процесів та порушення антиоксидантної системи. Не виключено, 

що за гіперглікемії у кірковому шарі нирок експериментальних тварин будуть 

зазнавати змін енергетичні процеси, в результаті чого відбудеться виснаження 

пулу NAD і як наслідок синтез ATP. 

Введення нікотинаміду призвело до часткового відновлення вмісту NAD 

у кірковому шарі нирок діабетичних щурів.  

Таблиця. Вміст NAD у кірковому шарі нирок (мкмоль/г, M± m) 

 

Показник 

Група 

Контрольна 
Цукровий 

діабет 

Цукровий 

діабет 

+ нікотинамід 

NAD 0,261 ±0,023 0,180±0,012* 0,204±0,015# 

* Різниця достовірна у порівнянні з показниками контрольної 

групи(Р<0,05); 

#Різниця достовірна у порівнянні з показниками діабетичної групи 

(Р<0,05). 

Висновки. В умовах експериментального цукрового діабету встановлено 

зниження рівня  NAD на 31%, а при введенні екзогенного нікотинаміду 

спостерігається часткове відновлення вмісту NAD у кірковому шарі нирок 

діабетичних щурів. Тобто нікотинамід,   який є одним із основних метаболітів 

енергетичного обміну, коензимом дегідрогеназ і відіграє важливу роль у 

численних метаболічних процесах за експериментального цукрового діабету 

буде виконувати терапевтичну дію для метаболічної корекції ускладнень, які 

виникли за діабетичної нефропатії. Отже, нікотинамід може бути використаний 

в якості ниркового протектора.                
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Серед митців 60-х років ХХ століття, які потрапили під страшну машину 

терору, виділяється постать Василя Стуса. Справжній інтелігент, який усе 

життя присвятив не тільки розвитку української культури, а й визволенню 

Батьківщини від радянської ідеології.  

Згідно теоретичному аналізу з’ясовано, що «українська інтелігенція» - це 

ідейні представників українського народу, які володіють сукупністю моральних, 

етичних, інтелектуальних, соціальних якостей, досягли високого рівня у всіх сфе-

рах своєї життєдіяльності та мають сформовану національну ідентичність. Харак-

терними проявами національної ідентичності є включеність в громадське та полі-

тичне життя, прагнення володіти знаннями про свою державу та любов до народу. 

Акмеологічна складова компетентності в представників інтелігенції  

включає: сформованість зрілого віку, мотивування на процес самореалізації, 

підвищення творчого потенціалу та створення акмесередовища, що сприяє 

актуалізації потреби особистісного розвитку. 
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Василь Стус є яскравим прикладом для розуміння поняття акмеологічних 

компетентностей, адже їх розглядають як готовність здійснювати психологіч-

ний та професійний розвиток з постійним ускладненням задач і зростанням 

рівня досягнень, які найбільш повно реалізують психологічні ресурси, що має 

людина. 

За життя Стуса постійно намагались зламати як фізично так і духовно: 

відрахування з аспірантури, звинувативши в «систематичному порушенні норм 

поведінки аспірантів та співробітників наукового закладу» (хоча причиною 

відрахування був його виступ-протест проти арештів української інтелігенції), 

два арешти в таборах суворого режиму, постійні обшуки під час яких 

вилучалися всі написані вірші. Стус, попри заборону на друк, був змушений 

виготовляти саморобні збірки, які призначалися для найближчого кола друзів. 

Він намагався будь-яким шляхом зберегти та донести своє незалежне слово про 

реалії життя української інтелігенції ХХ століття. До прикладу, Стусові 

літературні надбання, зокрема збірка «Веселий цвинтар» несе в собі предовсім 

травматичний досвід поета й людини – досвід людини переслідуваної й реально 

загроженої з боку всевладного політичного режиму. Зі слів М. Коцюбинської 

зрозуміло, що літературнознавець, як любив себе називати Стус, зазнав життя 

ускладненого задачами, які, нажаль, виявились тортурними [1, с.15]. 

Акмеологічні компетентності на початковому рівні формуються через 

акме-мотиваційні компоненти як сукупність спонукань та умов, що детерміну-

ють, активують, спрямовують та регулюють акме-орієнтований розвиток. 

Найсильніша залежність акме-мотиваційного компонента простежується у 

навчально-пізнавальних, професійних та соціальних мотивах [2, с.309]. 

Говорячи про пізнавальну сферу, у В. Стуса з дитячих років акме-

мотиваційний компонент виявлявся у пробудженні пізнавальних інтересів 

особистості й реалізовувався шляхом задоволення від самого процесу пізнання 

та його результатів. Про що свідчать біографічні дані з життя Стуса: закінчення 

школи з срібною відзнакою, червоний диплом отриманий після університету, 

вступ до аспірантури, тощо. Соціальна потреба проявлялась через прагнення у 
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громадській діяльності, самовираженні, забезпеченні соціальних прав, 

спілкуванні з іншими людьми, взаємодія з соціумом у всіх його проявах (вступ 

у шістдесятницький рух, приєднання до гельсінської групи захисту прав 

людини). Професійний мотив виражений постійним розвитком життєтворчого 

шляху, про що свідчить його літературний доробок. 

Відповідно до праць Г. Гандзілевської, Н. Оксентюк та А. Сіротової та ін., 

встановлено особливий зв’язок українського інтелігента зі своїм народом через 

духовність, національну свідомість та ідентичність, що є важливими аспектами 

в структурі формування українського інтелігента.  

Так, основою збереження національної ідентичності, відповідно до 

поетичної творчості є патріотизм – почуття  любові , поваги до Батьківщини, 

культури, її традицій та мови. Патріотизм був пріоритетною цінністю для В. 

Стуса. Розглядаючи національну ідентичність через дослідницький потенціал 

вчених, зокрема І. Комінярська, вважає, що письменницька ідентичність як 

цілісний механізм існує, коли національна ідея твору збігається з національною 

приналежністю автора. Виходячи з вищенаведеного, можна зробити висновок, 

що основна акме-ціль у життєтворчості Василя Стуса є розвиток національної 

ідентичності українського народу [3, с.58].  

Підтвердженням статусу «український інтелігент» є слова самого митця: 

«Заборона займатися творчою роботою, постійне приниження моєї людської і 

національної гідності, стан, за якого я чую себе річчю, державним майном, яке 

КГБ вписало на своє конто; ситуація, за якої моє почуття українського 

патріотизму відведено на ранг державного злочину; національно-культурний 

погром на Україні – все це змушує мене визнати, що мати радянське 

громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином – 

це значить бути рабом. Я ж до такої ролі не надаюся. Чим більше тортур і 

знущань я зазнаю – тим більший мій опір проти системи наруги над людиною і 

її елементарними правами, проти мого рабства» [4]. 

З’ясовано, що життєвий сценарій залежить від характеру соціальних 

очікувань та репрезентується через рольовий репертуар за допомогою технік 
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самопрезентації. Провідними механізмами його формування виокремлено 

ідентифікацію, рефлексію та індивідуалізацію, умовами – психологічну 

позицію (внутрішня) та соціокультурне середовище (зовнішня). Зв’язок 

сценарного процесу зі стратегіями самопрезентації розглянуто в контексті 

акмеологізації [5, с.100]. 

Звертаючись до детермінацій самопрезентації, ми притримуємся думок Р. 

Баумайстер та А. Стейнхілбер щодо поняття: це саморозкриття через 

демонстрацію власних думок, характеру, тощо. Це так зване самовираження [6]. 

В. Стус виражав своє протестне мислення через літературописання, адже тільки 

так він міг розповісти всьому світу про справжні наміри радянської влади. 

Кожна збірка була понадвагомою у творчості поета, позаяк підсумовує та 

засвідчує життєтворчу позицію митця.  

Під метою самопрезентації також розуміють створення індивідуального 

іміджу іншим людям. Стусу, нажаль за короткий життєвий період, вдалось 

скласти про себе враження справжньої людини. Доказом цього є 

висловлювання його друзів, колег, однодумців. Як розповідає Надія Світлична: 

«Він дуже конкретний, але прямий і принциповий та водночас уважний 

співбесідник і чуйна людина. Я завжди відчувала його вразливу делікатність, 

поєднану з нервовою напругою. У ньому рідкісно гармонійно поєднувалось 

неприйнятність фальшу, нетерпимість до зла в будь-яких виявах – і якась 

беззахисна оголеність душі, непрактичність у буденному житті» [4]. 

Мотиваційний рівень самопрезентації включає мотиви самоактуалізації, що 

сприяють самовизначенню в соціальній ролі для задоволення потреби 

презентувати власні успіхи й отримати оцінку навколишніх. Такі мотиви 

виділяємо провідними в реалізації життєвого сценарію. Тобто самопрезентація 

має на меті організацію взаємодії з іншими людьми для досягнення своїх цілей. [5, 

с.71]. Отже, на мотиваційному рівні в залежності від особистісних особливостей, в 

основі самопрезентації В. Стуса лежать тактики самовираження та саморозкриття.   

Отже, В. Стус завдяки акмеологічним компетентностям та процесу 

самопрезентації, що дозволили виконати місію, яку призначено Богом через 
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поетичний дар, він намагався донести до людських душ усю правдивість 

людського буття. «Якби було краще жити, я б віршів не писав, а – робив би 

коло землі» - засвідчує митець. Все-таки тоталітарний режим, офіційна 

унітарна ідеологія, яка охоплювала всі життєважливі аспекти людського 

існування, виявилися слабшими за Стусову щирість, за людську гідність, 

жертовність людини-патріота, яким був справжній інтелігент Василь Стус. 
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Анотація. У статті розглядається поняття кар’єри та кар’єрного 

розвитку в контексті сімейного становища особистості. Експериментально 

досліджуються індивідуальні риси особистості, що мають вплив на кар’єру, а 

саме відповідальність, локус контролю, мотиви до шлюбу, а також кар’єрні 

орієнтації. Визначено, що в одружених працівників переважає інтернальний 

локус контролю, серед мотивів до шлюбу – кохання, а серед кар’єрних 

орієнтацій – менеджмент, стабільність та інтеграція стилів життя. 

Неодружені в свою чергу віддають перевагу виклику, автономії, незалежності 

та самостійності в умовах праці.  

Ключові слова. кар’єра, кар’єрні орієнтації, сімейне становище, 

взаємовідносини, локус контролю, мотиви до шлюбу. 

Кар’єра, в цілому, і, професійна, зокрема – це досить складний предмет 

для наукового вивчення, який досліджується представниками різних дисциплін, 

таких як соціологія, психологія, економіка і т. д. Виходячи з цього, можна 

відзначити, що поняття кар’єри є міждисциплінарним і сформувалося на основі 

синтезу різних теоретичних підходів. До недавнього часу термін «кар’єра» 

вживався найчастіше в негативному сенсі, асоціюючись із «кар’єристом», 

людиною, яка будь-якими способами шукає досягнення тільки власних, 

найчастіше матеріальних інтересів, приносячи в жертву кращі людські якості.  

Кар’єрний розвиток особистості вивчається такими вітчизняними: В. І. 

Даль, С. І. Ожегов, Д. Н. Ушаков, К. А. Абульханова-Славська, А. С. Гусєва, С. Р. 
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Л. Кричевський, А. К. Маркова, Е. В. Охотський, Л. Д. Столяренко, Н. І. 

Турчинова, та зарубіжними: В. Берг, Ф. Беттджер, Е. Борри, Р. Кросс, X. Маккей, 

Б. Швальбе, науковцями Дослідженням чинників, які впливають на розвиток 

професійної кар’єри, серед яких є сімейне становище, присвячені праці В.Ю. Іва-

нова, А.Я. Кібанова, О. Мурачевої, Л. Прокоф’євої, П. Фесті, Е. С. Яхонтової та ін. 

Метою дослідження є вивчення особливостей професійного кар’єрного 

росту залежно від сімейного становища особистості.  

В.А. Дятлов і А.Я. Кібанов розглядають кар’єру через призму власних 

суджень працівника про своє трудове майбутнє, просуванні по службі, про те, 

наскільки важливо самовираження і задоволеність працею, а також вивчають 

питання про роль розмірів винагород, зміні повноважень, престиж, влада і т.д. 

[1, с. 271]. А.П. Егошин пропонує розглядати кар’єру як суму двох основних 

складових: бажання співробітника до просування і самоорганізації, а також 

зацікавленості організації до розвитку саме цього співробітника [7, с. 101]. 

Слід зазначити, що поняття «кар’єра» класифікується за безлічі ознак. У 

відповідності з класифікацією типи кар’єри слід виділяти за характером 

домінуючого змінюється ознаки, по середовищі розвитку, за напрямками руху; 

види кар'єри можна класифікувати за спрямованістю і тривалості ступенів і по 

швидкості і послідовності просування [3, с. 93]. 

Організація дослідження. Для експериментального дослідження 

особливостей кар’єрного росту і сімейного становища нами були обрані 

наступні методики: 

1) Методика діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера 

(адаптація Бажина Є.Ф., Голинкіною С.А., Еткінда А.М.);  

2) Методика діагностики ціннісних орієнтацій в кар’єрі (Е. Шейна, 

адаптація В.А. Чікер, В.Е. Вінокурова); 

3) Анкета: «Мотиви вступу в шлюб» ( С. І. Голод).  

Експериментальне дослідження здійснювалося на базі ТОВ «Морган 

Феніче». У дослідженні приймали участь 50 одружених та неодружених 

працівників віком від 22 до 56 років, серед яких 25 одружених та 25 
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неодружених осіб (М = 35,6), з них 32 жінки та 18 чоловіків. 

Обробка даних здійснювалась за допомогою програм MS Excel 2010 та 

StatSoft STATISTIKA 21. Використовувалися описові методи статистики. Для 

виявлення достовірності відмінностей в досліджуваних показниках був 

використаний критерій хі-квадрат. Для встановлення взаємозв’язків між 

досліджуваними показниками був використаний коефіцієнт рангової кореляції 

Спірмена. 

Для того, щоб з’ясувати, чи є статистично достовірними відмінності між 

показникам за методиками відповідно до того, чи одружені чи неодружені наші 

респонденти ми використали t-критерій Стьюдента для парних вибірок. 

Обговорення результатів. Результати методики діагностики рівня 

суб’єктивного контролю Дж. Роттера (адаптація Бажина Є.Ф., Голинкіною С.А., 

Еткінда А.М.) представлено у Табл. 1.  

Табл. 1. Результати дослідження локусу контролю у одружених та 

неодружених працівників 

Шкали Середні значення  

(М ± m) 

p 

 Неодружені Одружені  

Інтернальність загальна (Із) 25,90 ± 1,59 28,95 ± 

2,24 

Р < 

0,05 

Інтернальність у сфері досягнень (Ід) 5,11 ± 0,47 5,75 ± 0,59  

Інтернальність у сфері невдач (Ін) 4,53 ± 0,33 5,14 ± 0,65  

Інтернальність у сімейних стосунках (Іс) 3,07 ± 0,13 5,09 ± 0,13 Р < 

0,05 

Інтернальність у сфері виробничих 

стосунків (Ів) 

4,93 ± 0,15 

 

5,76 ± 0,14 Р < 

0,05 

Інтернальність у сфері міжособистісних 

стосунків (Ім) 

3,92 ± 0,34 

 

2,84 ± 0,32 Р < 

0,05 

Інтернальність у ставленні до здоров’я і 

хвороби (Іх) 

4,34 ± 0,17 4,37 ± 0,41  

 

Найбільш інформативними відповідно до цілей нашого дослідження є 

показники за шкалою інтернальності у виробничих відносинах. Проте це не 
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означає, що результати за іншими шкалами будуть ігноруватися.  

Як бачимо, існують статистично значимі відмінності щодо наступних 

шкал:  

1) «Інтернальність у сфері міжособистісних стосунків (Ім)», Це означає, 

що неодружені більш схильні відчувати впевненість у собі у сфері 

міжособистісних відносин, тобто більше відчувають контроль у своїх 

формальних та неформальних взаємовідносинах з іншими людьми. 

2) «Інтернальність у сфері виробничих стосунків (Ів)» - одружені мають 

статистично значимо вищі показники за цією шкалою, тобто вони більш, ніж 

неодружені вважають саме свою діяльність як важливий чинник професійного 

розвитку, не лише в суто виробничій сфері, а й у спілкуванні з колективом.   

3) «Інтернальність у сімейних стосунках (Іс)» - безперечно, що 

статистично значимо вищі показники у одружених працівників, саме вони 

вважа.ть себе відповідальними за те, що відбувається у їх сім’ї, у стосунках із 

партнером тощо.  

4) «Інтернальність загальна (Із)» – статистично значимі вищі показники 

у одружених працівників, це означає, що вони мають вищий рівень 

суб’єктивного контролю у будь-яких життєвих ситуаціях, ніж неодружені. На їх 

думку, вони є причиною усього, що відбувається у їх житті, важливі події – це 

результат їх дій, і саме вони мають змогу ними контролювати. Це дає їм 

можливість відчувати відповідальність не лише за своє життя, а й за житті своїх 

оточуючих, в тому числі.  

Результати методики діагностики ціннісних орієнтацій в кар’єрі (Е. 

Шейна, адаптація В.А. Чікер, В.Е. Вінокурова) показали, що існують відмін-

ності у кар’єрних орієнтаціях серед одружених та неодружених працівників 

(Див. Рис. 1.)  

Визначено статистично значимі відмінності за методикою діагностики 

ціннісних орієнтацій в кар’єрі (Е. Шейна, адаптація В.А. Чікер, В.Е. 

Вінокурова). Отже, статистично значимо вищими [t = -10,247, p = 0,001] є 

показники за шкалою «Автономність» у неодружених респондентів (М = 5,9, 
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SD = 0,516), ніж в одружених (М = 1,1, SD = 0,619). Тобто, для них головним в 

роботі є незалежність та свобода. Вони надають перевагу умовах праці за яких є 

більша свобода від правил, обмежень та приписів. За чітких умов, режиму дня 

та дисципліни, їм складно працювати. У них переважно свій стиль та спосіб 

виконання своєї роботи, в них переважає бажання просуватися по кар’єрній 

драбині власних незалежним шляхом. Їм складно дається поєднувати роботу та 

приватне життя. 

 

Рис. 1. Результати за методикою діагностики ціннісних орієнтацій в 

кар’єрі (Е. Шейна, адаптація В.А. Чікер, В.Е. Вінокурова) 

 

За шкалою «Стабільність роботи» статистично значимо вищими [t = -

7,319, p = 0,001] є показники у одружених працівників (М = 6,1, SD = 0,730), 

ніж в неодружених (М = 3,9, SD = 0,775). Вони віддають перевагу тривалій, 

стабільній та надійній роботі. Для них є важлива потреба в безпеці, захисті, що 

висуває обмеження варіативності вибору професії. Одружені навряд чи 

виберуть короткотривалі проекти та компанії, що лише починають розвиватися. 

Важливими при влаштуванні на роботу є можливість надання їм соціальних 
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гарантій та стабільність організації на ринку послуг. Якщо говорити про 

відповідальність таких людей, то вони схильні передавати її на роботодавця.  

За шкалою «Стабільність місця проживання» статистично значимо 

вищими [t = -3,093, p = 0,05] є показники в одружених (М = 5,3, SD = 0,775), ніж 

в неодружених (М = 4,5, SD = 0,834). У зв’язку з тим, що вони мають сім’ю, їм 

необхідне постійне місце проживання. Вона радше виберуть роботу, де будуть 

відсутні можливі часті переїзди, відрядження, навіть за умови отримання 

кращої роботи чи підвищення.  

За шкалою «Виклик» статистично значимо вищими [t = -7,251, p = 0,001] 

є показники у неодружених респондентів (М = 4,8, SD = 0,680), ніж в 

одружених (М = 2,7, SD = 0,683). Їм більш притаманним є бажання зробити 

щось нове та навіть неможливе, вони з радістю беруться за унікальні завдання, 

де необхідно використовувати творчий підхід. Вони готові йти на ризик та 

«кидати виклик» собі, це може проявлятися у більш складній роботі, або 

жорсткішій конкуренції. На їх думку, успіху можна досягти лише у боротьбі, 

вирішуючи складні завдання. Можна сказати, що для таких працівників 

важливішою є боротьба та перемога, успіх, ніж професійний розвиток, 

кваліфікація.  

За шкалою «Інтеграція стилів життя» статистично значимо вищими [t = -

4,949, p = 0,001] є показники в одружених досліджуваних (М = 3,64, SD = 

0,809), ніж в неодружених (М = 2,86, SD = 1,305). Люди, які перебувають у 

шлюбі, намагаються інтегрувати всі сфери своєї життєдіяльності, оскільки 

необхідно приділяти достатньо часу як роботі, так і сім’ї, дітям, спілкуванню із 

партнером. Для них важливо, якщо на роботі поважають та з розумінням 

ставляться до їх особистих та сімейних труднощів. Вони не надто зацікавлені 

безпосередньо у розвитку професійної кар’єри, а у підтримці певного способу 

життя. хоча за умови не втручання та не порушення звичного способу життя, 

вони можуть розвиватися та йти кар’єрною драбиною. Їм не притаманне 

прагнення йти на жертву, вони не готові жертвувати балансом, та гармонією, 

яка в них є. 



46 
 

Для визначення мотивів до шлюбу ми використовували спеціальну анкету 

розроблену С. І. Голод, для представлення результатів ми використовували 

відсоткові розрахунки. 

На основі аналізу відповідей на питання анкети «Мотиви вступу до 

шлюбу» ми зробили наступні висновки. Слід зазначити, що 17% одружених 

респондентів основним мотивом вступу в шлюб назвали «Любов», 15% 

опитаних – «Матеріальне забезпечення майбутнього чоловіка (дружини)». 

«Інше» – вказали також 17% респондентів. 

Аналіз проведених результатів дозволяє нам говорити про те, що у 16% 

неодружених осіб основним мотивом вступу в шлюб є «Матеріальне 

забезпечення майбутнього чоловіка». Трохи менше, 15% опитаних, вказали 

«Спільність поглядів і інтересів». 14% – «Очікування дитини» і тільки 13%  

назвали «Любов», як мотив вступу в шлюб. 

Нами було проведено кореляційний аналіз для виявлення зв’язків між 

показниками за методикою діагностики ціннісних орієнтацій в кар’єрі (Е. 

Шейна) та сімейним статусом: одружені та неодружені, між показниками  за 

методикою діагностики рівня суб’єктивного контролю Дж. Роттера (адаптація 

Бажина Є.Ф., Голинкіною С.А., Еткінда А.М.) та сімейним статусом: одружені 

та неодружені. Для цього нами був використаний метод кореляційного аналізу 

за К. Пірсоном. Результати проведених обрахунків представлено у Табл. 2.  

 

Табл. 2. Зв’язки між показниками за методикою діагностики ціннісних 

орієнтацій в кар’єрі (Е. Шейна), методикою діагностики рівня суб’єктивного 

контролю Дж. Роттера (адаптація Бажина Є.Ф., Голинкіною С.А.,  

Еткінда А.М.) та сімейним статусом: одружені та неодружені. 

Показники 
Коеф. 

коррел. 
p-level 

Одружені та стабільність роботи 0,29 < 0,05 

Інтернальність у виробничих стосунках та 

професійна компетентність 

0,27 < 0,05 

Одружені та стабільність місця проживання 0,30 < 0,05 

Одружені та інтернальність у сімейних стосунках 0,45 <0,001 

Одружені та автономія -0,25 < 0,05 
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Неодружені та виклик 0,33 <0,001 

Неодружені та автономія 0,37 < 0,05 

Інтернальність у сімейних стосунках та 

стабільність роботи 

0,22 < 0,05 

Інтернальність у виробничих стосунках та  

інтеграція стилів життя 

0,41 <0,001 

Інтернальність у міжособистісних стосунках та 

автономія 

0,22 < 0,05 

 

Як бачимо із таблиці, існують певні зв’язки між визначеними нами 

показниками. Так, якщо людина одружена вона надає перевагу стабільності у ро-

боті та стабільності місця проживання, разом з тим, існує негативний зв’язок із 

кар’єрною орієнтацією «автономія». Серед неодружених працівників переважа-

ють такі кар’єрні орієнтації, як виклик та автономія. Якщо говорити про зв’язки 

між інтеранльністю та кар’єрними орієнтаціями, то варто зазначити, що визна-

чено, що інтеранальність у сімейних стосунках корелює із стабільністю роботи, 

тобто люди, які відчувають та беруть на себе відповідальність у сім’ї, у спілкуван-

ні з партнером віддають перевагу стабільній, тривалій та надійній роботі. 

Інтернальність у виробничій сфері має зв’язок із професійною компетентністю та 

інтеграцією стилів життя. інший статистично значимих зв’язків не було виявлено.  

Висновки. Отже, нами були досліджені мотиви вступу до шлюбу, 

кар’єрні орієнтації та переважаючий локус контролю у працівників відповідно 

до їх сімейного становища: одружені та неодружені. Ми визначили, що серед 

одружених працівників переважає інтернальний локус контролю у сімейних та 

виробничих стосунках. Вони відчувають відповідальність за свої дії, і 

пов’язують успіхи та невдачі із своїми вчинками. Ми виявили, що серед 

кар’єрних орієнтацій, у них переважає менеджмент, стабільність роботи, 

стабільність місця проживання та інтеграція стилів життя. Вони не мають 

бажання часто змінювати роботу чи переїжджати, бувати у відрядженнях, 

оскільки мають сім’ю. Разом з тим, неодружені у кар’єрному розвитку 

орієнтуються на автономію, самостійність, виклик та підприємницво. Вони 

швидше можуть ризикнути, піти на зміни, на виклик тощо. 
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Постановка проблеми. Юнацький вік є одним із найважливіших вікових 

періодів розвитку особистості. Саме в межах цього вікового періоду 15-23 роки 

завершується процес особистісного формування. У юнацькому віці здійснюєть-

ся особистісна самоідентифікація та вибір професії. Також, у цьому віковому 

періоді зазвичай особа вступає до вищого навчального закладу, змінює своє 

місце проживання, оточення. Юнацький вік є періодом підготовки до дорослого 

та самостійного життя. Цей період є доволі стресовим, тривожним, 

невизначеним, що може сприяти виникненню депресивного стану. 

Невизначеність полягає у тому, що особа потрапляє в нові для неї обставини, 

середовище, має формувати нові моделі та патерни поведінки, зіштовхується з 

обставинами та проблемами, не маючи досвіду їх подолання та вирішення.[1]  

Університет є критичним контекстом для вивчення психічного здоров'я 

молоді. Незважаючи на те, що юність часто характеризується швидким 

інтелектуальним та соціальним розвитком, особи, юнацького віку часто підда-

ються впливу обставин, які можуть становити загрозу для їхнього психічного 

здоров'я. Розлади психічного здоров'я, як правило, поширені у віці від 18 до 24 

років, серед студентів. Виявлення факторів особистості, які співвідноситься з 

такими розладами психічного здоров'я, як депресія, допоможе активно 

працювати і створювати програми для лікування цієї серйозної проблеми. [2] 

Найчастіше психічні розлади мають початкові прояви під час або 

незадовго до віку навчання в університеті, тобто в юнацькому віці (15-17 до 23 

років), і ці проблеми можуть бути спричинені або посилюватися наявністю 
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стресових факторів у житті людини в зазначений період часу, включаючи 

відокремлення від сім'ї, спільне проживання з незнайомими людьми, 

формування нових соціальних груп, інтенсивний академічний тиск та 

збалансування соціальних зобов'язань з академічними та іншими життєвими 

обов'язками.[3,4] 

 Важливо дослідити наскільки креативно особа може створювати різні 

варіанти вирішення життєвих труднощів та проблем. Також, для того, щоб 

вирішити проблему необхідно першочергово усвідомити її наявність та 

розуміти, що сама особа має знайти рішення, а не хтось інший, це 

безпосередньо апелює до орієнтації локусу контролю. Тому нас цікавить 

взаємозв’язок креативності, локусу контролю та особливостей прояву депресії в 

осіб юнацького віку. 

Існує багато визначень креативності, але найбільш поширеним є стан 

мозку, який генерує нові та корисні ідеї, які можна перетворити на дії [5]. 

Модель креативності «чотири - c» свідчить про наявність чотирьох різних 

типів: креативність «Mini-c» передбачає особистісно сформовані важливі ідеї та 

інсайти, які відомі лише особі; креативність «Little-c» включає в себе у 

повсякденне мислення і вирішення проблем. Цей тип творчості допомагає 

людям вирішувати повсякденні проблеми, з якими вони стикаються, і 

адаптуватися до мінливих умов; креативність «Pro-C» характерна особам, які є 

професіоналами у певній справі, є кваліфікованими та творчими у своїх 

галузях. Ці особистості є творчими у своєму покликанні або професії, але не 

стають визначними у своїй роботі; креативність «Big-C» передбачає створення 

творів та ідей, які вважаються великими у певній галузі. Цей тип креативності 

характерний для осіб, які мають високий рівнь визнання своєї діяльності. 

Креативність типу «Big-C» призводить до змін у  таких галузях: медичні 

інновації, технологічні досягнення та художні досягнення. [6]   

Арістотель першим звернув свою увагу на зв’язок психічних розладів із 

нестандартним мисленням та креативністю. Він помітив, що схильність до 

меланхолії часто властива філософам, артистам і поетам. Найперші спроби 
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зрозуміти взаємозв'язок між афективними розладами і креативністю були 

зроблені ще в 1970-х. Тоді Ненсі Андреасен з Університету Айови досліджу-

вала біографії 30 літераторів і виявила, що 80% письменників відчували хоча б 

один епізод клінічної депресії, гіпоманії або манії і 43% повідомляли про 

повторювані випадки гіпоманії або манії. Родичі цих людей в порівнянні з 

родичами контрольної групи теж займалися більш креативною роботою і 

частіше страждали від афективних розладів. [7] 

Взаємозв’язок між креативність та психічними захворюваннями широко 

досліджується впродовж останнього століття. Елліс (1926) та Юда (1949) в 

своїх дослідженнях першими встановили зв’язок між цими двома явищами. 

Також цю тему досліджували Хестон (1966), Арнольд Людвіг (1992), 

Андреасен і Кентер (1974), Кей Редфілд Джеймісон, Коган (1983).  

Ознайомившись із даними дослідженнями, котрі демонструють наявність 

кореляційного взаємозв’язку креативності та депресивної симптоматики, 

можемо співвіднести досліджені типи креативності із типами «Pro-C» та «Big-

C». Було встановлено, що креативність, як здатність вирішувати життєві 

труднощі, вміння долати перешкоди негативно корелює із проявом депресивної 

симптоматики. Зазначений тип креативності ми можемо віднести до типу 

«Mini-c» та «Little-c».  

Креативність можна розглядати як елемент психічного здоров'я: через 

зв'язок з гнучкістю, відкритістю, хоробрістю, які властивості особистості, та 

розглядаються як передумови і результат здорової особистості [6]. Креативність, 

як вважають, сприяє адаптації до життя, в той час є свідчення про зв'язок між 

креативністю і психічними захворюваннями. Тому існують певні протиріччя на 

рахунок зв’язку прояву депресії та креативністю. Значна кількість вчених 

стверджує, що чим вищий рівень креативності, тим вищий ризик виникнення 

депресії, та навпаки, єдиного висновку стосовно цієї проблематики немає.[8] 

Взаємозв’язок локусу контролю та проявів афективних розладів 

досліджували: Wallston, Wallston, (1981), Lefcourt, (1982, 1984), Phares, 1978), 

Twenge, Zhang & Im, (2004).  
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Banks and Goggin (1983) дійшли висновку, що як зовнішній локус контролю 

так і внутрішній локус були пов'язані з депресією [9]. Тематику взаємозв’язку ло-

кусу контролю та депресією досліджували Burger (1984),Brown and Siegel (1988), 

Benassi (1988), Petersen (1993), Marttunen & Aro, (2003), Twenge (2004), Лолен Хок-

шема, Ларсон, Вайс, Суїні (1993),Грейсон,(1999),Макколі та його колеги (1988).[10]  

Вчені досліджували окремо взаємозв’язок локусу контролю із симптомами 

депресії та взаємозв’язок креативності із проявами депресивної симптоматики, але 

ніхто не досліджував ці два феномени у поєднанні. Тому, важливо з’ясувати чи 

пов’язані ці два поняття між собою, та який вплив вони разом здійснюють на 

прояви депресивної симптоматики. Також, недостатньо досліджено особливості 

зв’язку прояву депресії з локусом контролю, креативністю саме в юнацькому віці.   
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КОМПУЛЬСИВНЕ ПЕРЕЇДАННЯ ЯК РОЗЛАД ХАРЧОВОЇ ПОВЕДІНКИ 
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політико-інформаційного менеджменту 

Національний університет «Острозька академія» 

Порушення харчової поведінки є одним з найбільш поширених 

психологічних/психосоматичних розладів, які спричиняють значну кількість 

проблем для фізичного здоров'я, психічного функціонування та якості життя. 

Наявність розладу харчової поведінки можна ідентифікувати через складний 

хаотичний прояв харчової поведінки. 

Визначення, яке надає АPA (the American Psychology Association) для розла-

дів харчової поведінки, яке також включено до DSM-V, в даний час є найбільш 

поширеним визначенням. Порушення харчової поведінки класифікуються як нер-

вова анорексія, нервова булімія, переїдання (компульсивне переїдання), порушен-

ня годування та харчування у дитинстві або ранньому дитячому віці, а саме: піка, 

розлад румінації та розлад годування в дитинстві або в ранньому дитинстві. 

Порушення харчової поведінки були зареєстровані в усьому світі, у тому 

числі в розвинених країнах і країнах які розвиваються. У дослідженні, проведено-

му на великій кількості 9-14-річних американських дітей і підлітків, 7,1% хлопців 

і 13,4% дівчат показали поведінкові симптоми, пов'язані з розладами харчової 

поведінки. Загалом, жінки частіше страждають від розладів харчової поведінки, 

ніж чоловіки. Найчастіше нервова анорексія зустрічається у жінок віком від 15 до 
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19 років, в період між 1935 і 1999 роками було зафіксовано зростання прояву ано-

рексії у жінок віком від 15 до 24 років. При оцінці поширеності розладів харчової 

поведінки у людей похилого віку (у віці від 50 до 94 років), 88% були жінками, 

нервова анорексія спостерігалася у 81%, булімія - у 10%,  60% мали велику депре-

сію як коморбідність порушень харчування. Смертність від розладів харчової 

поведінки повідомляється як вторинний розлад, а його ускладнення - 21%.[1,2] 

Всі розлади харчування мають ризик смертності, нервова анорексія є 

найбільш неприємною з них. У порівнянні з іншими розладами харчової 

поведінки булімія частіше зустрічається серед чоловіків і літніх людей. 

Незважаючи на те, що переїдання (BED) нещодавно визнали як окремий 

розлад, він більш поширеним, ніж нервова анорексія і булімія. Приблизно 40 % 

тих, хто має харчові розлади, є чоловіками. BED часто починається в кінці 

підліткового віку або в юнацькому віці, хоча цей розлад харчової поведінки  

може зустрічатися у дітей молодшого віку, а також у літніх людей.[2] 

Таким чином, можемо стверджувати, що проблематика розладів харчової 

поведінки є актуальною для дослідження, особливо розлад компульсивного 

переїдання, оскільки він є найменш дослідженим. 

Вперше переїдання (BED) було описане як синдром нічного харчування 

(NES) в 1959 році психіатром та дослідником Альбертом Станкардом. Термін 

Binge Eating Disorder був створений, щоб визначити подібну поведінку 

вживання їжі без нічного аспекту.  

Переїдання (Binge eating disorder BED) - це розлад харчової поведінки, що 

характеризується частими епізодами періодичного переїдання з негативними 

психологічними та соціальними проблемами, але без подальших епізодів 

очищення (наприклад, блювота). 

Переїдання (BED) як окремий розлад харчової поведінки був представлений 

у 2013 році в п'ятому виданні DSM-5. Компульсивне переїдання (BED) було 

виділене як окремий розлад харчової поведінки через необхідність розрізнення 

прийому їжі, подібного до того, що спостерігається під час булімії, але без 

характерного очищення травної системи. Особи, у яких діагностовано булімію та 



55 
 

переїдання, демонструють подібні закономірності компульсивного переїдання, 

нейробіологічні особливості дисфункціонального когнітивного контролю та 

харчову залежність, а також біологічні та екологічні фактори ризику. Справді, 

деякі вчені вважають, що переїдання (BED) є більш м'якою версією булімії, і що 

умови протікання цих розладів перебувають в одному спектрі. [1]    

Переїдання (Binge eating disorder BED) в літературі зазвичай описується 

як споживання їжі в надмірній кількості, при цьому особа нездатна зупинитися 

і втрачає контроль над їжею. Епізоди прийому їжі, як правило, класифікуються 

як такі, що відбуваються в середньому мінімум двічі на тиждень протягом 

шести місяців. Чоловіки і жінки, які страждають від BED, борються з емоціями 

відрази, провини і часто мають супутні захворювання, такі як депресія або 

тривога. Негативні почуття, які зазвичай супроводжують переїдання, часто 

призводять до того, що особа продовжує використовувати їжу для боротьби з 

цими ж негативними емоціями; таким чином, створюється замкнуте коло.  

Причини виникнення переїдання. Хоча точна причина появи 

переїдання невідома, існує безліч факторів, які, як вважають, впливають на 

розвиток цього розладу.  

Біологічні. Біологічні порушення, такі як гормональні порушення або гене-

тичні мутації, можуть бути пов'язані з компульсивним прийомом їжі та харчовою 

залежністю. Біологічна перспектива розглядає розлади харчової поведінки як нас-

лідок біохімічних порушень з потенційно генетичним зв'язком. Люди з розладами 

харчової поведінки страждають від аномалій у своїх норепінефринових і серотоні-

нових нейромедіаторних системах. Відсутність серотоніну пов'язана з почуттям 

голоду (що призводить до переїдання) і його надлишок з насиченням (що призво-

дить до втрати апетиту). Більше 20% калорій споживається  головним мозком, а 

мозок залежить від глюкози. Таким чином, тканина головного мозку є вразливою 

до поганого харчування, а погане харчування може негативно впливати на функції 

мозку та апетит. Епідеміологічні дослідження показали, що більшість розладів 

харчової поведінки виникають у підлітковому віці, коли мозок знаходиться на ета-

пі розвитку, недоїдання може негативно впливати на розвиток цих порушень. [3] 
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Психологічна: Було встановлено тісний кореляційний зв’язок між 

депресією та переїданням. Невдоволеність тілом, низька самооцінка і труднощі 

в прийнятті та переживанні почуттів, також можуть сприяти появі переїдання. 

В психологічній перспективі розлади харчування можуть виникати внаслідок 

внутрішнього потрясіння. Особи, котрі страждають булімією в дитинстві були 

жертвами сексуального та фізичного насильства. Переїдання може бути 

пов'язане із зниженням рівня кортизолу (тобто гормону стресу). [4] Як і в інших 

розладах харчової поведінки, переїдання є «експресивним розладом» - 

розладом, що є вираженням більш глибоких психологічних проблем. [5]   

 Люди, які страждають від компульсивного переїдання, виявляють більш 

високу інтерналізацію ваги, що включає низьку самооцінку, нездорові патерни 

харчування та загальне незадоволення своїм тілом.[6]     

Переїдання зазвичай розвивається як наслідок або побічний ефект 

депресії, оскільки люди часто звертаються до «комфортної їжі» (їжа, яка надає 

відчуття розради або відчуття благополуччя, як правило, це їжа з високим 

вмістом цукру або інших вуглеводів і асоціюється з дитинством або 

домашньою кухнею), коли вони відчувають себе пригніченими.[7]  

Попередні дослідження зосереджувалися на вивченні взаємозв'язку між 

уявленням, баченням свого тіла особистістю та розладами харчової поведінки, і 

прийшли до висновку, що невпорядковане харчування може бути пов'язане з прак-

тиками жорстких дієт [8]. Вважається, що особи із компульсивним переїданням 

часто мають недостатній рівень самоконтролю, і причина їхньої харчової поведінки 

може бути пов'язана з жорсткими практиками дієти. Відношення між дотриманням 

суворих дієт та переїданням є замкнутим колом. Переїдання частіше відбувається 

після дієти і навпаки. Декілька форм дієти включають затримку в їжі (наприклад, 

особа не їсть протягом дня), обмеження загального споживання калорій (напри-

лад, встановлення ліміту калорій до 1000 калорій на день), а також уникнення 

деяких видів їжі (наприклад, "заборонена" їжа), таких як цукор, вуглеводи. [9] 

В більшості випадків анорексія, надмірне обмеження раціону може 

призвести до розвитку переїдання, як процесу відновлення ваги, нервової 
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булімії або змішаних форм розладів харчової поведінки не обумовлених певним 

чином. Переїдання може початися після відмови від прийнятих жорстких 

харчових звичок. Коли під суворою дієтою, яка імітує наслідки голоду, 

організм може готуватися до нового типу поведінки, тому особа здатна 

споживати велику кількість їжі за відносно короткий проміжок часу.[8]   

Соціальні та культурні: травматичні ситуації, такі як сексуальне та 

фізичне насильство, можуть підвищити ризик переїдання. Таким чином, було 

встановлено, що жінки з переїданням переживали більше несприятливих подій у 

житті за рік до початку розвитку захворювання, і що розлад компульсивного 

переїдання позитивно корелює з тим, як часто відбуваються негативні події. Крім 

того, було з’ясовано, що люди, які мали розлад переїдання, частіше 

зіштовхувалися із фізичним насильством, ризиком фізичного насильства, 

переживали стрес та критику свого тіла. Інші фактори ризику можуть включати 

дитяче ожиріння, критичні зауваження щодо ваги, низьку самооцінку, депресію і 

фізичне або сексуальне насильство в дитинстві.  

Соціальний тиск, на який впливають засоби масової інформації, може 

викликати емоційні переживання, які будуть тригером для переїдання. Особи, 

які піддаються критичним коментарям свого тіла або ваги, можуть бути 

особливо вразливими до переїдання як до розладу харчової поведінки.  

Середовище відіграє важливу роль у розвитку певних розладів харчуван-

ня.  Деякі фактори навколишнього середовища, пов'язані з розладами харчової 

поведінки: ігнорування іншими, фізичне або сексуальне насильство, негативний 

досвід пов'язаний з їжею та вагою (дієта, дитяче або батьківське ожиріння, кри-

тика родини чи інших людей відносно тіла), тиск спрямований на підвищення 

чутливості особи до форми її тіла та заохочення дотримуватися дієти. Цей дос-

від в основному впливає на жінок, оскільки тиск середовища та соціуму «бути 

стрункою» більш спрямований на жіночу стать.  

Також, однією із причин появи переїдання є генетичний фактор. Компуль-

сивне переїдання має тенденцію появи у сім'ях. Булік, Салліван і Кендлер у 
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своєму дослідженні показали, що в середньому спадковість для переїдання 

становить 41%. [10].  

Жінки мають найбільший ризик розвитку розладів харчування; однак, 

досі не зовсім зрозуміло, чи пов'язані вони з біологічними чи соціальними 

факторами. Згідно з дослідженнями, проведеними на сім'ях і близнюках, 

нервова анорексія, булімія і компульсивне переїдання є складними генетич-

ними захворюваннями з спадковим фактором ризику від 50% до 80% випадків. 

Встановлено, що родичі особи, яка страждає харчовими розладами, в десять 

разів частіше мають розлади харчування, ніж родичі здорової людини. [11] 

Особливості діагностики компульсивного переїдання. В оновленій 

версії МКХ-10 2017 року компульсивне переїдання (BED) має код F50.81. 

МКХ-11 може містити спеціальний запис (6B62), який визначає компульсивне 

переїдання (BED) як часті, періодичні епізоди прийому їжі (раз на тиждень або 

більше протягом декількох місяців), які не регулярно є наслідком неприйнятної 

компенсаторної поведінки, спрямованої на запобігання збільшення ваги. [12] 

Як вже було зазначено розлад компульсивного переїдання був включений 

в DSM-V у 2013 році. До 2013 року розлад переїдання (BED) класифікувався як 

розлад харчової поведінки, не визначений іншим чином. Зараз розлад має свою 

категорію і код 307.51  (F50.8). DSM-V визначає ознаки і симптоми, які повинні 

бути присутніми, щоб класифікувати поведінку людини відповідно до розладу 

переїдання. Дослідження підтвердили високу прогностичну цінність цих 

критеріїв для діагностики BED. [13]  

За даними DSM-V, для встановлення діагнозу розладу харчової поведінки 

повинні бути присутні наступні критерії.  

A. Рецидивні епізоди переїдання. Епізод переїдання характеризується 

наступними ознаками: 

- Вживання їжі у дискретний період часу (наприклад, протягом будь-

якого 2-годинного періоду), кількість їжі значно більша, ніж більшість людей 

вживали б в аналогічний період часу за подібних обставин. 
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- Почуття відсутності контролю над споживанням їжі під час епізоду 

переїдання (наприклад, відчуття, неспроможності припинити їсти або контро-

лювати, що або скільки їсти). 

B. Епізоди переїдання пов'язані з трьома (або більше) з наступних ознак: 

1.Споживання їжі набагато швидше, ніж зазвичай. 

2. Особа їсть доти, поки не виникне дискомфортне відчуття надмірної 

наповненості. 

3.Споживання великої кількісті їжі, коли фізичне відчуття голоду 

відсутнє. 

4. Особа їсть наодинці, тому що відчуває зніяковілість через  споживання 

значної кількості їжі за один прийом.  

5. Відчуття відрази до себе, депресивності або надмірної вини після 

переїдання. 

C. Відзначається наявність дистресу пов'язаного з переїданням. 

D. Переїдання відбувається в середньому принаймні раз на тиждень 

протягом 3 місяців. 

E. Переїдання не пов'язане з періодичним застосуванням невідповідної 

компенсаторної поведінки, як у булімії, і не виникає виключно під час нервової 

булімії або нервової анорексії. [13] 

Також, виділяють певні умови при частковій ремісії: Після того, як були 

повністю задоволені повні критерії розладу харчової поведінки, переїдання 

відбувається в середньому менше, ніж один епізод на тиждень протягом 

тривалого періоду часу. У повній ремісії: Після того, як були повністю виконані 

повні критерії розладу харчової поведінки, жоден критерій не був виконаний 

протягом тривалого періоду часу. 

Мінімальний рівень тяжкості прояву розладу базується на частоті епізодів 

переїдання. Рівень тяжкості може бути збільшений для відображення інших 

симптомів і ступеня функціональної неспроможності. Легкий: 1-3 епізоди 

прийому їжі на тиждень. Помірний: 4-7 епізодів прийому їжі на тиждень. 
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Важкий: 8-13 епізодів прийому їжі на тиждень. Екстремально важкий: 14 або 

більше епізодів переїдання за тиждень. [13] 

Компульсивне переїдання є доволі поширеним розладом харчової 

поведінки і створює значні труднощі для життєдіяльності людини. Розлад 

переїдання ще не є достатньо вивченим і лише з редакцією DSM-5 переїдання 

було виділене як окремий розлад (BED), що  привернуло увагу дослідників. 

Існує значна кількість суперечностей щодо причини виникнення ком пульсив-

ного переїдання. Тому, проблематика цього розладу харчової поведінки 

потребує подальшого вивчення та дослідження.  

Література: 

1. Chen H, Jackson T. Prevalence and sociodemographic correlates of eating 

disorder endorsements among adolescents and young adults from China. Eur Eat 

Disord Rev. 2008;16(5):375-385. doi: 10.1002/erv.837  

2. Nicholls D, Bryant-Waugh R. Eating disorders of infancy and childhood: 

definition, symptomatology, epidemiology, and comorbidity. a Child Adolesc 

Psychiatr Clin N Am. 2009;18(1):17-30. doi: 10.1016/j.chc.2008.07.008. 

3. Mazzeo, Suzanne (January 2009). "Environmental and Genetic Risk Factors for 

Eating Disorders: What the Clinician Needs to Know". National Library of Health. 18 

(1): 67–82. doi: 10.1016/j.chc.2008.07.003. PMC 2719561. PMID 19014858.  

4. Nobakht M, Dezhkam M. An epidemiological study of eating disorders in 

Iran. Int J Eat Disord. 2000;28(3):265-271. doi: 10.1002/1098-108X(200011)28:3 

<265::AID-EAT3>3.0.CO;2-L.  

5. Dalle Grave R. Eating disorders: progress and challenges. Eur J Intern Med. 

2011;22(2):153-160. doi: 10.1016/j.ejim.2010.12.010. 2. Jenkins PE, Hoste RR, 

Meyer C, Blissett JJ. Eating disorders and quality of life: A review of the literature. 

Clin Psychol Rev. 2011;31(1):113-121. doi: 10.1016/j.cpr.2010.08.003. 

6. Treasure J, Claudino AM, Zucker N. Eating disorders. Lancet. 

2010;375(9714):583-593. doi: 10.1016/S0140-6736(09)61748-7.  

7. Hay, PP; Bacaltchuk, J; Stefano, S; Kashyap, P (7 October 2009). 

"Psychological treatments for bulimia nervosa and binging". The Cochrane Database 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719561
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719561
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1016%2Fj.chc.2008.07.003
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Central
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2719561
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19014858


61 
 

of Systematic Reviews (4): CD000562. doi:10.1002/14651858.CD000562.pub3. 

PMID 19821271. 

8. Bacanu SA, Bulik CM, Klump KL, Fichter MM, Halmi KA, Keel P, et al. 

Linkage analysis of anorexia and bulimia nervosa cohorts using selected behavioral 

phenotypes as quantitative traits or covariates. Am J Med Genet B Neuropsychiatr 

Genet. 2005;139B(1):61-68. doi: 10.1002/ajmg.b.30226 

9. Nicholls D, Bryant-Waugh R. Eating disorders of infancy and childhood: 

definition, symptomatology, epidemiology, and comorbidity. a Child Adolesc 

Psychiatr Clin N Am. 2009;18(1):17-30. doi: 10.1016/j.chc.2008.07.008 

10. Fairburn, Christopher (2013). Overcoming binge eating: the proven 

program to learn why you binge and how you can stop (Second ed.). New York: 

Guilford Publications. ISBN 978-1572305618. 

11. . Trace, SE; Baker, JH; Peñas-Lledó, E; Bulik, CM (2013). "The genetics 

of eating disorders". Annual Review of Clinical Psychology. 9: 589–620. 

doi:10.1146/annurev-clinpsy-050212-185546. PMID 23537489. 

12. ICD-10-CM Diagnosis Code F50.81: Binge eating disorder". 

www.icd10data.com. Retrieved 8 May 2017. 

13. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Psy-

chiatric Disorders (DSM-5). 5th ed. Washington, DC: American Psychiatric Pub; 2013. 

____________________________________________________________________ 

УДК 316.334.4                                                                            Соціологічні науки  

 

ПАРАМЕТРИ КОРУПЦІЇ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЯВИЩА 

 

Тирон В.О., 

викладач Василівського коледжу 

Таврійського державного  

агротехнологічного університету 

м. Василівка, Україна 

Корупція – це соціально-правове явище, яке має соціальну обумовленість, 

соціальні закономірності розвитку та здійснює негативний вплив на соціальні 

https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1002%2F14651858.CD000562.pub3
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19821271
https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Fairburn
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/978-1572305618
https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
https://doi.org/10.1146%2Fannurev-clinpsy-050212-185546
https://en.wikipedia.org/wiki/PubMed_Identifier
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23537489


62 
 

процеси. Існуючи в суспільстві та будучи породженням суспільних відносин, 

корупція пронизує різні соціальні сфери суспільства, по-різному деформуючи 

суспільні відносини. 

Пріоритет у науковому дослідженні корупційної проблематики належить 

науковцям країн з розвиненою економікою. Необхідно відзначити фундамен-

тальні дослідження таких іноземних вчених, як С. Алатас [1], Ш. Вей [2], Ж. 

Картье-Брессон [3], Х. Мілкевич [2], Г. Мюрдаль [4], Ф. Фукуяма [5] та ін. 

Окремі аспекти корупційної проблематики в Україні розглядаються в 

працях Л. Гулемюк [6], Є. Невмержицького [7], І. Ревака [8] та ін. 

Сутність корупції як соціально-правового явища, її причини та наслідки, 

антикорупційні заходи є предметом невщухаючих суперечок в нашій країні. 

Але найбільш суттєвою проблемою, на наш погляд, є визначення показників 

корупції, і зокрема соціологічних. Це пов’язано з тим, що в наш час найбільш 

поширеним способом визначення рівня корупції в різних країнах світу є 

проведення соціологічного дослідження, яке засноване на аналізі сприйняття 

корупції населенням країни.  

Визначення соціологічних параметрів є необхідною умовою проведення 

адекватного дослідження корупції. В залежності від того, які параметри будуть 

покладені в основу вивчення громадської думки, залежить обґрунтованість 

його результату. У зв’язку з цим в рамках даної статті ми спробуємо розглянути 

сутність походження корупції, її соціологічні параметри з метою визначення 

меж поширення такого соціально-правового явища, як корупція, в певних 

структурах влади та наскільки ефективно це може використовуватися для 

боротьби з корупцією та злочинністю в цілому.  

Корупція є комплексним суспільним феноменом, характерним в тій чи 

іншій мірі для всіх країн. В якості суспільного феномену корупція є частиною 

соціальної реальності, яка розуміється як об’єктивований результат 

суб’єктивної діяльності людей. Створена один раз, ця реальність починає 

розвиватися та функціонувати за своїми власними об’єктивними законами, 

здійснюючи зворотний вплив на людей, що її породили.  
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У 2018 році Україна здобула 30 балів зі 100 можливих у дослідженні 

Transparency International – Індекс сприйняття корупції (CPI) і посіла 134 місце 

(зі 180 країн). Це на 1 бал більше та на 1 позицію вище, ніж у попередньому 

році (29 балів, 131 місце зі 176 країн). Але в динаміці результати минулого року 

нижчі (1 бал проти 2) ніж у 2017 році. 

Це пояснюється такими обставинами, як брак політичної волі керівництва 

країни до рішучої боротьби з корупцією та низький рівень довіри до 

українських судів та прокуратури. Також варто відзначити постійні законодавчі 

ініціативи парламенту, які загрожують новоствореній антикорупційній 

інфраструктурі. Як результат, корупція залишається для бізнесу та звичайних 

громадян однією з головних проблем [9]. 

Визначення терміну корупції можна знайти у статті 1 Закону України 

«Про запобігання корупції» в редакції від 31.08.2018. Згідно до цієї статті 

корупція – це використання особою наданих їй службових повноважень чи 

пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе 

чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної 

вигоди особі або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 

повноважень чи пов’язаних з ними можливостей [10]. 

В сучасній юридичній науці на підставі різних критеріїв виокремлюють 

такі основні напрямки вивчення корупції: 

1. В залежності від ініціатора корупційних відносин виокремлюють: 

«корупцію знизу», тобто корупція, яка ініціюється підлеглими щодо керівників, 

і «корупцію зверху», тобто ініціюється керівником щодо своїх підлеглих. 

2. В залежності від основних функцій, що реалізуються державними та 

муніципальними органами: корупція у виконавчих органах влади; корупція в 

законодавчих органах державної влади; корупція в судових органах. 

3. За національним складом учасників корупційних правовідносин 

виокремлюють: транснаціональну (міжнародну), що направлена на 
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монополізацію відносин в тій чи іншій сфері в рамках світового співтовариства, 

й внутрішньодержавну – корупцію, що отримала поширення на території 

окремих держав або в конкретних національних суспільствах. 

4. За глибиною ураження правосвідомості владної політичної еліти та 

формі прояву корупції в сучасному українському суспільстві виокремлюють: 

«світлу», тобто корупційну поведінку, яка не перетинається з порушенням 

обов’язків по службі; «сіру», тобто корупційну поведінку, яка перетинається з 

скоєнням правопорушень по службі; «чорну», тобто корупційну поведінку, яка 

перетинається з скоєнням посадових (службових) злочинів або пов’язане з 

співучастю в організованій злочинній діяльності. 

5. В залежності від ступеня активності поведінки суб’єктів корупційного 

правопорушення виокремлюють «активну корупцію», тобто активний підкуп, 

та «пасивну корупцію» – пасивний підкуп. 

6. В залежності від сфер прояву корупції всередині суспільства 

виокремлюють такі види корупції: побутову – вимагання чиновником грошей 

або матеріальних цінностей з населення; ділову – розуміється як плата 

підприємцями грошових коштів чиновникам у справах своєї фірми; адміністра-

тивну – вимагання грошей або майна чиновникам з підприємців; «захват 

держави» – покупка бізнесменами владних рішень в своїх інтересах або в 

інтересах своїх підприємств; «захват бізнесу» – протиправне, корисливе 

встановлення чиновниками контролю над фірмами з метою отримання 

додаткового джерела доходу. 

7. В залежності від сфери діяльності слід розрізняти такі види корупції: 

корупція в сфері державного управління; парламентська корупція; корупція на 

підприємствах. 

В тлумачних словниках української мови мають місце різні значення 

слова «параметр». Так, згідно юридичного словника термін «параметр», що в 

перекладі з грец. рarametron – той, що відмірює, означає: по-перше, показник, 

величина, значення яких залишається постійним в межах задачі, що 

розглядається; по-друге, величина, показник, що характеризує будь-яку 
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властивість пристрою, процесу, речовини; і, по-третє, показник, величина якого 

здійснює суттєвий вплив на стан економічного процесу [11]. 

Отже, спираючись на значення терміну «параметр», ми можемо 

сформувати таке визначення. Під соціологічними параметрами корупції слід 

розуміти показник, величину, які характеризують корупцію як соціально-

правове явище, що обумовлює її існування та розкриває її соціальну сутність, а 

також здійснює суттєвий вплив на межі поширення корупції в певних 

структурах влади.  

Перш ніж перейти до характеристики соціологічних параметрів корупції, 

необхідно відзначити те, що корупція, як і злочинність, володіє власними 

специфічними характеристиками й закономірностями розвитку як відносно 

самостійне цілісне явище.  

На наш погляд, доцільно провести вивчення соціологічних параметрів 

корупції на прикладі побутової та ділової корупції. Сьогодні ці види корупції є 

найбільш розповсюдженими в суспільстві.  

Необхідність вивчення корупції диктується, перш за все, задачами 

вироблення антикорупційної політики. Систематичні виміри корупції 

створюють основу для її моніторингу, що дозволяє оцінити не лише поточний 

стан, але й вимір різних параметрів, які характеризують це явище з метою 

прийняття адекватних заходів, спрямованих на боротьбу з цим явищем. 

Для вимірювання корупції використовуються такі методи: аналіз 

кримінальної статистики, даних контрольних органів, законодавства, ЗМІ; 

інституціональний аналіз; соціологічні методи (опитування, інтерв’ю, фокус-

групи). 

Розрахуємо параметри корупції, використовуючи метод соціологічного 

опитування громадян (побутова корупція) та опитування підприємців (ділова 

корупція). Соціологічне опитування є найпоширенішим методом соціології, 

який використовується для отримання первинної інформації, характеризується 

оперативністю, простотою й економічністю, що робить його популярним серед 

підприємців й менеджерів, громадських та політичних організацій. 
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На підставі опитування вказаних груп можуть бути розраховані 

параметри корупції, що включають кількісні та якісні показники, які 

підлягають дослідженню. Опитування проводяться у вигляді анкетування і 

націлені на вивчення побутової та ділової корупції з урахуванням думки 

громадян й підприємців про стан корупції в конкретному регіоні та про 

найбільш ефективні заходи щодо боротьби з нею.  

1.Так, при опитуванні громадян (побутова корупція) мають місце такі 

соціологічні параметри (показники). 

1.1. Кількісними показниками є: 

- оцінка охоплення побутової корупції, тобто частка громадян, які хоча б 

один раз потрапляли в корупційну ситуацію; 

- оцінка готовності до побутової корупції, тобто частка громадян, які 

пішли на корупційну угоду; 

- оцінка середнього розміру неформальної плати в сфері побутової 

корупції; 

- оцінка середньої частки корупційних внесків в річному доході громадян. 

1.2. Якісними показниками є: 

- оцінка рівня корупції в конкретному регіоні та в цілому по Україні; 

- оцінка рівня корупції в окремих організаціях і установах; 

- рейтинг організацій за корумпованістю на підставі думки громадян;  

- оцінка динаміки корупції в конкретному регіоні; 

- уподобання громадян щодо окремих антикорупційних заходів. 

2. При опитуванні підприємців (ділова корупція). 

2.1. Кількісними показниками є наступні: 

- оцінка охоплення ділової корупції, тобто частка підприємців, які хоча б 

один раз потрапляли в корупційну ситуацію; 

- оцінка готовності до ділової корупції, тобто частка організацій, які 

зазвичай вирішують свої проблеми з органами влади неформально; 

- частка респондентів, у практиці яких мали місце випадки 

неформального вирішення питань з певним органом влади; 
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- частка респондентів, яким відомі випадки неформального вирішення 

питань з певним органом влади з участю їхніх конкурентів, партнерів, 

знайомих. 

2.2. Якісними показниками є: 

- оцінка найбільш істотних перешкод для функціонування бізнесу в 

конкретному регіоні; 

- оцінка рівня корупції в окремих органах (організаціях) конкретного 

регіону; 

- рейтинг організацій за корумпованістю на підставі думки підприємців; 

- оцінка основних причин корупції в органах влади в конкретному 

регіоні; 

- оцінка ступеня зацікавленості підприємців у неформальному вирішенні 

питань з органами влади; 

- оцінка причин, з яких підприємці йдуть на неформальне (корупційне) 

вирішення своїх проблем з органами влади; 

- оцінка ефективності антикорупційних заходів в конкретному регіоні; 

- оцінка зміни рівня корупції в конкретному регіоні; 

- уподобання підприємців щодо окремих антикорупційних заходів.  

Отже, на підставі викладеного можемо зробити такі висновки. 

По-перше, для визначення меж поширення корупції як соціально-

правового явища необхідно визначити її соціологічні параметри. 

По-друге, соціологічні параметри корупції – це показник, величина, що 

характеризують корупцію як соціально-правове явище, яке обумовлює її 

існування та розкриває її соціальну сутність, а також здійснює суттєвий вплив 

на межі поширення корупції в певних структурах влади.   

По-третє, для того, щоб розрахувати соціологічні параметри корупції 

(кількісні та якісні показники), необхідно проводити соціологічні опитування (у 

формі анкетування) певних категорій громадян з метою отримання первинної 

інформації та вивчення корупції з урахуванням думки громадян про стан корупції 

в конкретному регіоні й про найбільш ефективні заходи щодо боротьби з нею. 
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По-четверте, результати опитувань певних категорій громадян дійсно 

дозволяють визначити думку громадян і спеціалістів про корумпованість того 

чи іншого суспільства, є не в повній мірі достовірними, так як схильні до 

впливу суб’єктивних факторів.  

По-п’яте, аналіз існуючих у практиці параметрів корупції має 

дискусійний характер, що прямо вказує на відсутність на сьогодні 

загальновизнаних методологій, які дозволяють отримати достовірні дані про 

корупцію. У зв’язку з цим стає необхідним проведення міждисциплінарного 

дослідження з використанням запропонованої соціологічної методології 

вимірювання корупції та дослідження корупційної поведінки й надання 

пропозицій щодо комплексної системи заходів, яка спрямована на зниження 

корупції в Україні з урахуванням особливостей українського суспільства. 
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ВИКОРИСТАННЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ  

НА ЗАНЯТТЯХ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ 

 

Алтухова М.С.,  

 викладач німецької та англійської мов, 

Екологічний коледж  

Львівського національного аграрного університету 

м. Львів, Україна 

 Мобільні пристрої, зокрема смартфони та планшети, що підтримують 

Інтернет, стали невід'ємною частиною повсякденного життя багатьох людей у 

більшості країн світу. Особливо це стосується молодих людей, для яких 

мобільні пристрої стали важливим засобом для спілкування зі світом в цілому 

та з їхнім соціальним середовищем зокрема.  

 Підхід мобільного навчання останніми роками стає все більш важливим - 

також завдяки швидкому та економічно ефективному доступу до Інтернету, 

особливо в центральноєвропейському та англо-американському регіоні. 

Студенти мають можливість отримувати, змінювати, архівувати та викорис-

товувати свої дані в будь-який час і в будь-якому місці за допомогою смартфонів 

або планшетів, використовуючи такі додатки як Google-карти, онлайн-пошук 

https://goo.gl/hjhYv5
http://sum.in.ua/
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ресторанів, потокове аудіо та відео або електронні портфелі.  

 Мобільні телефони - це цілеспрямований повсюдний інструмент для 

студентів. Проте, коли вони приходять на навчання, частіше за все від них 

вимагають, щоб вони вимкнули телефони, або принаймні не використовували їх 

під час занять. Переконання про те, що мобільні пристрої в класі функціонують 

як серйозне відволікання, відволікаючи увагу від навчання, поширюється серед 

більшості педагогів. Однак заборона телефонів на занятті має декілька 

негативних результатів, а саме: 

 • Велика кількість студентів, ймовірно, продовжуватиме користуватися 

своїми телефонами, але таємно, що в результаті може спричинити конфлікт між 

студентом та викладачем. 

 • Заборона телефонів змушує студентів розглядати те, що відбувається в 

мовній аудиторії, як щось віддалене від їхнього «реального» життя. 

 • Студенти не розглядають свої пристрої як потенційні засоби навчання, 

зокрема, для вивчення мови. 

 • Навчання в аудиторії не використовує переваги інструментів і ресурсів, 

доступних для мовної практики на мобільних пристроях. 

 Зараз ми розглянемо, як розумне використання мобільних пристроїв  на 

заняттях з іноземної мови може мати фактично ряд позитивних результатів для 

студентів та викладачів. До них належать: 

 1. інтегрування в інструкції мультимодальних завдань мовного навчання, 

що включають використання зображень, аудіо та відео; 

 2. забезпечення можливості спільної роботи на занятті за допомогою 

мобільних пристроїв для написання, прослуховування чи виступу в групах; 

 3. збагачення аудиторних занять автентичними мовними ресурсами через 

додатки та онлайн-сайти; 

 4. використання індивідуальних переваг на мобільних пристроях для 

індивідуалізації навчання та розвитку автономії студентів; 

 5. підвищення рівня цифрової грамотності студентів та інших навичок 21 

століття, необхідних для роботи; 
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 6. заохочення вивчення мови за межами навчального закладу та протягом 

усього життя. 

 Смартфони та планшети мають вбудовані різноманітні функції, які 

підтримують використання засобів комунікації та мультимедіа. Вони 

пропонують студентам ефективний спосіб роботи з мовою, розвиток письма чи 

усного мовлення. Оскільки вони об'єднані в мережу, вони підтримують 

колективну співпрацю і пропонують можливість практично залучити до занять 

людей поза навчальною аудиторією, включаючи більш досвідчених спікерів. 

Деякі вбудовані можливості, які підтримують використання тексту та медіа, 

включають: конспектування; фотозйомку та редагування фотографій; 

відтворення, записування та редагування аудіо та відео; електронну пошту; 

текстові повідомлення; перегляд веб-сторінок. 

 Типи програм, які студенти, ймовірно, вже мають на своїх пристроях або 

можуть встановити безкоштовно, включають наступні: 

• мобільні версії соціальних мереж, таких як Facebook  і Twitter; 

• послуги відеоконференцій, такі як Skype або Google Hangouts; 

• додатки для обміну повідомленнями та мультимодальні текстові 

повідомлення, включаючи Snapchat та Instagram; 

• особисті програми для журналювання, такі як Penzu або Journey; 

• відеопрогравачі, наприклад, YouTube або VLC media player. 

 Жоден з них не був розроблений для вивчення мови, але всі вони мають 

потенціал для мовної практики та соціально-орієнтованого навчання. Програми, 

які вже використовуються студентами, надають перевагу знайомству та 

інтеграції життя і навчання. 

 Як використовуються мобільні пристрої для вивчення іноземної мови в 

класі, залежить від різних факторів. Серед них варто зазначити: 

• конкретне заняття і цілі навчання викладача; 

• як робота з мобільними пристроями підходить до інших запланованих заходів; 

• залучені мовні навички та те, як особливості пристрою / програми 

полегшують їх використання та практикування; 
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• наявність пристроїв у всіх студентів (або необхідність спільного 

використання) та надійності мережі, якщо вона використовується; 

• знайомство студентів та викладачів з пристроєм / службою / додатком; 

• ступінь використання мобільного пристрою як трампліну для  комунікативної 

діяльності на занятті. 

 Мобільні пристрої можуть використовуватися для надання короткого 

інтерактивного вступу до заняття, що діє як свого роду просунутий організатор. 

Для цього можна використовувати так званий клікер або додаток для 

опитування, такий як Socrative, Kahoot! або Mentimeter. Програми такого типу 

дозволяють викладачу ставити питання, на які студенти реагують на своїх 

мобільних пристроях. Відповіді можуть бути наведені в таблиці, а також, 

залежно від програми, можуть відображатися на пристроях або на екрані. Цей 

спосіб можна використовувати також для введення нового набору слів через 

словосполучення. Такі програми можуть також використовуватися як спосіб 

перевірки знань студентів у певній сфері, забезпечуючи викладачу спосіб 

оцінювати діапазону попередніх знань і, таким чином, відповідну відправну 

точку для введення теми. Набір запитань у програмі клікерів також можна 

використовувати для швидкого перегляду попереднього матеріалу. 

 Більшість сайтів для вивчення граматики і лексики та їх практикування є 

мобільними. Деякі з них створили розважальні ігри, такі як Grammaropolis для 

вивчення англійської граматики або Quizlet для виконання лексичних вправ. 

Johnny Grammar’s Word Challenge (British Council) включає в себе ігрові 

питання граматики, лексики і орфографії для різних рівнів навчання. Програма 

Phrasalstein (Cambridge University Press) розглядає використання фразових 

дієслів через мультиплікаційні фігури, що нагадують додаток  Frankenstein. 

 Соціальні медіа, які широко використовуються студентами, є ідеальним 

засобом для читання та письма мовою перекладу. Соціальні медіа залучають 

студентів до реального використання мови і сприяють їхній здатності 

використовувати мову не тільки граматично, але й у спосіб, який є соціально та 

прагматично доречним. Це включає в себе вивчення жанрових конвенцій, 
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мовних реєстрів та культур, що використовуються для різних засобів масової 

інформації та онлайн-спільнот. Знання, як, наприклад, мова скороченого 

текстового повідомлення, є важливою компетенцією для сучасних студентів, що 

вивчають іноземну мову. Цілком ймовірно, що студенти вже використовують 

доступні мобільні версії соціальних платформ, таких як Facebook. Це дає 

можливість виконувати завдання на заняттях, як домашнє завдання або студенти 

можуть виконати їх пізніше неформально. 

  Перегляд відеокліпів або прослуховування подкастів можуть слугувати 

моделями для студентів, які самі створюють мультимедіа. Це фактично одна з 

найбільш використовуваних функцій сучасних смартфонів, для зйомки і запису 

аудіо/відео. Функція голосового запису може бути використана для запису 

вибраних занять в аудиторії для подальшого вивчення, відображення або 

транскрипції. Запис голосу та відео є ідеальними засобами для представлення 

презентацій або проведення занять. Остаточні версії можна розміщувати в 

мережі Інтернет на веб-сторінці класу або на сайті викладача, у службі обміну 

відео або на хмарних службах, наприклад у Dropbox. 

 Той факт, що використання мобільних пристроїв може передавати 

різноманітні стилі навчання студентів, вказує на гнучкість і універсальність їх 

використання у вивченні мови. За допомогою використання різних мобільних 

функцій, додатків і веб-ресурсів можна звернутись до усіх чотирьох мовних 

навиків, а також до культурного навчання. Діяльність на базі мобільних 

пристроїв може стимулювати активну спільну роботу, оскільки студенти 

працюють разом для спілкування на цільовій мові, виходячи з того, що вони 

чули, бачили, читали або писали за допомогою мобільних пристроїв. Викладачі, 

ймовірно, також помічають, що студенти реагують досить позитивно на 

інтеграцію власних пристроїв у навчальні заняття. Цей позитивний досвід може 

зацікавити студентів до продовження використання своїх мобільних пристроїв 

для неформального вивчення мови за межами навчальної аудиторії. 

Перспектива забезпечення плавного процесу навчання у навчальному закладі і 

за його межами повинна забезпечити сильний стимул для викладачів іноземних 
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мов, серйозно розглянути питання про впровадження мобільних пристроїв у 

свій навчальний процес. 
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Колірне сприйняття є одним з основних компонентів в системі органів 

почуттів людини. Бачення кольору - це не тільки оптичне явище, але і глибокий 

психофізичний процес суб'єктивного характеру. Найважливішою, з точки зору 

лінгвістики, стороною цього процесу є відображення в свідомості мовця і, як 

наслідок, в мові та мовленні «картини світу». Уже в найдавніші часи лексикон 

людини містив позначення кольору, хоча спектр їх не був настільки багатий, як 

сьогодні. В світі існує близько 7 тис. колірних відтінків, з них 4 тис. знайшли 
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відображення в мові в ідеї того чи іншого позначення кольору [1, с.101]. З 

огляду на це, тема дослідження способів перекладу фразеологізмів з компо-

нентом найменування кольору є досить актуальною. 

Мета даного дослідження – визначити особливості способів перекладу 

колоронімів  у складі фразеологічних одиниць в українській та англійській 

мовах. 

О.М. Дзівак зазначає, що система кольорів є безперервною і замкненою, 

тобто всі кольори пов’язані один з одним безперервними переходами, внаслідок 

чого один колір може бути переведений у будь-який інший; між колірними 

тонами не існує різких фізичних та психологічних меж [4, c.21].   

Входячи до складу фразеологізмів, назви кольорів у деяких випадках 

втрачають своє первинне значення (ознака кольору) і набувають зовсім інших 

семантичних відтінків. У певних фразеологічних одиницях можна виокремити 

значення компонента, в інших же це неможливо, бо взаємодія всіх компонентів 

фраземи породжує її значення. Семантика кожного з компонентів по-різному 

виявляється в різних типах фразеологічних одиниць.  

Як зазначає Бурлакова В.В., для виявлення певних закономірностей в 

межах одного типу фраземи слід розподілити їх так, щоб наявно проступала 

деактуалізація компонента фразеологізму [2, с.54-56]. Оскільки деактуалізація 

слова у складі фразеологічної одиниці безпосередньо повязана з переосмис-

ленням значення самого виразу, фразеологізми, до складу яких входить назва 

кольору, доцільно класифікувати за типами переосмислення. 

Професор А.І. Смирницький розробив структурну класифікацію фразео-

логічних одиниць, порівнюючи їх зі словами. Він вказує на одновершинні 

одиниці, порівнюючи їх з похідними словами, оскільки похідні слова мають 

лише одну корінну морфему. Він також розрізняє  двовершинні одиниці, які він 

порівнює зі складними словами, тому що в складних словах ми зазвичай маємо 

дві корінні морфеми. 

Проаналізувавши дослідження багатьох науковців, які вивчали способи 

перекладу англійських та українських фразеологічних одиниць ми дійшли до 
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висновку, що можливості досягнення повноцінного словникового перекладу 

фразеологізмів залежать в основному від співвідношення між одиницями мов. 

При перекладі фразеологічних одиниць потрібно передати сенс і відобразити 

образність, знайшовши аналогічний вираз в мові перекладу і не загубивши при 

цьому стилістичну функцію фразеологічної одиниці. При відсутності в мові 

перекладу ідентичного образу перекладач змушений вдаватися до пошуку 

приблизного відповідності. Існують різні шляхи перекладу фразеологічних 

одиниць [3, c.212].  Провівши дослідження, ми побачили, що перекладачі 

частіше звертаються до перекладу еквівалентним способом, адже його 

відсоткове співвідношення до загальної кількості фразеологізмів складає 65,32 

%.  Друге місце займає описовий спосіб. До цього способу перекладачі 

звертаються у 21,12% випадків. Аналоговий спосіб перекладу посів останнє 

місце. Його використовують у 13,56% випадків.     

Досліджуючи фразеологічні одиниці з компонентом найменування 

кольору, можна зробити висновки, що немає легкого шляху в перекладі з однієї 

мови на іншу. Це пов'язано з адекватною передачею не тільки змісту, але й 

експресивно-стилістичної забарвленості фразеологічних одиниць, що спонукає 

перекладачів до пошуку вирішення цієї проблеми. 

        Фразеологізм, як носій національної забарвленості, стилістичних 

особливостей і яскравої виразності перекладається у сукупності з 

екстралінгвістичними факторами. Розглядаючи особливості, які мають 

фразеологічні одиниці, та аналіз перекладів переконує в тому, що велика 

багатозначущість мовних засобів, які зустрічаються в різних джерелах, слугує 

для їх передачі на іншу мову[5, с.56]. 
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Своєрідна манера письма Є. Плужника виявилася дуже швидко. У поета 

спрацювали внутрішні самообмеження, він сам окреслив собі кордони, у межах 

яких нова поезія і не твориться. Йому коштувало це надзвичайного душевного 

напруження та певного піднесення, а це відповідно вплинуло на довершеність 

його віршів. У поета не знайдемо імпровізаційності, перебільшеної емоційності, 

нестримності вислову, у його поезії все розважене, спроектоване безпомилково. 

Лаконізм, простота, виразність – це, на думку Є. Плужника, закони поезії. У 

митця діють не поверховий блиск, навіть не виняткова неповторність оригіна-

льного, а невідпорна закономірність необхідного. Є. Плужник завжди відмов-

лявся від такого письменницького призначення, як вигадувати, «брехати». 

Для його поетичних творів характерний майже науково-точний аналіз 

тодішньої ситуації, подій. Поет – реаліст питомий, вроджений, жорстока доба 

відбилася жорстокими деталями в його творчості. В українській поезії 

Є. Плужника можна порівнювати деякими рисами з Лесею Українкою, з Іваном 

Франком, Тарасом Шевченком. Не для нього мрійництво, ширяння в хмарах, а 

коли він себе змальовує як невиправного мрійника, то при цьому він насміха-

ється як із себе, так і з нас. 
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Конкретні, «документальні» деталі – ось загадка його поезії, її оригіналь-

ність і відмінність. Ось цим Є. Плужник відрізняється, напр., від П. Филиповича, у 

якого він багато чого навчився і перейняв. Але хіба у П. Филиповича можливі 

«яєшня з салом», «синці на Мотриних грудях» або «чиїсь закривавлені лапи, тіні 

творчої вічно руки»? М. Рильський це одразу відзначив: «Він уміє дивитись і не 

бачити не може. Хай це боляче, а він не одірве очей: Не схибить куля – не 

стогнатимуть довго. / Подивилися – поле! Ромен з трави... / Передній, мабуть, 

ходив, – так човгав: / Черевики скривив. Це про людей, що йдуть на смерть. 

Підкреслена деталь досягає мети: вона вражає» [1, c. 84].  

Дехто порівнював Є. Плужника із С. Єсєніним. Та з аналізованої літератури 

про поета та його творчість робимо висновок, що ці два поети багато чим відрізня-

ються. Якщо С. Єсенін – поет російського селянства, то Є. Плужник – поет «тру-

дової інтелігенції». До того ж С. Єсєнін – поет із тих, що беруть зсередини, 

«душею», чим завойовують неймовірну популярність. А Є. Плужник зовсім із 

інших поетів, поетів-інтелектуалів, які, володіючи всіма скарбами світової куль-

тури, можуть вільно їх подавати в нечуваних поєднаннях, можуть витворювати 

нову реальність, непідвладну поетам єсєнінсько-сосюринського типу. 

Є. Плужник належить до тієї поетичної когорти, що і в російській поезії, 

наприклад, А. Ахматова, О. Мандельштам. Він, як і ці митці, наражається на 

нерозуміння і неувагу публіки, але саме він і йому подібні здатні рухати літерату-

ру вперед. Бо вони – духовність, а не вульгарність. Поезія Є. Плужника – це 

насамперед високий напружений стан душі. Та разом із цим він значно 

приземленіший, «натуральніший» від російських поетів. Але душею він тягнувся 

до них, чуттєва його система була настроєна ось на таке світосприйняття [2, c. 35].  

Є. Плужник багато чому вчився у Т. Шевченка: будові твору, його 

ритмічній організації, спроможності викликати в уяві образи, що начебто і не 

закладені в самому тексті. Це властиво шевченківська здатність – таку створити 

атмосферу, таке «магнітне поле», у якому й виникає щось, немов саме собою, поза 

волею й участю автора. І, поза сумнівом, від Т. Шевченка беруть свої витоки 

духовність, висока моральність, органічна мудрість людини, яка немарно живе на 
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світі, а також і глибока народність, загальний демократизм. Все це відбилося 

відповідно і на структурі Плужникових творів: слідом за Т. Шевченком він 

віддавав перевагу не ускладненню й учудненню форми (якими таке багате було 

перше пореволюційне десятиліття), а наповненості змісту, характерів, ситуацій, 

думок. Досконалість простоти – питома риса Плужникової поезії. Але писати 

занадто просто – небезпечно так само, як і писати занадто химерно. Читацька 

публіка не хоче дурно платити гроші, вона хоче відчути себе «знавцем», 

«гурманом», і неабияке потрібне вміння, щоб підлестити їй. 

Голос оповідача («режисера») звучить безсторонньо. У Плужникових 

поезіях це голос свідка кривавої події. Поетова іронія гірка, часто межує із сар-

казмом. Є. Плужник прозирає в майбутнє, передбачаючи, що зло триватиме, бо ж 

часи міняються, а люди залишаються все тими ж. Іронія в трагедійних баладах 

Є. Плужника відображає іронію фактів тогочасної дійсності – разючу розбіжність 

між бажаним, проголошуваним і реальним. Іронія є також виявом потужного 

інтелекту поета та вміння мислити критично і нетрафаретно [3, с. 51].  

Поетична думка Є. Плужника не лише містка й багатопланова, вона зде-

більшого й гостро діалектична. У глибинах його образного мислення знаходимо 

антиномічність і оксюморонність, гру антитез і контрастів. Напр., у поетових 

поезіях бачимо незчисленні поєднання-зіставлення таких реалій і понять, як краса 

і сила – і «невелика дірка між ребер», світле майбутнє – і «кулі та нужа», пізній 

сум – і «радість передчасна», обрії безмірні – і «тишина моїх маленьких рим» 

тощо. І вже справжнім володарем він був у царстві афористичних парадоксів. 

Із виходом у світ перших поезій його творчість викликала зацікавлення з 

боку критиків. В. Базилевський, О. Дорошкевич, Ю. Меженко, М. Рильський, 

Б. Якубський із радістю зустріли появу на поетичному терені справжнього 

таланту, відзначили гуманістичність, мистецьку досконалість, своєрідність 

віршів. При цьому вони свідомо оминали або й заперечували (аби не принести 

шкоду поетові і «вписати» в революційно-пролетарську ідеологічну схему) 

певні ідейно-художні домінанти його творчості. На противагу їм представники 

марксистсько-ленінської літературної критики підкреслювали ці домінанти, які, 



80 
 

на їх погляд, були опозиційними більшовицькій партійності, класовості й 

зумисній оптимістичності літератури. 

О. Дорошкевич перший схарактеризував творчість Є. Плужника як 

імпресіоністичну, Ю. Меженко вказав на поєднання в його поезії мрійливості зі 

скепсисом, діалектичності розмислу, авторської саморефлексії, складності 

психологічного малюнка. М. Рильський відзначив «трагічний оптимізм» поета, 

вказав на його яскравий індивідуальний стиль, у якому переважає прийом 

«короткого удару», а точніше «метод окремих мазків, штрихів з різким 

останнім ударом» [1, с. 87]. рильський В. Базилевський звернув нашу увагу на 

«цільність книжок Плужника», кожною з яких, на думку критика, автор «умів 

дивовижно точно розставити акценти, виокремити етапи своєї творчості». 

Дослідник стверджує, що «Плужник «Ранньої осені» (2 етап творчості) різко 

відрізняється від Плужника «Днів» (1 етап творчості) [4, с. 5].  

Ю. Меженко високо оцінив Є. Плужника як поета, сказавши про нього не 

тільки як про «найбільшого», «найсучаснішого», а ще й підкресливши 

феноменальність його творчості у вітчизняній літературі, яка не відповідала 

стандартним канонам поезії того часу (оспівуванню сучасності, розпалюванню 

класової ворожнечі, багатослів’ю). Нині можемо пересвідчитися в 

прозірливості цього критика, який пророкував, що саме з віршів Є. Плужника 

майбутні читачі довідаються, «чи жили живі люди на терені УРСР» [5, с. 81]. 

Б. Якубський відзначав оригінальність ритмічного малюнка віршів 

Є. Плужника, буденність зображених картин і водночас їхній філософський 

сенс, піднесення «до „проклятих‖ проблем людської свідомості» [6, с. 5]. 

Що ж до інших критичних матеріалів, то їхні автори хоч і в негативному 

контексті, та все ж таки писали про верхарнівські мотиви у Плужникових 

творах, про їхню співзвучність із поезією А. Ахматової О. Блока, С. Єсеніна. У 

цих матеріалах знаходимо думки про відгомін трагедії українського 

національного відродження у його творчості, а також про спорідненість лірики 

Лесі Українки і поета-«марсівця». У 1927 p., коли «ланчани» перейменували 

свою організацію в МАРС, ні ця модерніша назва, ні декларування своєї 
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пролетарсько-революційної позиції не могли вже порятувати літераторів, що 

віддавали перевагу всесвітнім гамлетівським питанням перед злободенністю 

пролетаризації та індустріалізації [7, с. 111]. 

Критики в СРСР і за кордоном любили говорити про скептицизм, зневіру, 

втому і нудьгу Плужника (не відкидаємо факту їх існування). Та це не 

«занепадництво розбитої і гнилої буржуазії», не блискучий «сплін» 

джентльмена, що все пережив і всьому «знає ціну» і тому не має чого прагнути 

й любити, і вже зовсім нічого тут нема від «перекислої» слабої внутрішньо 

вичерпаної натури, так як стверджувала більшовицька критика. В основі той 

великий «біль», та (мовляв Плужник) «мука свята» сковородинської і 

шевченківської «духової людини», у яких звільняється, самостверджується 

людина і нація, торуючи свій власний шлях життя. 
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The preparation of a modern specialist requires new methods of hiring a search 

for new approaches. More and more specialists seek to master a foreign language at a 

level that allows them to successfully solve professional tasks. In this regard, modern 

universities are to provide a modern specialist with language training that is adequate 

to the requirements of a modern economically developed society [1, с. 592]. 

The entry of the world community into the era of information civilization 

determines the need to overcome communication barriers, which are, in particular, 

foreign languages. In this regard, in recent years, in the theory and practice of modern 

education, the problem of the formation of professional foreign language 

communicative competence has been put at one of the first places. It is this most 

important quality of a specialist in the process of professional foreign language 

communication that ensures the full psychological interaction of communication 

partners [2, с. 307]. 

 We are witnessing a global trend in the development of computer 

technologies and creation of integrated materials for teaching English Phonetics. 

 Many researchers and practical teachers agree that a combination of auditory 

and visual feedback is effective in teaching sound segmental and suprasegmental, and 

other aspects of pronunciation. Computer programs provide language learners with 

real-time information about the salient acoustic properties of their pronunciation [3, с. 

6-8]. Many people like playing different computer games and get access to the 

Internet educational programs. Games in virtual reality are very popular with them. 

 But many professors argue that many (if not all procedures in computer 

programs) are predominantly intended for language study. They are not helpful in 
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teaching communication. We would like to show here that in the near future the 

teaching of Phonetics will be associated with a student-computer type of interaction 

in virtual reality? Which will later on continue in real life communication. 

 Thus we have to discuss the peculiarities of student-computer interaction as a 

communication of a real life person with the imaginary partner in virtual reality. 

 First of all, we think that it is imaginary. The communication with the 

imaginary partner looks like a conversation (a monologue or a dialogue). In the 

virtual reality a student imagines himself an unusual person, who can solve any 

problem, which seems impossible to solve in real life. An ordinary girl plays the part 

of a bodyguard, supermodel, a spy, a robber. She forgets about the drawbacks in her 

speech and says everything with distinction and care, because otherwise her 

imaginary partner may disappear. From this kind of communication the students get a 

lot of information. Their attitude to the message from the imaginary partner/s is, in 

reality, communication. And to the creator of the program, irrespective of the fact 

whether he/she knows the user or not, whether they live in the 21
st
 century or haven’t 

been born yet, his users are subjects to whom he/she addresses, not for the sake of 

moralizing or suggesting, but for the sake of contact of souls, just to cause sympathy, 

mutual emotional experience, to come into close spiritual interaction, to stimulate 

them to some kind of mutual creative activities. 

 But still it is quasi communication because the author is very active and the 

recipient is only able to react in his imaginary communication in virtual reality.  We 

must take into consideration the fact that creators of the program of teaching 

Phonetics are linguistically-minded people. They are mainly interested in teaching 

communication with correct pronunciation. The system of teaching is based on the 

two subsystems: segmental and suprasegmental. 

The Phonetics teacher at present and in the future faces the problem of teaching 

correct articulation of speech sounds. Learners of English are/will be taught skills of 

native-like pronunciation. From the Phonetics classroom realities we know that it is 

rather difficult for the students to master the articulation of speech sounds, especially 

those which do not exist in the native tongue of the learner. Moreover, there are a lot 
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of linguistic terms which are really used in the real-life communication. Furthermore, 

there is another problem – the student’s imagination. 

As we know, Robert Crustein and Robert Sperry discovered that each side of 

the brain has different functions. The left side of the brain controls language and 

numbers analysis and reasons. The right side controls our imagination, our 

understanding of space and color, our appreciation of music and our sense of rhythm. 

It is right side of our brain that day dreams. Leonardo da Vinci used both sides in his 

creative activity [4, с 512]. 

As our analysis has shown, now education in universities encourages the 

students the left-hand side. Language analyses and reason are given more importance 

in teaching Phonetics and other subjects. We all need both sides of our brain. So in 

the future programs will be created in such a way that our students will be able to use 

their imagination to think of problems and to enjoy emotional and artistic experience. 

The pronunciation activities in virtual reality will give the user the opportunity to 

master linguistic terms, playing computer games and then pass over to real-life 

communication in the classroom. 

Preceding from this, let us look at some ways of working out efficient 

computer games for teaching Phonetics. The first topic is ―The organs of Speech‖. 

The students may play the game which we call ―At the shooting range‖. Let me now 

describe this game. A student in virtual reality is getting ready to become a 

superpoliceman. He/she sees the target, which is the head with the dots. Each dot 

marks the term, for example ―the uvular‖. A student sees and hears an instructor who 

says: ―This is your target. Hit the uvular, the front of the tongue, etc. When I say 

―Fire!‖ choose the organ of speech you want to hit with your gun. Let it be for 

example ―the mouth cavity‖. When I say ―Cease fire!‖, stop shooting. You will see 

the target again and the number of points you have got‖. Then the student starts 

shooting. Finally he hears ―You’ve hit the tongue and you’ve missed the nasal 

cavity‖. 

Another game is ―Decipher the sound code‖. The students have to pronounce 

different combinations of vowels and consonants in order to open a door of a bank (or 
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a cave with treasures). Their attempts will be successful if they pronounce the 

English sounds and combination of sounds correctly. They see their sound 

combinations on the computer screen and compare them with the deciphering code 

on their intonographs. Then they pronounce the sounds. The more points they get, the 

sooner they open the doors. 

The image of lightning is very close to the oscillographic picture of different 

sounds. The game ―Shoot a lightning‖ helps to master the term ―loudness‖. A student 

can create a real thunderstorm in virtual reality, if he/she speaks louder, and produces 

voiced consonants. If he/she speaks less louder, producing voiced consonants, the 

storm can be stopped. A student sees the oscillographic picture of lightning (the 

sound he/she produces) and hears the thunder 

The game ―Jumping on music steps‖ teaches the students the intonation of 

statements. A student jumps up on the high step and then walks down the steps, 

producing a melody. The student then creates words to his tune and sings a song. 

He/she becomes a pop star. 

The game ―Step down class‖ has the aim to create the feeling of a rhythm. 

He/she hears the rhythm and sees the teacher, showing him the movements with a 

certain rhythm. He hears the phrases and has to dance them with the correct rhythm. 

The imaginary communication in virtual reality helps to develop student’s 

imagination, teaches to pronounce the terms correctly and forms correct articulation, 

stress, rhythm and intonation. The quasicommunication in virtual reality turns later 

on into real-life communication. We hope such computerized teaching of Phonetics 

will become very popular in the near future. 
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Внутрішній світ літературного твору не автономний: залежить від 

реальності, відображає світ дійсності, по-своєму перетворюючи її. Таким 

чином, простір, як характеристика внутрішнього світу художнього твору, є 

своєрідним показником ідейного світу. Тому можна говорити про велике 

функціональне навантаження простору художнього тексту. Це не просто місце, 

де розгортається подія, розвивається сюжет. Простір стає особливим засобом 

вираження авторського світу і світорозуміння. Робота над визначенням 

простору виявляє багато сторін твору: сюжет, характеристику героїв, образні 

засоби, ритм твору, художній час, авторську точку зору. 

        У художньому творі всі події відбуваються в часі та просторі. Від їх 

характеру залежить форма просторово-часової організації літературного твору. 

Простір – це така форма існування матерії, яка характеризується співісну-

ванням, взаємодією об’єктів, їхньою протяжністю, структурністю [2, с. 26]. 

Художній простір  – це просторова організація подій твору, нерозривно 

пов'язана з тимчасовою організацією твори, яка напряму стосується системи 
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просторових образів тексту [2, с. 26]. 

Видатний філолог М. М. Бахтін вивчав просторово-часові моделі та 

назвав їх хронотопом – (хронос + топос, час і простір) [1, с. 26]. Хронотоп – це 

культурно оброблена стійка позиція, з якої або крізь яку людина освоює простір 

топографічно об’ємного світу. Він застосував цей термін у літературознавстві 

для вираження нерозривності простору і часу.        

   У художньому тексті можна виділити наступні просторові моделі: 

 абстрактна (має високий ступінь умовності і можна сприймати як простір 

«загальний», з координатами «всюди» або «ніде»); 

 конкретна (зображений світ напряму залежить від тих чи інших топографічних 

реалій); 

 закрита (ізольованість від природного простору дії відбуваються в закритому 

приміщенні (будинок, кімната); 

 відкрита (події відбуваються в природних умовах); 

 прикордонна  (образи «порога», «вікна», «дверей»); 

 фантастична (наповнена нереальними з наукової точки зору і з точки зору 

буденної свідомості істотами і подіями); 

 простір цивілізації (включає в себе просторові форми, що породжуються 

людиною в процесі еволюції (простору держави, міста, села; архітектуру); 

 соціальна (порядок чергування (зміни або зміни станів) соціальних позицій, 

послідовність дій людей); 

 психологічна (при відтворенні якої спостерігається заглибленість у внутрішній 

світ суб'єкта, його точка зору може бути як зафіксованою, статичною або 

рухомою, що передає динаміку внутрішнього світу суб'єкта) [1, с.  67].  

Виділені типи художнього простору в літературному творі не 

заперечують, а найчастіше взаємодіють  і доповнюють один одного. 

Художній простір у літературному творі  –  це одна з форм естетичної 

дійсності, в якій «оживають» персонажі і відбувається дія. При цьому художній 

простір суб'єктивно детермінований, що обумовлює його унікальність і 

своєрідність [3, с.  177]. 
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УДК 657                  Філологічні науки 

 

ІВАН БАБИЧ: ШТРИХИ ДО ПЕРСОНАЛІЇ МАЙСТРА ПЕРЕКЛАДУ  

З НАГОДИ 90-ЛІТТЯ ВІД ДНЯ НАРОДЖЕННЯ 

 

Король Л. Л., 

к. п. н., доцент 

Полтавський національний  

педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

м. Полтава, Україна 

Розмірковуючи про постать педагога, члена Національної спілки 

письменників, майстра літературного перекладу Івана Бабича з нагоди 

чергового ювілею, мусимо визнати той факт, що його ім’я наразі не достатньо 

вкорінене в українську педагогічну та літературну біографістику, хоча 

ваговитий внесок митця в літературний царині дозволяє беззаперечно 

ствердити: Іван Трохимович по праву належить до української школи 

перекладу, а відтак його творчий шлях має перебувати в дискурсі, що висвітлює 

перекладацькі здобутки та розвиток перекладацької майстерності в Україні.  

Особистість І. Бабича примітна ще й внутрішнім поступом до 

самоідентифікації, впотаєної в глибинах душі людини, належної до України 

генетично, проте від орелі до юности виплеканої в лоні французької культури. 

Саме шлях від талановитого франкомовного бакалавра до митця, який глибоко 

відчував нетлінну цінність українського слова в умовах лінгвоциду 70–80-х рр. 
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збіглого сторіччя, зумовлює особливу значущість життєвого шляху «поставсь-

кого француза» для багатьох тисяч сучасних українців, які в непростих 

обставинах випробувань і загроз по-новому відкривають для себе феномен 

рідної мови. 

Біографічне знання, як слушно зазначає В. Попик, є історично сформованим 

феноменом вивчення біографій діячів історії і культури з метою збереження й обі-

знаности наступних поколінь з історичною пам’яттю про співвітчизників [1, с. 99]. 

Важко не погодитися з тим, що цей жанр має свою специфіку, бо має 

відображати широкий спектр інтелектуальних і духовних інтересів людини, 

розвиток комунікацій, взаємин з колегами, місце в історії [2, с. 49]. Усі ці 

чинники мають неабияке значення для визначення низки контекстів персоналії 

І. Бабича. 

Розвиток небайдужої до слова особистості розпочався від раннього 

дитинства, яке пройшло у Франції. Жан Бабич народився 2 червня 1929 року в 

мальовничому французькому місті Осер (фр. Auxerre), в родині заробітчанина 

українського походження Трохима Івановича Бабича та французької громадянки 

з польсько-українського роду Марії Федорівни Бублінської-Лежьє [3].  

Батьки не заощаджували на інтелектуальному розвиткові первістка: 

оплачували приватні уроки, заняття в музичній школі, купували іграшки, 

книжки, журнали [4, с. 11].  

Про шкільні роки Ж. Бабича відомо небагато. За спогадами дружини 

(Р. Бабич), до школи Жанові доводилося їздити велосипедом, долаючи відстань 

понад 30 км. [4, с. 12]. Вроджені різнобічні задатки Жана у школі 

розбрунькувалися: він виявив хист і до точних, і до гуманітарних наук, 

захоплювався грою на скрипці, волейболом. Особливий вплив на вподобання 

мав учитель літератури Жан П’юсан [2].  

Родина ж спрямовувала майбутній професійний вибір у прагматичне 

річище. У своєму інтерв’ю І. Бабич зізнався, що «… в кінцевому виборі професії 

відіграли головну роль життєві обставини, ―воля долі‖» [2], змусивши 

відмовитися від гуманітарного поприща на користь медицини. 
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Навчаючись у престижному коледжі ―Classique et Modern‖ містечка 

Жуаньє (фр. Joіgny), Жан екстерном склав іспити на ступінь бакалавра 

природничих наук в Університеті Бургундії (м. Діжон). Здобутий диплом 

відкрив доступ до медичної освіти, проте плани розбив ущент військово-

політичний конфлікт в анексованому Францією Алжирі, де в сутичках із 

місцевими активістами почали гинути сотні французьких солдатів. 

Очікування війни сколихнуло французьке суспільство і Т. Бабич прийняв 

непросте рішення про репатріацію до радянської України. Найважчим було 

розв’язати не стільки побутові проблеми переселення, стільки те, що двоє синів 

не володіли ні українською, ані російською мовами. «Іноді батьки між собою 

говорили українською мовою, але я зростав серед французьких дітей, учився в 

коледжі й до 17 років говорив французькою…» – пригадував І. Бабич [2]. 

У вересні 1947 року репатріанти оселилися на Полтавщині, в селищі 

Карлівка. У грудні 1947 р. Жан улаштувавсь учнем токаря Жовтневого 

цукрозаводу. За рік його призначено електриком щитової [4, c. 15].  

Французький вишкіл навчив раціонально організовувати особистий час, 

тому робота не перешкоджала відвідуванню уроків у заочній вечірній школі, 

наполегливому освоєнню мови, змаганню з тимчасовою маргінальністю.  

Далі було навчання екстерном у Московському університеті імені 

Патриса Лумумби, а від серпня 1952 року розпочалася педагогічна діяльність у 

середніх школах с. Сенчі (1952 р.) і с. Ждани (1953 р.). Упродовж наступних 

дев’яти років (1953–1962) І. Бабич викладав німецьку мову в Карлівській 

середній школі № 3 [1].  

1960 року І. Бабич із відзнакою закінчив Харківський педагогічний 

інститут іноземних мов імені Н. К. Крупської (заочно), а за два роки знову сів за 

підручники і конспекти, ставши у вересні 1962 року слухачем Вищих 

педагогічних курсів із підготовки висококваліфікованих викладачів іноземних 

мов Московського державного педагогічного інституту імені В. І. Леніна [1].  

«Червоний диплом» вишу і посвідчення столичних курсів уможливили 

перехід сільського вчителя до вищої школи. Першого вересня 1964 року Іван 
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Трохимович, маючи одинадцять років педагогічного стажу, дебютував як 

викладач вищого навчального закладу [1].  

В архівній особовій справі І. Бабича є службова характеристика, підписана 

ректором ПДПІ імені В. Г. Короленка М. О. Семиволосом: «Досконало володіє 

французькою мовою. За період роботи на кафедрі вів заняття з французької, 

німецької мов. І. Т. Бабич – серйозний, вдумливий викладач, який працює над 

собою, підвищуючи свій кваліфікаційний і навчально-теоретичний рівень. 

Дисциплінований. Добросовісно виконує обов’язки» [1].  

Не зайве зазначити, що віртуозне володіння французькою мовою 

І. Т. Бабич спрямовував у практичну діяльність різновекторно: став провідним 

перекладачем об’єднання «Зовнішторгвидав», членом організаційних комітетів 

низки міжнародних виставок. Утім левова частка вільного від викладацької 

роботи часу Івана Трохимовича належала художньому перекладові.  

1974-ого року в українських письменницьких колах заговорили про 

майстерність перекладача роману А. В. Головка «Бур’ян», а наклад книги 

перевидавався декілька разів.  

«Бур’ян» відчинив двері співробітництва з грандом літературного перек-

ладу – Державним спеціалізованим видавництвом художньої літератури «Дніп-

ро». Належність до гідної пошани інституції сприяла розвиткові талановитого 

перекладача, збагачувала творчу палітру І. Бабича розмаїттям тем і жанрів.  

Ось неповний перелік перекладених ним книг: «Бур’ян» А. Головка 

(1974); «Люди без Батьківщини. Памфлети українських радянських письме-

нників» (1974); «Біла пляма» В. Козаченка (1976); «Циклон» О. Гончара (1977); 

«Гуси-лебеді летять» М. Стельмаха (1978); «Гнівний Стратіон» В. Земляка 

(1979); «Захар Беркут» Івана Франка (1981); «Збірка українських оповідань» 

(1982); «Казка про пригоди хлопчика Юрчика та його друзів» Н. Забіли (1983); 

«День для прийдешнього» П. Загребельного (1985); «І один у полі воїн» 

Ю. Дольд-Михайлика (1987); «Казки Західної України» (1988); «Пан 

Халявський» Г. Квітки-Основ’яненка (1990), «Записки кирпатого Мефісто-

феля» В. Винниченка (1991), «Украдене щастя» Івана Франка (1993).  
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З довідкових видань («Письменники Радянської України. 1917–1987» 

(1988), «Українська літературна енциклопедія» (1988), «Письменники Полтав-

щини» (1990), «Енциклопедія сучасної України» (2003) та ін.) дізнаємося, що 

І. Т. Бабич є автором літературних перекладів творів Р. Братуня, Я. Галана, 

Є. Гуцала, О. Вишні, І. Вільде, М. Ірчана, І. Микитенка, Ю. Мушкетика, 

П. Панча, О. Слісаренка, Ю. Смолича, Б. Сушинського, Ю. Щербака й інших 

представників українського письменства. 

Членом Спілки письменників СРСР Іван Трохимович став 

24.02.1984 року [1].  

Відомо, що І. Т. Бабич мріяв перекласти документальний роман Ю. Щер-

бака «Причини і наслідки», який порушував теми наукового подвигництва, 

внутрішнього конфлікту особистості. Була тверда домовленість із П. За-

гребельним про переклад «Роксолани». Однак цим та іншим творчим планам не 

судилося здійснитися. 4 червня 1993 року Іван Трохимович пішов у засвіти. 

На шляху від юного франкомовного репатріанта до сивочубого викладача 

вищої школи, від перекладача-початківця до члена Спілки письменників СРСР, 

І. Бабич зажив знадливої радості саморозкриття людини в улюбленій справі.  

Сорок два роки Іван Трохимович проживав на Полтавщині, навчав 

французької мови українських школярів, студентів, і вів пройнятий сердечною 

теплотою діалог із франкомовним читачем. Переклади українського 

художнього слова, якими, за влучним висловом голови Полтавської обласної 

організації Національної Спілки письменників України В. С. Мирного, 

«відкривав Україну світові», репрезентували вітчизняну літературу не лише у 

Франції, Америці, Канаді, а й в африканських франкомовних країнах [6]. 

Від січня 2017 р. на кафедрі загального та слов’янського мовознавства та 

іноземних мов досліджується державна наукова тема: «Життєвий і творчий 

шлях педагога і перекладача Івана Трохимовича Бабича» (Державний 

реєстраційний номер 0117 U 003224), яка ставить за мету створення повної 

біографії митця літературного перекладу, висвітлення творчої явленості 

І. Т. Бабича в українському й іншомовному культурному просторі (керівник 
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доц. Король Л. Л.). Отже, нові публікації про життєдіяльність полтавського 

майстра слова – попереду. 
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РОЛЬ МЕНТАЛЬНОГО ЛЕКСИКОНУ У НОМІНАТИВНІЙ СЛОВОТВІРНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Лях І.В.,  

ст. викладач, 

 Георгієва О.П.,  

ст. викладач  

Криворізький національний університет, 

м. Кривий Ріг, Україна 

1.Аналіз актів номінації є перспективним напрямком досліджень в області 

теорії номінації і когнітивної лінгвістики. Номінативна ономасіологічна діяльність 

є когнітивною за своєю природою, тому що відбиває результати пізнання у людсь-

кій свідомості. Слово є центральною одиницею породження і сприйняття мови, 

головною одиницею зберігання й використання інформації, доступу до неї та її ви-

добування з пам’яті мовця. Кваліфікація за частино мовними характеристиками й 

присвоєння найменуванню певних ознак частин мови є складовою акта номінації; 

вибір словоформи, словотвірна категоризація також є етапом процесу найменуван-

ня. Граматичні і словотвірні категорії є складовими ономасіологічного комплексу 

кожної мови – набору мовних знань для створення номінативної одиниці. При 

створенні мовної одиниці ця когнітивна операція проходить через підключення 

одиниці до певної ономасіологічної категорії [1; с. 328]. Процес словотвору є 

перманентним, тому що у процесі мовленнєвої діяльності людина весь час проду-

кує слова: відтворює готові, вживані слова, або утворює нові слова за усталеними 

правилами, моделями, схемами відповідно до змін у екстралінгвістичному середо-

вищі. Словотвір аналізується у статичному аспекті, коли досліджується словотвір-

на структура, або ж у динамічному аспекті, коли вивчається процес утворення 

нових слів. Номінативна діяльність визначається як особлива мовленнєво-

мисленнєва діяльність, яка протікає у єдності мови і мислення [3]. 

2. Система, яка відображає у мовній здатності знання про слова й 

еквівалентні їм одиниці, виконує складні функції пов’язані з мовними 
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одиницями та структурами презентації енциклопедичних знань, що стоять за 

словом – це ментальний лексикон [2; с.98]. Ментальний лексикон охоплює 

загальні знання особи про слова, які вона застосовує та/ або розуміє, зберігає 

знання про форму і зміст ментальних репрезентацій мовних одиниць[5; с.37]. 

Будова ментального лексикону має сприяти виконанню його функцій: визна-

чення інформації, її ідентифікації, виймання з пам’яті. Це забезпечує функція 

доступу - обробки мовної інформації з метою проникнення до необхідних 

відомостей, які представлені у свідомості людини у вигляді ментальних репре-

зентацій певних мовних одиниць (слів, морфем, конструкцій) [2; с.26]. Спроби 

опису ментального лексикону виходять частково з подібності ментального 

лексикону до друкованого лексикону, а частково  - з подібності до мережевих 

структур [4,5]. Важливим є питання про організацію і структуру ментального 

лексикону:  чи зберігаються відомості про окремі елементи структури слова в 

окремих модулях ментального лексикону чи закріплені за словом в цілому;  

якими є відомості при кожному слові та при входженні кожної лексичної 

одиниці до ментального лексикону; як можна представити ментальну репрезен-

тацію окремого слова чи елемента структури слова; чи в момент мовленнєвої 

діяльності відбувається доступ до слова в цілому, чи до його компонентів [2; 

с.26]. Актуальним залишається питання про те в якому вигляді зберігаються 

композити і деривати – у цілому вигляді чи у вигляді частин, особливо у 

німецькій мові, де композитний словотвір є надзвичайно продуктивним, дає 

близько 80% словникового складу і відрізняється різноманіттям конституентів 

композитів і способів їх поєднання. Вважається, що деривати зберігаються 

цілими, а словоформи частинами. [2; с.98–99]. Існує також гіпотеза, 

«Zweiroutenmodelle―, згідно з якою як для слова, так і для його морфологічних 

компонентів, коренів і афіксів, існують відповідні репрезентації у ментальному 

лексиконі[4; с.105]. Дослідження словотвірних одиниць та їхньої структури з 

точки зору номінативного потенціалу та їх репрезентацій у ментальному 

лексиконі залишається актуальним і потребує подальших спроб. 
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СЮЖЕТОТВОРЧИЙ ТА СМИСЛОТВОРЧИЙ ЧИННИК 

 

Остапович М.О., 

Викладач, 
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Кожен наратив містить в собі посилання на різні дискурси, що робить 

його поліфонічним, збагачує смислами, можливостями до інтерпретації 

реципієнтом. Іноді наратор вдається до так званої «навмисне маркованої 

інтертекстуальності» (за термінологією В. Є. Чернявської), яка виключає із 

множини прочитань та асоціацій всі варіанти, окрім одного. Найчастіше 

йдеться про використання імен чи цілих сюжетів із Біблії, пряму вказівку в тілі 
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самого наративу на художній текст, мистецький витвір. За допомогою такого 

процесу «один текст актуалізує в своєму просторі інший» [6, с. 49], формує в 

реципієнта та наратора однаковий рівень комунікативної компетентності. 

Прикладом маркованої інтертекстуальності може слугувати роман Станіс-

лава Дигата «Прощання», в якому наратор апелює до книги Г. Сенкевича «Камо 

грядеши?» та однойменного фільму. Аналізуючи роман ‖Камо грядеши?― можемо 

виділити в ньому ряд образів-символів, що одночасно функціонували в літературі, 

кіно, образотворчому мистецтві, а тому стали частиною стратегії національної 

культури. Йдеться про образ самої Польщі, втілений у таємничій блондинці-

полонянці, ймовірно – принцесі, Лідії, яка ставить віру в Христа вище за будь-які 

інші потреби й чесноти. Наратор не наділив героїню жодною негативною рисою, 

навпаки, вона здатна, чинячи пасивний спротив, змінювати оточення аж до повної 

відповідності своїм потребам. Подібну ―чистоту образу‖ та прозору алюзію на 

Польщу зберегли і режисери та сценаристи фільму за романом Сенкевича, який 

був дуже популярним в 30-ті роки ХХ століття. 

Гіперболізація чеснот народу, країни викликала спротив в інтелектуальних 

колах Польщі початку ХХ століття. Яскравим прикладом може слугувати 

―Щоденник‖ Вітольда Гомбровича, де знаний на увесь світ письменник констатує 

неспроможність поляків до тверезої самооцінки, розвитку. Письменник 

стверджує, що його критичні зауваги мають не денаціоналізуючу мету, вони 

акцентують увагу на потребі зрілості особистості, якої неможливо досягнути в 

міфологізованому суспільстві. Дискутуючи із літературними критиками, В. 

Гомбрович заявляє, що ―я зовсім не вболіваю над долею польського народу; мене 

болить лише власна незрілість, а народ цікавить мене тільки як один із чинників, 

що виробляють мою незрілість; тому я стаю з народом на прю, так само як стаю 

на прю із будь-яким іншим явищем, яке утруднює мою зрілість чи унеможливлює 

її‖ [2, с. 129]. Проблема незрілості особистості й неможливості «дозріти» в 

польському суспільстві привела Станіслава Дигата до творчого експериментуван-

ня з іронією – використанням її з метою позначення ―об’ємності, місткості 

висловлювання, тобто його неоднозначності‖, а також використання як ―нігіліст-
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тичного принципу руйнування цінностей‖ [4, с. 3]. Об’єктом іронії стає образна 

система роману Сенкевича, його кіноверсія та рецепція читачів-глядачів на них. 

Найбільшого удару зазнає образ Лідії-Польщі. С. Дигат змінює ім’я 

героїні в своєму романі на ―Лідка‖, а професією обирає для неї не монашество, 

а проституцію. Іронією, що межує із сарказмом, позначено і замисленість 

героїні (у Сенкевича – молитовна, медитативна, у Дигата – порожня): ―вона 

перебувала в стані такої байдужості, що навіть полінувалася зігнати з власного 

носа муху‖ [3, с. 33]. Риси зовнішності та характеру героїні різко контрастують 

із її прагненням бути подібною до героїні фільму, яку звали Лідія. Потяг до 

ідеальної краси змусив її навіть відмовитися від власного імені (Геновефа – 

знакова свята для поляків, символ жіночої чистоти). 

Через образ-символ вілли ―Quo vadis?‖, де двічі зупиняються герої, Дигат 

повертає читача до легенди про святого Петра, а також до однойменного 

роману Сенкевича. Легендарно-міфологічна версія стверджує, що Петро 

намагався уникнути страти Нероном, тому тікав із Риму, але зустрів Христа. 

Той ішов у Рим, щоб бути розіп’ятим іще раз. Петро, перебуваючи під сильним 

враженням від зустрічі, повертається до Риму і приймає мученицьку смерть. 

Доля героїв Дигата менш драматична: місце, куди вони повертаються, сповнене 

ідеологічних трупів (портрети Пілсудського), має явні ознаки розпаду, 

руйнування. Тут на них не чекає ніякої кари, окрім розуміння того, що нема 

куди повертатись. Можемо стверджувати, що С. Дигат використав тут іронію у 

форматі не глобального метанаративу, а локального, з виразними ознаками 

постмодерного світогляду. Майже дослівно за Бодрійяром характеризується 

художній світ роману: ―Якби я повинен був охарактеризувати цей новий стан 

справ, я б назвав його ―після оргії‖. Оргією тут є весь вибуховий рух 

модерності з його різноманітними видами лібералізації – політичний 

лібералізм, сексуальний лібералізм… . Якщо хочете знати мою думку, сьогодні 

все лібералізовано. Гру закінчено, і ми спільно зупиняємося перед критичним 

запитанням ―Що ти робиш після оргії?‖ [2, с. 48]. Сенкевич у своєму пориві 

ідеалізації національного міфу про глибоку релігійність поляків веде героїв 
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роману крізь страждання, завдані імператором Нероном, до храму, молитви. 

Бог і віра залишаються для нього недоторканними оплотами смислів. Біографія 

С. Дигата та його творчість (як і більшості його сучасників) утверджують 

інший принцип: Бог так далеко, що намагання докричатися до нього не мають 

ніякого сенсу. 

Навмисне маркована інтертекстуальність Станіслава Дигата та 

використання іронії звужують коло можливих читацьких інтерпретацій роману 

до відчитування його як: 

1) протесту проти ідеалів нації, які недоречні в новому часі; 

2) відкритого діалогу про християнські цінності та можливості жити 

відповідно до церковних догм; 

3) дискусії про шляхи становлення особистості та нації; 

4) актуалізації тих естетичних та етичних норм, які озвучив Г. Сенкевич. 

Тож можемо дійти висновку, що навмисне маркована інтертекстуальність 

дозволяє нараторові максимально наблизити свого абстрактного читача до 

образу ідеального реципієнта (за термінологією В. Шміда) [7]. 
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Мета даної розвідки полягає у розглядові мотиваційних ознак англомов-

ного концепту GENIUS, виокремлення яких можливе шляхом етимологічного 

аналізу лексем, які репрезентують даний концепт, а саме – genius та prodigy.  

Серед основних напрямів трактування та дослідження феномену 

геніальності у гуманітарних науках можна виокремити ірраціональний підхід, 

який наголошує на божественній природі геніальності та є тісно пов'язаним з 

архаїчним і релігійними уявленнями;  раціональний підхід, в межах якого 

геніальність розглядається як вроджена якість людини, що дозволяє уточняти 

геніальність як властивість людського розуму і робить можливим її 

дослідження різними напрямками в психології, педагогіці і генетиці та 

визначення біологічних (інстинкти, пам'ять, генетична спадковість, вроджені 

здібності до творчості) і психологічних (фантазія, уява, натхнення, 

спонтанність) факторів геніальності; емпіричний підхід, з точки зору якого 

геніальність є набутою властивістю людини в процесі її розвитку; соціокуль-

турний підхід, який розглядає значимість і разом з тим проблематичність 

взаємодії генія і суспільства [1].  

Мова є одним із основних інструментів пізнання та концептуалізації 

навколишнього світу, оскільки аналіз мовних засобів дозволяє найбільш 

простим та ефективним способом виявити ознаки концепту та змоделювати 

його. Склад того чи іншого концепту виявляється через даний концепт, 

словникові тлумачення мовних одиниць, які репрезентують та мовленнєві 

контексти. З огляду на зазначене вище, цілком логічним першим етапом аналізу 
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складу будь-якого концепту є розгляд словникових дефініцій його мовних 

репрезентантів, що власне входить до завдань даного дослідження [2]. 

Насамперед, розглянемо мотиваційні ознаки досліджуваних концептів 

через аналіз етимології англомовних лексичних одиниць genius та prodigy. 

 ―L. genius, prop., the superior or divine nature which is innate in everything, 

the spirit, from genere, gignere, to beget, bring forth‖ (3). 

У своїй праці «История слов в истории общества» Р.О. Будагов, зокрема, 

зазначає, що латинське genius було маловживаним словом і довго зберігало 

зв’язки з дієсловами  genere, gignere (народжувати). «Геній сприймався як 

дещо вроджене, притаманне людині, сім’ї та навіть місцевості» [4, с. 160]. 

Таким чином, внутрішня форма цієї номінації актуалізує ірраціональну 

складову відповідного концепту.  

Саме в такому ракурсі розглядає концепт ГЕНІЙ Ю.С. Степанов. Учений 

наголошує, що геній, ангел, іпостась, душа є частинами одного понятійного 

поля – внутрішнього Я людини. Геній в античності – це дух, божество життєвої 

сили, яке з народження було притаманне лише чоловікам (аналогічним 

божеством жінок вважалась Юнона) [5, с. 581-584].   

І лише у другій половині XVIII століття відбувається перелом в семантиці 

цієї лексичної одиниці. З того часу genius позначає не тільки особливу 

здібність, але й саму людину, яка має цю якість. Саме тоді з’являються 

численні трактати Е. Юнга, Д. Дідро, І. Канта, які дають поштовх для подаль-

ших досліджень цього феномену [4, с. 160]. 

Що ж стосується етимології лексичної одиниці prodigy, то вона вказує на 

надзвичайність відповідного феномену: 

―prodigy – late 15c., "sign, portent, something extraordinary from which omens are 

drawn," from Latin prodigium "prophetic sign, omen, portent, prodigy," from pro "forth, 

before" + -igium, a suffix or word of unknown origin, perhaps from the same source as 

aio "I say". Meaning "child with exceptional abilities" first recorded 1650s‖ (6). 

Як бачимо, внутрішня форма цієї номінації (пророцький знак, знамення) 

також актуалізує ірраціональну складову відповідного субконцепту. 
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Перспективу подальших досліджень вбачаємо в аналізові мотиваційних 

ознак лексем-синонімів зазначених номінацій. 
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ного аспекту дослідження концепту ЗАХОПЛЕННЯ у сучасній англійській мові. 

При вираженні емотивної лексики, вербалізуються різні емоційні стани, 

тому необхідно орієнтуватися у номенклатурі різних видів емоцій, що наведена в 

психологічних дослідженнях та враховувати неоднозначність, умовність термінів  
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та визначень почуттів, відзначену психологами: «Багато номінантів емоцій в 

дійсності по-різному співвідносяться з реальними їх переживаннями» [2; с.22]. 

У своєму дослідженні Є.Ю. Мягкова наводить перелік емоцій та 

емоційних станів за роботами різних психологів. З даного переліку видно, що 

лише відносно невелике число номінантів емоцій співпадає в усіх класифіка-

ціях. Це підтверджує тезу про складність досліджуваного феномену і 

можливість виведення різних (нерідко суперечливих) класів емоцій в рамках 

окремих теорій в залежності від вихідних позицій їх авторів [4; с.92]. 

Емоція «захоплення» згадується в класифікаціях А.Н. Лука, У. Джемса, 

але жодна з класифікацій не відносить даний емоційний стан до числа базових 

емоцій. Це говорить, по-перше, про те, що емоція «захоплення» є комбінацією 

двох або трьох базових (первинних) емоцій, адже окремо, не в поєднанні з 

іншими емоціями, фундаментальні емоції існують лише протягом дуже 

короткого часу, а по-друге, вона може проявлятися в певних комбінаціях або 

комплексах з іншими емоціями. Так, психологи визначають емоцію 

«захоплення» як злиття таких двох базових емоцій як радість і здивування. 

Також існує думка, що захоплення є вищим ступенем задоволення, що 

підкреслює позитивний характер даного емоційного стану. Зворушено-

захоплений стан, який зазвичай притаманний сентиментальним людям по 

відношенню до маленьких дітей, називають розчуленням (Є.П. Ільїн). В цілому, 

емоційний стан «захоплення» залишається практично не вивченим феноменом. 

Відтак, в нашому дослідженні відповіді на велику кількість запитань, що 

стосуються даної емоції, ми будемо шукати, перш за все, в лексичних 

одиницях, що експліціюють емоційний стан «захоплення» в англійській мові. 

Про взаємозв'язок психології та лінгвістики емоцій говорять багато 

вчених, відзначаючи, що якщо лінгвістичні роботи, присвячені проблемам 

емотивності мовних одиниць, часто спираються на психологічні теорії емоцій, 

то психологічні дослідження, в свою чергу, часто проводяться на самому 

мовному матеріалі, де в якості об'єкта дослідження виступають саме назви 

емоцій або тексти, які представляють собою звіти про випробувані або 
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пережиті емоції. Таким чином, виникає замкнуте коло, в якому часто розмива-

ються межі між об'єктом і інструментом дослідження. Проте, мовне вираження 

емоцій, або так званий емоційний лексикон переважно використовується для 

класифікації емоцій в традиційній психології і для аналізу емоційних концептів 

в когнітивних дослідженнях як найбільш очевидний і доступний засіб фіксації 

складного і важкодоступного явища [4; с.88]. 

Як стверджує А. Вежбіцька, різні концепції і класифікації емоцій створю-

валися на різних мовах і в різні епохи, при цьому психологи, так чи інакше, 

спиралися на емоційні концепти, виражені їх рідною мовою [1; с. 125]. 

Так зване «омовлення» в різних культурах емоцій виявляє багато з 

названих раніше психологами ознак  інтенсивність, експресивність, градуйо-

ваність, позитивність або негативність, динамічність або сталість, тривалість 

або короткочасність, набутість або вродженість і т.д. [3; с.30, 5; с. 64]. 

Ми дотримуємося тієї думки, що найбільш повну і точну класифікацію 

емоцій надає природна мова. Якобсон з цього приводу стверджує, що «Дифе-

ренціація людиною своїх почуттів здійснюється за допомогою слова і іншими 

засобами здійснена бути не може. Характер точності цієї диференціації 

визначається точністю і адекватністю тих слів, якими користується для цього 

завдання людина» [6; с.78]. 

Таким чином, в цьому дослідженні при розгляді концепту, що передає 

емоційний стан «захоплення», звернення до психологічних джерел ми 

вважаємо обґрунтованим тільки за наявності прикладів, які репрезентують 

досліджуваний концепт в сучасній англійській мові. 

В цілому, короткий огляд вивчення емоцій нелінгвістичними науками 

показав складність описуваного феномену, єдність і різноманіття його виявів в 

фізіологічному, психологічному, когнітивному і соціальному аспектах. Все ж, 

не можна не погодитися, що нелінгвістичні науки накопичили чималий обсяг 

знань, який дозволив поставити питання про емоційність мови людини, про 

мовні емоції, або стосовно того, як емоції проникають у мову людини. 

Отже, психолінгвістичний аспект у дослідженні концепту ЗАХОПЛЕННЯ 
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виконує чималу роль і служить одним із фундаментальних аспектів, на якому 

базується дослідження концепту саме у сфері лінгвістики. 
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Мас-мадіа стали одним із основних інструментів формування суспільної 

думки в сучасному лінгвокультурному дискурсі. Одним із значних технологічних 

досягнень сучасності визначають вплив на масову свідомість у комунікаційному 

просторі. Мас-медіа неможливо уявити без планування мовного впливу й 

контролю за його ефективністю[4]. Використання маніпулятивних стратегій та 

тактик впливу в медіакомунікації тісно пов’язане з особливостями самої медіасфе-

ри. До медіапростору входять преса, телебачення, радіомовлення, Інтернет, що 

детермінує «живий» зворотній зв’язок адресантів та адресатів, учасників 

соціальної комунікації. Медіа стають надійним джерелом для вивчення динаміки 

мовних змін, активних процесів у мові, мовній свідомості наших сучасників. 

Маніпулятивний вплив є об’єктом лінгвістичних соціологічних, психоло-

гічних політологічних досліджень (Л. Р. Безугла, Р. М. Блакар, Г. Франке, 

Є. Л. Доценко, В. В. Зірка, Г. А. Копніна, О .Г. Руда). Проблема означеного 

поняття є дискусійною в науці. 

Метою дослідження є визначення особливостей, прийомів і засобів 
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маніпулятивного впливу у сучасних ЗМІ. Досягнення цієї мети зумовлює 

розв’язання низки завдань: з’ясувати проблему маніпуляцій; визначити 

мовленнєвий вплив як можливість маніпулювання; з’ясувати причини і засоби 

мовного впливу на прикладі медіа-текстів. 

С. Я Єрмоленко зосереджує увагу на існуванні причинно-наслідкових 

зв’язків між мовною свідомістю сучасного українця та розмаїттям ЗМК. 

Спрямованість на вплив і переконання визначає особливі взаємостосунки 

між сторонами спілкування, яка властива публіцистичним текстам. Це не, 

імпіративне мовлення, воно покликане не лише повідомити про що-небудь, але 

й навіяти це ставлення адресату, тобто зрештою це мовлення, покликане 

вплинути на переконання або поведінку читача, на його оцінку тих чи тих 

факторів [7, с. 64] 1. Залежно від оцінки інформації реципієнтом, її розміщення 

у тексті, адресант «акцентує факти та події, що є значущими, на його думку, та 

нівелює менш необхідну інформацію» задля досягнення загальної комунікатив-

ної мети [1, с. 43]. Зокрема німецький соціолог Г. Франке розглядає 

маніпулювання як таємний психічний вплив. К Елвайн як духовне управління 

людиною. Г. Шишков зазначає, що управління масами (термін тотожний 

маніпулюванню) є суспільним і державним культивуванням ситуації за допомо-

гою цілеспрямованого впливу. Сучасні науковці використовують термін 

«маніпулювання» на позначення вміння керувати поведінкою людини шляхом 

цілеспрямованого впливу на суспільну психологію, свідомість та інстинкти лю-

дини; ідеологічна дія для зміни поведінки людей їх життєвих позицій [4, с. 520]. 

З огляду на вироблені в різних царинах погляди щодо сутності мані пуля-

ції, Г. А. Копніна дає таке узагальнення: «Мовленнєва (мовна) маніпуляція 

(маніпулювання) – різновид маніпулятивного впливу, що здійснюється шляхом 

умілого використання певних ресурсів мови задля прихованого впливу на ког-

нітивну й поведінкову діяльність адресата» [6, с. 25]. В той же час І. А. Стернін 

доводить, що «Мовне маніпулювання – це відбір і використання засобів мови з 

метою прихованої дії на адресата, тобто певний мовленнєвий вплив». Наука 

про мовленнєвий вплив вивчає «стимулювання дії на людину за допомогою 
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мовлення і супутніх мовленню невербальних засобів для досягнення цілей, 

поставлених мовцем» [3, с.34]. Процес спілкування з когнітивного боку 

Р. Блакар розуміє як здійснення влади,тобто навіть нейтральне використання 

мови передбачає вплив на світосприйняття та спосіб його структурування 

[3, с.91]. Під поняттям «маніпульвання» ми розуміємо узагальнені прийоми, 

тактики і стратегії для прихованого впливу на реципієнта, який не здогадується 

про справжні мотиви та цілі мовця. Під час маніпулювання адресат приховує 

свої наміри, мотиви, цілі, намагається зробити все можливе, щоб реципієнт не 

спромігся здогадатися про них. Лише за таких умов ми можемо говорити про 

маніпуляцію, оскільки вона передбачає не фізичний, а психологічний примус. 

У лінгвістиці розрізняють дві форми мовленнєвого впливу: пряму і 

непряму, які відрізняються вибором прямих і непрямих мовленнєвих актів. 

Однією з основних є непряма форма. Ю. С. Басков вважає, що непряма форма є 

декодуванням інформації та мовних символів [ 2, с. 133]. 

Сучасні ЗМІ часто використовують прийом плавної зміни смислового 

значення виразу, який реалізується через використання евфемізмів та 

пейоративних виразів (дисфемізмів). Викостання експресивно-виразних одиниць 

замість нейтральних, які можуть повніше і точніше виразити ставлення адресанта 

до повідомлення є внутрішньомовною причиною існування цих тропів. 

На думку Ю. С. Баскова евфемізми завдяки, непомітності для реципієнта, 

мають високий маніпулятивний потенціал, оскільки їх складно помітити в 

швидкому інформаційному потоці та ідентифікувати прихований табуйований 

денотат [1, с. 150]. Роль евфемізмів полягає у відволіканні уваги адресата від 

справжньої суті явища шляхом створення нейтральної позитивної конотації. 

У мові ЗМІ евфемізми мають різні можливості впливу на свідомість 

реципієнта. Цьому можуть слугувати такі приклади: «ООС (Операція об’єдна-

них сил ЗСУ)» – «війна», «обман» – «спотворення дійсності», «знищити» – 

«вбити» [ 2, с. 134]. 

У медіа-текстах поряд з евфемізмами використовують також дисфемізми 

або пейоративні вирази, що позначають поняття, яке має негативну оцінку 
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явища. Такі тропи часто зустрічаються в російському чи проросійському 

медіапросторі. За допомогою мовних виразів відбувається нав’язування 

шаблонного негативного способу мислення про Україну та народ: «вторгнення 

російських військовослужбовців» – «гражданская война», «Майдан» – 

«гражданский переворот», «ООС» – «карательная операция». 

Частовживаним є також прийом розмивання смислового значення виразу, 

що реалізується через застосування «лозунгових слів», які є ідеологічно, політич-

но чи соціологічно значимими, оформленими як короткі оціночні вирази. Їх вико-

ристовують, щоб спотворити переконливість ідеологічного тексту, зміну поведін-

ки чи цінностей реципієнта. У медіа-текстах політики часто торкають тем, які є 

актуальними, обумовлені очікуваннями цільової аудиторії, та використовують ті 

слова, які є «особливими» для адресатів : «перезавантаження», «змінюй», «жити 

по-новому», «кінець епохи бідності», «суспільство заможних людей» [ 2, с. 134]. 

На свідомість суспільства також впливає розширення сполучуваності слів 

та словесна гра. Такі засоби впливу часто використовують російські ЗМК. За 

допомогою цих мовних явищ іронічно «обігруються» назви України: «В сло-

жившейся ситуации «самостийна» Украина – и повод и средство, «передовая» 

войны с Россией»». 

Через неологізми «укроп» (укр. кріп) проросійські та російські ЗМІ хотіли 

принизити українського воїна-захисника Батьківщини. Проте відбулася ще одна 

мовна метаморфоза: в українському медіа просторі набуло популярності та 

позитивного змісту розшифрування «український опір», тобто у вітчизняному 

сегменті ЗМІ цей термін евфемізувався [ 2, с. 135]. 

Військове та інформаційне протистояння стали причиною появи великої 

кількості неологізмів, які відображають агресивність та ворожість росіян до укра-

їнців: «жидобандерівці», «майдануті», «карателі», «хунта». Також через псевдоіс-

торичну творчість в російських ЗМК архаїзм «Новороссия» став неологізмом: 

«Новороссия обратилась в ООН с просьбой признать ее суверенитет». 

Однин із тактичних прийомів прихованої маніпуляції – метафори: 

«Украинская армия – это иностранный натовский легион», Мы боимся, что 
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Украина скатится в неонацизм (В. Путін). «К преступлениям Киева причастны 

«заокеанские кураторы»» (С. Наришкін). 

Отже, лексичний інвентар мовленнєвого маніпулювання утворюють 

евфемізми, дисфемізми, «лозунгові слова», наявна метафоризація мовлення 

політиків. Нові реалії життя доповнили політичний лексикон українців новими 

словами, поняттями, назвами та лексичними символами, що кардинально зміни-

ли життя країни. Головним шляхом збагачення є  непрямий мовленнєвий вплив. 
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