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МЕДИЧНІ НАУКИ
Міхальова А.-А. А.

ДЕПРИВАЦІЯ СНУ ТА ЗМІНИ ФУНКЦІЙ ЕНДОТЕЛІЮ
Міхальова А.-А. А.
Вступ. Сон є еволюційно збереженим фізіологічним процесом для
підтримання

нормального

гомеостазу,

тому

будь-які

його

порушення

викликають низку патологічних змін в роботі всього організму. При порушеннях
сну відбуваються зміни функцій ендотелію, що в свою чергу збільшує ризики
виникнення захворювань серцево-судинної системи та розвиток атеросклерозу.
Депривація сну (ДС) – це нестача або відсутність задоволення сном. ДС поділяється на повну (неспання більше 24 годин) та часткову (включає сон, який
тривав до 5 годин). По часу класифікують як гостру (до 2 діб без сну) та хронічну
(неспання більше 3 діб). Хронічна ДС є найбільш поширена.
Мета роботи. Узагальнення даних щодо впливу депривації сну на функцію
ендотелію. Вивчення зв’язку між порушенням сну, дисфункцію епітелію та
наступним розвитком захворювань серцево-судинної системи. Вивчення
механізмів, що регулюють функцію ендотелію при недосипанні. Виявити, чи
можуть фізичні вправи зменшити шкідливий вплив депривації сну на серцевосудинну систему.
Результати. Моношар ендотеліальних клітин вистилає просвіт судин,
підтримуючи судинний тонус. Дилатація, яка опосередкована потоком плечової
артерії (Brachial artery flow-mediated dilation – BA FMD), є маркером
ендотеліальної функції. Це надає важливу інформацію щодо ризику серцевосудинних захворювань. BA FMD оцінюється за допомогою неінвазивної
індукції. Під час цього оцінюють кровотік у передпліччя в стані спокою і реактивну гіперемію за допомогою оклюзії манжети. Поперечний зсув каталізує
6
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опосередковану механотрансдукцією дифузію оксиду азоту з ендотеліальних
клітин у гладкі м’язи судин. Саме це відображає ендотеліально-залежну
вазодилатацію. Виявлення посиленого кровотоку та порушення реактивної
гіперемії будуть вказувати на серцево-судинні порушення. ДС є однією з
головних причин, які послаблюють функцію ендотелію, про що свідчать
багаторазові експериментальні дослідження, адже мікросудинна система є дуже
чутливою щодо стресових змін середовища.
Висновки. Отримані результати в описаних дослідженнях вказують на
чіткий взаємозв’язок між ДС та ендотеліальною дисфункцією, хоча і досі точні
механізми, що лежать в основі, до кінця не вивчені. Також показано, що ДС і
наступне порушення циркадного ритму є передвісниками ендотеліальної
дисфункції та проатерогенних фенотипних змін.
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Печеряга С.В., Блащу к А.О.

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У
ЖІНОК ІЗ ЕНДОМЕТРІОЗОМ
Печеряга Світлана Володимирівна
кандидат медичних наук,
асистент кафедри акушерства, гінекології та перинатології
Буковинський державний медичний університет, Чернівці
Блащук Адріана Олександрівна
студентка 5 курсу
Буковинський державний медичний університет, Чернівці
Анотація. Ендометріоз являється значною проблемою в сучасній
медицині та може бути моделлю для прогнозування різних ускладнень вагітності
та пологів. У статті наведено негативний вплив на гестаційний процес
ендометріозу та збільшення ризику несприятливих акушерських результатів.
Ключові слова: ендометріоз, вагітність, ускладнення.
Key words: endometriosis, pregnancy, complications.
Вступ. Ендометріоз - патологічний процес, який формується на фоні
порушень

гормонального

розростанням тканини,

та

імунного

гомеостазу

і

характеризується

ідентичній по структурі ендометрію, поза межами

слизової оболонки матки і являється значною проблемою сучасної медицини [1,
2]. Клінічні симптоми захворювання найчастіше трапляються в пацієнток віком
від 30 до 45 років; як звичайно, це диспареунія, дисменорея і біль у ділянці
малого таза. Також дана гінекологічна патологія діагностується у 71,0 % жінок
з вираженим больовим синдромом та в 30,0 – 45,0 % жінок з безпліддям і
хронічними тазовими болями [1, 3]. Ендометріоз посідає третє місце в структурі
8
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гінекологічних захворювань і уражає понад 50% жінок репродуктивного віку,
негативно впливаючи на психоемоційний стан, знижує працездатність і
репродуктивну функцію, а саме існує більш високий ризик передчасних пологів,
прееклампсії, передлежання плаценти, мертвонароджень, післяпологових
кровотеч і оперативного розродження шляхом операції кесаревого розтину.
Проблема непліддя при ендометріозі також активно вивчається та вирішується.
Однак, при цьому є необхідність в широкому застосуванні гормональних
препаратів, різних методик допоміжних репродуктивних технологій [2, 4, 5].
Розглядаючи питання щодо перебігу вагітності в жінок з ендометріозом і впливу
ендометріозу на акушерський результат, можемо відмітити, що під час вагітності
ендометріоїдні вогнища часто зникають або зменшуються, що пояснюється
децидуалізацією уражень у відповідь на змінене гормональне середовище. Проте
децидуалізація уражень не робить їх біологічно неактивними [4, 6].
Мета дослідження. Аналіз особливостей перебігу вагітності та пологів у
жінок із генітальним ендометріозом, встановлення зв'язку між ендометріозом та
ускладненнями вагітності, несприятливими акушерськими результатами.
Матеріали та методи дослідження. Було проведено дослідження щодо
порівняння частоти ускладнень вагітності та несприятливих акушерських
результатів у 15 жінок з ендометріозом (основна група) і 20 жінок без
ендометріозу (контрольна група), які були вагітними в той самий період часу. До
обох досліджуваних груп входили жінки, які завагітніли спонтанно без
використання допоміжних репродуктивних технологій. У досліджуваних групах
оцінювали ускладнення вагітності та несприятливі акушерські результати:
самовільний викидень, позаматкова вагітність, блювання вагітних, передчасні
пологи, кесарів розтин, патологічне прикріплення плаценти, післяпологові
кровотечі та малий розмір плода для гестаційного віку. Дані аналізували,
використовуючи

порівняння

відповідних

показників

за

допомогою

параметричного t-критерію Ст’юдента, з урахуванням таких чинників: вік,
© Печеряга С.В., Блащук А.О.
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соціально-економічний статус і рік пологів. Для статистичної обробки
результатів використовували програму Stаtistica 6.0.
Результати дослідження та їх обговорення. При аналізі груп
спостереження частота самовільних викиднів була значно вищою у пацієнток з
ендометріозом. Порівняно з жінками контрольної групи, пацієнтки з
ендометріозом мали вищу частоту блювання при вагітності, позаматкової
вагітності. Ендометріоз асоціювався з підвищеним ризиком передчасних
пологів,

підвищеною

частотою

кесаревого

розтину,

патологічним

прикріпленням плаценти і післяпологовими кровотечами, а також малим
розміром плода для гестаційного віку. Результати проведених досліджень
свідчать, що вагітність і пологи у жінок з ендометріозом в анамнезі
характеризуються в першій половині вагітності високою частотою загрози
переривання вагітності (54,5%), загостренням урогенітальної інфекції (45,5%),
порушеннями мікробіоценозу статевих шляхів (27,3%) і мимовільним
перериванням вагітності (9,1%). У другій половині вагітності основними
ускладненнями є плацентарна недостатність (60,0%), гестаційна анемія (50,0%),
прееклампсія

(30,0%)

і

загострення

урогенітальної

інфекції

(20,0%).

Пологорозрішення жінок із ендометріозом в анамнезі супроводжується значним
рівнем передчасного розриву плодових оболонок (30,0%), передчасних пологів
(20,0%), аномалій пологової діяльності (20,0%) і дистресу плода (20,0%), що
призводить

до

високої

частоти

абдомінального

розродження

(40,0%).

Перинатальні результати розродження жінок з ендометріозом в анамнезі
характеризуються високою частотою затримки внутрішньоутробного розвитку
плода (30,0%), асфіксією помірно-важкої форми (20,0%) і інтраамніальним
інфікуванням (20,0%). Практично всі новонароджені контрольної групи - 17
(85%) народились в задовільному стані за шкалою Апгар, 3 (15%) – з помірною
асфіксією. В основній групі 11 немовлят (75%) в задовільному стані, 3 немовлят
(15%) – помірна асфіксія, 1 немовля (5%) з тяжкою асфіксією. Поряд з цим, в
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однієї

дитини

основної

групи

було

констатовано

внутрішньоутробне

інфікування, у двох – затримка розвитку плода.
Висновок. Згідно результатів дослідження, жінки з ендометріозом мають
підвищений ризик самовільних викиднів, позаматкової вагітності, блювання
вагітних, передчасних пологів, кесаревого розтину, патологічного прикріплення
плаценти. Взаємозв'язок між ендометріозом та ускладненнями вагітності,
несприятливими акушерськими результатами, що показано у дослідженні,
заслуговує особливої уваги та потребує подальших досліджень для з'ясування
механізмів отриманих даних.
Список літератури
Ендометріоз як одна із сучасних проблем у гінекології та акушерстві
(аналітичний огляд наукової літератури) / О.О. Корчинська, А.М. Маштепа, У.В.
Волошина [та інш.] // Україна. Здоров’я нації. - 2015. - № 2 (34). – С.104-115.
Червак Н.М. Ендометріоз: стан проблеми / Н.М. Червак // Медицинские
аспекты здоровья женщины. – 2014. – № 8 (83). – C. 2–7.
Risk for and consequences of endometriosis: A critical epidemiologic review /
A.L. Shafrir, L.V. Farland, D.K. Shah [et al.] // Best. Prac.t Res. Clin. Obstet.
Gynaecol. – 2018. - №51. – С. 1–15.
Petraglia F. Endometriosis. From pathogenesis to clinical practice / F. Petraglia
// International Digital Congress. Endometriosis. - 2021, 10–12 May 2021.
A prospective cohort study of endometriosis and subsequent risk of infertility /
J. Prescott, L.V. Farland, D.K. Tobias [et al.] // Hum. Reprod. – 2016. - № 31.7. – Р.
1475–1482.
Endometriosis and pregnancy outcome: Are pregnancies complicated by
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Різ ниче нко О.К., Хохлов М.О., Ібрагімова О. Л., Єск ін О. Р.

ЕФЕКТИВНІСТЬ АМІНОФЕНІЛМАСЛЯНОЇ КИСЛОТИ В ЛІКУВАННІ
АБУЗУСНОГО ГОЛОВНОГО БОЛЮ
Різниченко О.К.
к.мед.наук, доцент кафедри неврології ХНМУ,
Хохлов М.О.
лікар - невропатолог поліклініки КНП ХОР «ОКЛ», к.мед.наук,
Ібрагімова О.Л.
асистент кафедри неврології ХНМУ,
Єскін О.Р.
к.мед.наук, доцент кафедри неврології ХНМУ
Абузусний головний біль (АГБ) – розвивається через зловживання
абортивних препаратів на тлі первинного головного болю (ГБ). АГБ складає
близько 6-7% всіх випадків ГБ [1]. Встановлено, що серед пацієнтів з АГБ у 63%
первинною ГБ була мігрень, у 23,5% – головний біль напруги та 13,5% - інші
види ГБ [1].
Міжнародний комітет ГБ встановив такі етіологічні аспекти
виникнення АГБ [1, 2]:
- прийом комбінованих аналгетиків до складу яких входять додаткові речовини
(фенобарбітал, кофеїн, кодеїн);
- ненаркотичні анальгетики (ацетилсаліцилова кислота, ібупрофен);
- опіоїдні анальгетики (морфін, оксиморон);
- деякі протимігренозні засоби (ерготамін та триптани).
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Патогенез АГБ складається з двох компонентів: нейрофізіологічного і
психологічного. Ключовим фактором є вживання препарату, що спричинив АГБ.
Сенсибілізація організму збільшується, коли пацієнт, наприклад, під час нападу
мігрені підвищує дозування антипароксизмальних препаратів або збільшує
частоту їх прийому. Також несприятливий поступовий перехід на вживання
аналгетиків у запобіжному режимі, коли ліки приймаються ще до настання
больового нападу [1, 3]. Дослідження показали, що у 7 з 10 жінок, які страждають
на АГБ були виявлені порушення вироблення серотоніну, що є порушенням
ноцицептивної системи [4]. Формується психологічний компонент, що
зумовлено особливістю особи пацієнта, виникнення в нього страху, депресії чи
тривоги [1, 5].
АГБ має бути запідозрена, коли хворий скаржиться на щоденні появи ГБ,
яка не вщухає протягом цілого дня на фоні прийому анальгетиків більше 2-х
тижнів. Захворювання носить пристосувальний характер, спочатку це прийом
анальгетиків при гострих нападах, далі з метою профілактики, наприкінці це
хронічний прийом препарату, іноді й без болю. Безсумнівно, що першою
складністю в лікуванні буде свідома відмова від препаратів для усунення ГБ. У
цей процес залучається психологічний фактор, який провокує страх і тривогу
перед нападом більш інтенсивного болю або синдромом відміни, до якого
приєднуються ще нудота, блювання та запаморочення. Другий трудомісткий
принцип

–

заміна

анальгетичних

засобів

на

препарати

з

іншими

фармакологічними властивостями (антидепресанти або амінофенілмасляна
кислота).
Метою

нашого

дослідження

було

вивчення

ефективності

амінофенілмасляної кислоти в лікуванні АГБ.
Матеріал та методи дослідження: до дослідження було включено 30
пацієнтів віком 28 – 44 років з діагнозом АГБ, з них 26 жінок та 4 чоловіків. Усім
пацієнтам було призначено препарати амінофенілмасляної кислоти (ПАК) у
© Різниченко О.К., Хохлов М.О., Ібрагімова О.Л., Єскін О.Р.
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дозуванні 500 мг 3 рази на день протягом 1 місяця. В критеріях ефективності
були використані шкала фізичної активності, шкала болю та шкала сну.
Позитивний ефект був відзначений у 24 пацієнтів. Внаслідок лікування
зникли сенестопатичні явища, зменшилася інтенсивність та частота ГБ,
нормалізувався настрій та покращився сон. З метою профілактики для
збереження ефекту призначалася підтримуюча терапія ПАК по 250 мг 2-3 рази
на добу протягом 1,5 місяців. Після курсу терапії всі пацієнти відзначили значне
покращення – у 24 пацієнтів повністю зникли ознаки АГБ, 6 пацієнтів відзначили
значне зниження інтенсивності ГБ, покращення якості життя.
Висновки. На підставі проведеного дослідження можна з упевненістю
сказати, що в плані лікування на першому місці має бути сувора вимога –
скасувати ті знеболювальні препарати, які вживалися у надмірних кількостях та
дезінтоксикаційна

терапія.

Надалі

поряд

з

антидепресантами

можуть

призначатися препарати амінофенілмасляної кислоти на тривалий термін, які
демонструють достовірну ефективність у лікуванні АГБ.
Список використаної літератури
Орос М.М. Абузусний головний біль: диференційна діагностика й тактика
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REHABILITATION IN CAD, ARTERIAL HYPERTENSION AND ANXIETYDEPRESSIVE DISORDERS IN WAR
Sisetskiy A.P.
PhD, Assistant Professor at the Department of Internal Medicine № 3 Bogomolets
National Medical University, Kyiv, Ukraine

Modern rehabilitation with such psychosomatic diseases as coronary artery
disease and hypertension, especially when combined of anxiety and depressive
disorders, consists in the basic recovery the physical and psychological integrity of the
patient in a short time. For this purpose, the methods of cardiopsychology are used
(Sisetskiy A.P., 1995) - image-associative correction (IAC), holographic modeling
(HM), - kinesiotherapy and their combination - landscape image kinesiotherapy
(LOK).
Methods. IAC - graphic and kinesthetic reflection of unconscious
psychotraumatic images with their replacement by optimal positive ones. HM visualization of one's own state on the basis of its integrative image. LOK - plastic
reflection of integrative images of one's own negative and positive psychoemotional
states with fixation of the enhanced version of the latter in arbitrary movements and
graphic compositions in priority landscape conditions.
To determine the psychoemotional type of reactivity, exertion index and
patient’s state, its control, optimal physical, mental activity, effectiveness of
rehabilitation are specially developed "Test Self-identification System" and "Selfassessment of the Psychoemotional Exertion Level".
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Verification of the clinical state is performed using Holter ECG monitoring,
daily blood pressure monitoring, bicycle test, echocardiography). Testing before and
after the rehabilitation course.
Implementation. The 1st stage. Walking at a moderate rate with an increase in
heart rate by no more than 15 per 1 min., systolic blood pressure - no more than 20 mm
Hg, diastolic - no more than 10 mm Hg and simultaneous fixation of positive images
of the surrounding nature, reproduced later at home. The 2nd stage. A set of
individually selected static and dynamic relaxation and breathing exercises taking into
account the hemodynamic parameters determined for the 1st stage. Exercises are
performed with visualization in the inner field of view of pre-selected positive images
of nature. The 3d stage. Graphic and kinesthetic visualization of one's own state. In the
inner field of view, the patient creates an integrative image, combining images of color
(visual analyzer), sound (auditory analyzer), movement (proprioceptive analyzer), mell
(olfactory analyzer) and taste (taste analyzer).
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Transforms it into a positive image and reflects arbitrary movements in natural
conditions, and then - at home. Course duration - 7-10 days.
During the war, image-associative correction, holographic modeling and
landscape imaging kinesiotherapy are effective methods of basic rapid individual
psychophysical rehabilitation of patients with coronary artery disease, hypertension
and somatoform disorders.
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Гамчук Марія Василівна,
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Національний університет водного господарства
та природокористування
м.Рівне
Про збереженість духовних здобутків українського народу, його кращих
традиційних цінностей засвідчує народна творчість, що входить до єдиної
національної культурної спадщини. Народу України вдалося зберегти унікальну
духовну культуру та мистецькі традиції, які втілилися у розвиток народних
художніх промислів та домашнього ремесла. Від покоління до покоління
передавалася справа народних майстрів, у багатьох поселеннях країни
формувалися школи традиційного народного мистецтва. Проте, згасання
ініціативи народної творчості в сучасних умовах вимагає відродження й розвитку
різних видів художніх промислів на регіональному рівні при належному рівні
державної підтримки, оскільки народні промисли є вагомим стимулом для
активного суспільного життя та незмінним засобом естетичного виховання
молодого покоління.
У статті розглянуто питання розвитку народних художніх промислів
Березнівщини. Проблема збереження традицій народних художніх промислів
20
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краю,

що

вирізняється

етнографічними

особливостями та звичаєво-обрядовою сферою місцевого населення, великою
природною і культурною спадщиною. Своєчасним, вважаємо, збереження справи
народних умільців для їх подальшого застосування у соціально-культурному та
туристичному розвитку регіону.
Метою нашого дослідження є узагальнення та систематизація художніх
промислів Березнівщини за видами з метою збереження національної культурної
спадщини та етнологічних особливостей народного мистецтва рідної місцевості,
висвітлення діяльності майстрів художніх промислів Березнівщини.
Значне місце серед багатьох видів народних промислів Березнівського
краю належить гончарству та обробці деревини. Розвитку цих ремесел в нашому
краї сприяли: наявність лісових ресурсів; багатство деревних порід, які дали
майстрам високоякісний матеріал для творчої роботи; давні традиції
деревообробки тощо. На Поліссі розвинені різні деревообробні промисли:
бондарство – виготовлення цебрів, діжок, мірок, балій та ін., стельмашство –
виготовлення саней та возів. Розвивались деревообробні ремесла: теслярство (
будівництво храмів, житла, господарських будівель з дерева, яке подекуди
одходилось беж жодного цвяха); столярство – (виготовлення дверей, вікон,
хатнього начиння: столів, лавок, скринь). Помітне місце серед деревообробних
промислів та ремесел Полісся посідало плетіння з кори дерева (берези або липи),
а також з лози. Плели коробки – сівалки, кошелі для збирання грибів та ягід,
козуби, сумки тощо. На Поліссі було відоме також плетіння з лика взуття – так
званих личаків.
Поширеним жіночим промислом на Поліссі було ткацтво. Цей промисел
базувався на переробці сировини. Наявної у власному господарстві – льону,
коноплі, вовни. Вважалось, що кожна жінка обов’язково повинна вміти
виконувати ткацькі роботи. На сьогоднішній день ткацтво на Поліссі є ремеслом,
яке відроджується. Займаються ткацтвом у селі Балашівка, Яцьковичі, Бистричі,
Голубне, Більчаки Березнівського району. Жінки в цих селах, крім полотна
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виготовляють рушники, скатертини, рядна, коврики, мішки-сінники. [1].
Полісся здавна привертає увагу своєю самобутністю, адже цей регіон,
завдяки своїм природним умовам, дрімучим лісам та непрохідним болотам,
довгий час був відрізаний від центрів розвитку промисловості, торгівлі та
культури. Завдяки цьому його мешканці змогли точніше зберегти народні
мистецтва, вірування, традиції, елементи побуту та культури, які розвивались на
цій території споконвіку. Полісся недаремно вважається прабатьківщиною та
колискою слов’ян.
Поліські вишивки відрізняються простотою, але при цьому вишуканістю,
мініатюрністю, багатством варіантів та чіткістю композиції. Стриманість ліній та
геометричність мотивів, відсутність деталізованості в орнаментах та невелика
кількість технік оживають завдяки використанню червоних ниток, що надає
роботам яскравості та емоційності.
Найбільш традиційною тут є геометрична вишивка, яка відноситься до
найстарішої в історії людства і зустрічається у зразках орнаментів різних епох і
на всіх континентах. І це не просто абстрактні малюнки, вони мають дуже
глибокий символічний та магічний зміст [5].
У вишивках також часто зустрічаються символічні рослинний та квітковий
орнаменти (барвінок, що символізує пам'ять, калина – дівочий символ, дерево, як
символ роду, листя дубу, як ознака сили чоловіка, виноград, як символ добра та
інші). Вишивка не була цілком натуралістична, скоріше це була своєрідна
стилізація. Одним з улюблених мотивів, особливо при вишивці рушників, були
пташки, яких шили переважно у парі.
На поліських вишитих виробах часто зустрічаються зображення розетки з
чотирма, шістьма або вісьмома кінцями – символу, який відноситься до землі та
неба, вказує на нескінченність життя. Виконувались поліські вишивки на білосірих льняних або конопляних домотканих тканинах переважно червоними та
чорними кольорами. [5]. У Рівненській та Волинській областях шили нескладні
прямі та ламані лінії, ромби, восьмикутні зірки, які повторювали один за одним
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по декілька разів. Використовували зазвичай «занизування», чітко вишиті лінії,
що робило вироби схожими на узорне ткацтво. Улюбленими орнаментами були
також рослинні (виноград, терен). Основним кольором вишивок цього регіону
був червоний, до якого інколи додавались чорний або синій. В деяких районах
Волині вишивки відрізняються ромбовими узорами, які вписуються у
прямокутники. Робились такі орнаменти поперемінно червоними та синіми
нитками.
На Рівненщині також були свої відмінності – тут зустрічалась вишивка
гладдю, «набируванням» та «вирізуванням», яку робили білим кольором.
Варто зазначити, що серед ремесел нашого регіону в давні часи чи не
найпрактичнішим було ковальство. Його розвитку сприяла наявність місцевої
болотяної руди з великим умістом заліза. У XVIII–XIX ст. майже в кожному селі
Рівненщини були кузні. Ковалі виготовляли зброю та різноманітні речі
господарського призначення [2]. На території сучасної України ковалі завжди
користувались великим попитом, про їх майстерність складали чимало легенд.
Вважалось навіть, що ковалі знаходились під покровительством бога Сварога.
Ковальство завжди нерозривно пов’язували з магією – простим людям здавалося,
що вміння та досвіду недостатньо, аби виготовляти такі шедеври. Стати ковалем
міг не кожен, та й зараз ковалів не так вже й багато – щоб займатись цією
справою, потрібен не тільки талант, а й висока дисциплінованість.
Особливо поширеним ковальське ремесло було на Поліссі, Середньому
Подніпров'ї, Прикарпатті і Закарпатті. Наприклад, на Поліссі існували цілі
поселення ковалів, зокрема слобода Ковальовка, що в кінці XIX ст. стала
північним районом м. Чернігова Із карти промислів Чернігівської губернії,
складеної інженером Н. А. Пакульським у 1897 р., довідуємося, що тут (особливо
в Новозибківському повіті) найбільш поширеним було ковальство. Розвинутим
було ковальство на Сумщині та на Волинському Поліссі [ 3 ].
За даними матеріалів подвірного перепису, проведеного в 1910 р., тільки в
села Волинської губернії ковальством займалося 3718 чоловік, не враховуючи
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слюсарів і тих ковалів, які виготовляли сільськогосподарські знаряддя праці на
заводах-руднях. Найбільше ковалів працювало в Житомирському, НовоградВолинському, Володимир-Волинському, Острозькому і Луцькому повітах. [4].
Кузні, як правило, будували край села, біля шляху, що диктувалося як
протипожежними заходами, так і їх функціональним призначенням. Дуже часто
подорожні повертали до кузні підкувати коней, чи набити (натягнути) обруч на
колесо до воза, коли таке розміщення було невигідним, кузню будували в селі,
але подалі від житлових та інших господарських споруд — на вигоні, городі., в
долині, на пагорбі.
В наш час ремесло коваля з життєво необхідного для кожного села
перетворилося на рідкісне мистецтво. Сучасні ковалі відійшли від виробництва
товарів широкого вжитку, попит на їхні вироби формують ті, хто цінують
естетичний бік життя, захоплюються кованими витворами мистецтва. Рівненські
майстри упевнено увійшли до всесвітнього ковальського братства, їхні вироби
представлені в оселях, галереях, на вулицях і площах не тільки в Україні, а й
далеко за її межами.
Висновки. Народні промисли є невід’ємною складовою української
культури і однією з традиційних базових галузей народного мистецтва,
трактуються, як різноманітні культурні техніки виготовленням сувенірних або
господарських виробів із звичайних підручних матеріалів з використанням
нескладних побутових інструментів.
На формування художнього промислу серед жителів Березнівщини
вплинули багата природна та історико-культурна спадщина регіону, історичний
аспект, нові підходи в теорії і практиці роботи з виготовлення виробів художнього
промислу, розвиток туристичної індустрії тощо. Окрім названих чинників варто
врахувати політико-правові, соціально-економічні, важливими є попит і
пропозиції як фактори ринку послуг.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ НА
ГУМАНІСТИЧНИХ ЗАСАДАХ
Біла Оксана Валеріївна
здобувач другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта
факультету педагогічної та соціальної освіти
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського, Україна
У сучасних умовах модернізаційних змін в Україні дедалі більшої гостроти
набувають проблеми вихованості дітей та молоді на засадах толерантності,
плюралізму, гуманізму. Зацікавленість людства гуманізмом, на нашу думку,
зумовлена гострою соціальною потребою сучасності, оскільки суспільству став
необхідний такий добротворчий елемент, здатний подолати дискримінацію в
міжособистісних стосунках, конфлікти й непорозуміння. Виховання дитини в
цілому можна розглядати як керування становленням або зміною її ціннісних
орієнтацій. Украй важливим у цьому процесі є спрямування підростаючого
покоління до загальнолюдських гуманістичних моральних цінностей.
«Гуманність» – це етико-психологічне поняття, яке представляє собою
комплекс особистісних якостей, що обумовлюють ставлення людей одне до
одного, до суспільства [4, с. 61].
На необхідності організації виховного процесу в початковій школі на

гуманістичних засадах наголошується в Законі України «Про освіту» (2019 р.), у
Концепції Hової української школи (2020 р.), Державному Стандарті початкової

освіти (2018), зокрема Глобальній стратегії охорони здоров’я жінок, дітей і підлітків
на 2016-2030 роки, Конвенції ООН про права дитини (1989 р.).
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Теоретичну

основу

нашого

дослідження

склали

основні

ідеї

Я. Коменського, Я. Корчака, А. Макаренка, Й. Песталоцці, Ф. Прокоповича,
В. Сухомлинського, С. Шацького про народний і суспільний характер
виховання; сучасні концепції гуманізації освіти (Г. Балл, В. Білоусова,
Є. Бондаревська, С. Гончаренко, М. Євтух, Ю. Мальований, О. Сухомлинська та
ін.).
Гуманістична система виховання ставить в «епіцентр виховання»
особистість дитини як найвищу цінність життя. Формування особистості
передбачає не тільки рівень розвитку соціальних властивостей людини, а й
виховання цінності, що виражає «ідеал людини, який у будь-яких умовах
зберігає справжню людяність» (А. Швейцер). Гуманістичне виховання Заходу
представлене авторськими системами М. Монтессорі (1870-1952 рр., Італія,
Нідерланди), Р. Штайнера (1925-1961 рр., Німеччина), С. Френе (1896-1966 рр.,
Франція) та іншими. У центрі цих систем перебуває особистість, її цінності,
особиста свобода, уміння прогнозувати і контролювати власне життя [1, с. 16].
В Україні ідеал гуманістичного виховання блискуче реалізував у 50-60
роках XX століття В. Сухомлинський (1918-1970). Уся виховна система
керованої ним Павлиської школи була орієнтована на творення щастя кожного
вихованця, доброго ставлення до дітей, створення умов для індивідуального,
творчого розвитку кожної особистості. «Виховання полягає в тому, –
стверджував педагог-гуманіст, – щоб уміло, розумно, мудро, тонко, сердечно
торкнутися до кожної з тисячі граней, знайти ту, яка, якщо її як перлину
шліфувати, засяє неповторним сяйвом людського таланту, а це сяйво принесе
людині особисте щастя. Відкрити в кожній людині її, лише її неповторну грань,
– у цьому мистецтво виховання» [5, Т.1; с. 69].
Гуманізація виховного процесу розглядається як сучасна освітня стратегія,
у центрі якої конкретна дитина з її можливостями, правом на творче
самовираження, вільний розвиток і реалізацію природних здібностей. Основи
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виховання гуманної особистості в контексті сучасного розуміння його сутності
та пріоритетів визначає концепція виховання гуманістичних цінностей учнів
(І. Бех, О. Вишневський, Н. Ганнусенко, Ю. Мальований, К. Чорна) [1]. Автори
концепції акцентують: «У вихованні мають гармонійно поєднуватися інтереси
особистості – вільний саморозвиток і збереження своєї індивідуальності;
суспільства – щоб саморозвиток особистості здійснювався на моральній основі,
а виховання сприяло репродукції культурних, соціалізованих людей; держави,
нації – щоб усі діти стали компетентними громадянами-патріотами, гуманістами,
здатними забезпечити країні гідне місце в цивілізованому світі». Щодо змісту
виховання концепція виховання гуманістичних цінностей учнів визначає
базовими гуманістичними цінностями, що характеризують індивідуальну
культуру особистості, рівень її вихованості, добро, відповідальність, совість [1,
с. 4-11].
Гуманізація виховного процесу передбачає орієнтацію на вихованця як на
найвищу цінність, повагу до його особистості, довіру до нього, прийняття його
особистісних цілей, бажань та інтересів, створення сприятливих умов для
розкриття його здібностей і обдарувань. Ми твердо переконані, що гуманізація
освіти починається зі змін у свідомості педагогів, їхнього бажання по-новому
поглянути на свою діяльність, збагатити досвід, розширювати світогляд.
Реалізації цього принципу сприяють бесіди на морально-етичні теми, виховні
заходи, поезія, музика, фільм-аналіз, інтерактивні методи. Важливим чинником
гуманізації є формування ціннісного ставлення вихованців одне до одного, до
вчителя, вихователя, опора на активність дитини, опора на позитивне в ній,
створення «ситуації успіху» та ін. Отже, важливим аспектом прогнозованого
результату виховного процесу в закладі освіти відповідно до результатів
дослідження педагогічної практики, є моральні якості особистості учнів, їхні
духовні цінності, загальна культура. Таке розуміння провідної мети власної
діяльності педагогами зумовлює позитивний досвід.
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Щодо виховної роботи, то в початковій школі плануються заходи,
спрямовані на поєднання навчання з національно-патріотичним вихованням,
впровадженням принципів загальнолюдської моралі і духовності, розвитком
творчих здібностей, талантів та забезпеченням соціального захисту учнів. Однак,
життя внесло свої корективи. В зв’язку із епідемічною ситуацією щодо
поширення короновірусної інфекції COVID -19, з лютого 2020 року заклади
загальної середньої освіти забезпечували реалізацію освітніх програм у
штатному режимі, дотримуючись санітарно-епідемічних вимог в умовах
профілактики і недопущення поширення гострої респіраторної хвороби –
COVID-19. Таким чином, освітній процес, переважно, здійснювався дистанційно
або в змішаній формі, засобами освітньої платформи ZOOM, через Google-meet,
Google-classroom, Viber тощо.
Звісно, про виховну роботу довелося також частково забути. Скасовано
проведення масових заходів (святкових, спортивних та ін.) за участю учасників
освітнього

процесу.

Тому

можемо

констатувати,

що

виховні

заходи

призупинено, а виховний процес звузився до обговорення нагальних проблем у
соціальних мережах. Але вчителі початкової школи намагаються дотримуватися
ключових засад, які держава та суспільство делегувало їм у вихованні молоді:
«всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її
талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей
і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання
відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та
спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення
на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу
Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення
сталого розвитку України та її європейського вибору» [2].
Серед актуальних проблем гуманізації освітнього процесу в закладах
освіти слід виокремити такі: профілактика насильства, протидія булінгу, торгівлі
людьми, запобігання вживання дітьми та учнівською молоддю наркотичних і
© Біла О.В.
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психотропних речовин. Рекомендовано впроваджувати профілактичні стратегії
формування життєвих навичок, формувати в молоді вміння протистояти
ризикам, вирішувати конфлікти мирним шляхом, здійснювати комплекс
профілактичних заходів, підвищувати психолого-педагогічну компетентність
батьків [3]. Основні завдання виховних заходів із зазначених негативних явищ –
підвищити загальний рівень правової свідомості дітей та молоді, рівень
обізнаності з проблем порушення прав людини, навчити моделям безпечної
поведінки, виховати повагу до прав та основних свобод людини, толерантне
ставлення до потерпілих від насильства [3]. Таким чином, головною особливістю
організації виховного процесу в початковій школі є пріоритетність толерантної
взаємодії з учнями на гуманістичних засадах.
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В
НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ» В ДИПЛОМНИХ РОБІТАХ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «МАГІСТР»
ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 194 «ГІДРОТЕХНІЧНЕ БУДІВНИЦТВО, ВОДНА
ІНЖЕНЕРІЯ ТА ВОДНІ ТЕХНОЛОГІЇ»
Годяєв С. Г.
кандидат технічних наук, доцент,
Дніпровський державний аграрно-економічний університет,
м. Дніпро, Україна
В процесі написання розділу, підставою для включення якого в структуру
магістерської роботи є наказ Міністерства освіти і науки України за
N969/922/216 від 21.10.2010 р. «Про організацію та вдосконалення навчання з
питань охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих
навчальних закладах України» необхідно враховувати, що його метою є:
- систематизація теоретичних знань з питань охорони праці;
- закріплення навичок, набутих в процесі вивчення відповідних дисциплін
з охорони праці;
- формування у студентів навичок самостійного аналізу стану охорони
праці на підставі роботи з науково-технічною літературою;
- перевірка підготовленості студентів до самостійної роботи щодо
забезпечення безпечних і здорових умов праці.
Питання розділу з охорони праці повинні бути органічно ув’язані з темою
і змістом магістерської роботи, бути погодженими з науковим керівником
роботи.
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При написанні розділу охорони праці повинні використовуватись терміни
й визначення, прийняті в охороні праці і встановлені ДСТУ 2293-99 «Охорона
праці. Терміни та визначення основних понять».
Об’єм розділу до 12-15 сторінок друкованого тексту. Зміст розділу
повинен бути безпосередньо пов’язаний з темою дипломного проекту і бути його
частиною, а не додатком.
У розділі не слід наводити загальновідомі теоретичні положення, довідки
та загальні заходи з охорони праці.
Місце розташування розділу у дипломній роботі (згідно загального плану)
і порядок оформлення визначає керівник дипломної роботи.
Розділ повинен складатися з шести наступних підрозділів.
Перший підрозділ повинен містити дослідження системи управління
охороною праці в господарстві (підприємстві),
В цьому пункті студент розкриває загальний стан організації служби
охорони праці і системи управління охороною праці за наступними пунктами:
1.

Структура (схема) організації служби охорони праці в господарстві

(підприємстві).
2.

Відповідальність за стан охорони праці.

3.

Виконання обов’язків особами, відповідальними за охорону праці.

Наявність фахівця з охорони праці.
4.

Наглядна агітація на ділянці (підприємстві). Кабінет з охорони праці.

5.

Організація роботи в надзвичайних ситуаціях.

6.

Відшкодування збитків від нещасних випадків

7.

Види навчання працюючих з питань охорони праці. Хто і де

проводить.
8.

Виконання заходів по підготовці колективного договору (угоди), їх

наявність.
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Стан громадського (профспілка, представник трудового колективу)

контролю за охороною праці.
10.

Фінансування охорони праці.

11.

Наявність комплексу нормативної документації з охорони праці, яка

діє у межах підприємства.
Другий підрозділ повинен містити дослідження стану охорони праці в
господарстві (підприємстві).
Студент розкриває загальний фактичний охорони праці та вказує на
недоліки, які мають місце в конкретному господарстві або порушення вимог
безпеки праці за наступними пунктами:
1.

Стан будівель, споруд, інструменту, обладнання.

2.

Умови роботи працівників, стан їх робочих місць.

3.

Стан території підприємства, санітарні зони, озеленення території,

освітленість у нічний час, стан шляхів пересування людей та техніки.
4.

Утилізація відходів, стан гноєсховищ.

5.

Забезпечення працюючих засобами індивідуального захисту та

спецодягом і спецвзуттям.
6.

Стан охорони праці на робочих місцях. (знаряддя, освітленість,

вентиляція, опалення і т. д.).
7.

Стан з промислової санітарії. Забезпеченість переодягальнями,

кімнатами особистої гігієни, душовими.
8.

Організація і проведення медичних оглядів.

9.

Зробити аргументовані висновки, які не лише констатують реальний

стан охорони праці але і визначають резерви та прогнозують перспективи.
Третій підрозділ повинен містити аналіз виробничого травматизму в
господарстві. Для проведення розрахунку вихідні данні взяти з звіту
підприємства за формою 7-ТВН, актів про нещасні випадки в господарстві за
формами Н-1, Н-5, Н-9, НПВ, НТ.
© Годяєв С.Г.
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Оперативний облік і аналіз порушень вимог безпеки праці дозволяє
уникнути шкідливих наслідків до яких відносять виробничий травматизм,
загальні і професійні захворювання. Для аналізу виробничого травматизму
використати статистичний метод. Аналіз проводиться за три (або п’ять) останніх
років.
Для проведення розрахунку вихідні данні взяти зі звіту господарства за
формою 7-ТВН, актів про нещасні випадки в господарстві за формами Н-1, Н-5,
НТ, П-5.
Для кількісної характеристики виробничого травматизму в основному
використати наступні показники:
коефіцієнт частоти травматизму Кч=

Т
1000;
Р

Д
коефіцієнт важкості травматизму Кв=
;
Т
Д
коефіцієнт втрат робочого часу Квт=
1000;
Р
де:

Т – кількість нещасних випадків (травм) за досліджуваний період;

Р – середня (за списком) кількість працівників, чол.;
Д – сумарна втрата днів непрацездатності в результаті нещасного випадку,
днів.
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Таблиця 1
Основні показники виробничого травматизму за 20… - 20…роки
по__________________________________
(господарство, галузь)

Роки
Показники
1

20…

20…
2

20…
3

4

Кількість працюючих, чол.
Кількість нещасних випадків, од.
Кількість днів непрацездатності:
- від травматизму
- від захворювань
Втрати, тис. грн.:
- виробничий травматизм
- профзахворювання
Коефіцієнт частоти травматизму
Коефіцієнт важкості травматизму
Коефіцієнт втрат робочого часу

При наявності випадків травмування або професійних захворювань, в тому
чи іншому році, розрахунок показників здійснюється за цей рік.
Основні показники травматизму і захворюваності в господарстві
(підприємстві) за останні 3–5 років звести до таблиці та зробити висновки про
його рівень, а також вказати основні причини його виникнення.
Четвертий підрозділ повинен містити проект інструкції з охорони праці
до розглянутого в дипломній роботі технологічного процесу.
В пункті викладається проект інструкції з одного виду робіт або з однієї
професії при одному окремо взятому технологічному процесі, його частині або
© Годяєв С.Г.
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при виконанні певного виду робіт. Надається проект інструкції з охорони праці на
конкретному робочому місці (при виконанні конкретної роботи) залежно від тематики
дипломної роботи.
Проект інструкції складається з п’яти пунктів:
1. Загальні вимоги.
2. Вимоги безпеки праці перед початком роботи.
3. Вимоги безпеки праці під час роботи.
4. Вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.
5. Вимоги безпеки праці після закінчення роботи.
П’ятий підрозділ повинен містити рекомендації щодо поліпшення умов
праці в господарстві (підприємстві).
На основі проведеного аналізу та виявлених недоліків (порушень) охорони
праці в господарстві (за темою) студент-дипломник розробляє і пропонує
конкретні

організаційні,

санітарно-гігієнічні

та

протипожежні

заходи,

направлені на ліквідацію цих недоліків та зниженню травматизму в господарстві.
П’ятий підрозділ повинен складатися із забезпечення безпеки праці на
робочому місці та рекомендації щодо поліпшення умов праці в господарстві
(підприємстві).
Забезпечення безпеки праці на робочому місці. У цьому пункті дипломник
робить розрахунок систем та засобів з поліпшення умов і безпеки праці (за
узгодженням з викладачем - консультантом з охорони праці – розрахунок
природного або штучного освітлення; розрахунок необхідного повітряного
обміну; розрахунок захисного заземлення; розрахунок захисту об’єкта від
блискавки; розрахунок пожежного запасу води на об’єкті, тощо).
Рекомендації щодо поліпшення умов праці в господарстві (підприємстві).
На основі проведеного аналізу та виявлених недоліків (порушень) охорони
праці в господарстві (за темою) студент-дипломник розробляє і пропонує
конкретні

організаційні,

санітарно-гігієнічні

та

протипожежні

заходи,

направлені на ліквідацію цих недоліків та зниженню травматизму в господарстві.
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Наприклад такі:
-

розробка, виготовлення та встановлення нових, більш ефективних

технічних засобів охорони праці (огороджень, блокування, запобіжних засобів,
сигналізації, засобів контролю тощо);
-

реконструкція системи природного та штучного освітлення з метою

досягнення нормативних вимог щодо освітленості робочих місць;
-

розробка, виготовлення і монтаж нових чи реконструкція діючих

вентиляційних систем та пристроїв;
-

здійснення конструктивних рішень та заходів, що забезпечують на

діючому устаткуванні виключення або зниження до регламентованих рівнів
шуму, вібрації, випромінювань та інших факторів;
-

упровадження

устаткування

та

пристроїв,

які

забезпечують

застосування безпечної напруги до 12 В — у приміщеннях особливо небезпечних
та до 42 В — у приміщеннях із підвищеною небезпекою ураження електричним
струмом;
-

введення в електроустаткування пристроїв для контролю стану

ізоляції та засобів сигналізації або відключення електричного живлення у
випадках пошкодження цієї ізоляції;
-

виконання робіт щодо застосування сигнальних кольорів та

знаків безпеки відповідно до правил і стандартів безпеки праці;
-

обладнання спеціальних механізмів та пристроїв, що забезпечують

зручне та безпечне виконання робіт на висоті;
-

заходи щодо усунення безпосереднього контакту працівників із

шкідливими речовинами та матеріалами (дистанційне управління, герметизація
устаткування тощо);
-

упровадження

більш

безпечних

і

нешкідливих

засобів

транспортування різних вантажів і матеріалів (пневмотранспорт тощо);
-

заходи щодо розширення, реконструкції санітарно-побутових

приміщень, їх додаткове обладнання;
© Годяєв С.Г.
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улаштування кабінетів і куточків з охорони праці та ін.

Шостий підрозділ повинен містити порядок дій в надзвичайних
ситуаціях. у даному пункті розділу дипломної роботи необхідно розкрити
проблеми забезпечення безпеки у взаємодії людини та природи, людини та
техніки, індивіда та середовища.
Матеріал цього пункту повинен базуватись на теоретичних та практичних
знаннях,

отриманих

студентами

при

вивченні

дисциплін

«Безпека

життєдіяльності», «Цивільний захист», «Основи хорони праці» та «Охорона
праці в галузі».
Студент, який виконує даний пункт розділу, повинен взяти за основу одну
з таких ситуацій, спрогнозувати можливу обстановку, що може виникнути
внаслідок цього на підприємстві, прийняти відповідне рішення та запропонувати
заходи щодо захисту населення, виробничого персоналу і об’єктів в умовах
надзвичайних ситуацій.
ЛІТЕРАТУРА
Довідник з охорони парці в с.-г.:3апитання і відповіді / С.Д. Лехман та ін.
К.:Урожай, 1990.-399с.
Беликов А.С., Касьянов А. И., Дмитрюк С. П., Устимович Л. Д., Б Годяєв
С.

Г.,

Голендер

В.

А.

Основыохраны

труда:

Учебник

для

студентоввысшихучебных заведений Украины III-IV уровняаккредитации. / Под
ред., д.т.н., профессораА.С.Беликова. - Днепропетровск: «Журфонд», 2007. –
494с.
Беликов А. С., Годяев С. Г., Сафонов В.В., Левченко А. И., Дмитрюк С. П.,
Маладыка И. Г., Тищенко Е. А., Бойко О. В., Кравчук А. М., Устимович Л. Д.,
Стрежекуров Э. Е., Одинец Е. А. Охрана труда в агропромышленном комплексе
Украины. Учебник для студентоввысшихучебных заведений Украины III-IV
уровняаккредитации. Черкассы: издатель Чабаненко Ю. А., 2014. - 646с.
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Правила охорони праці у сільськогосподарському виробництві. К.: Форт,
2001. – 384с.
Збірник примірних інструкцій з охорони праці для працівників під час
виконання робіт у тваринництві/ затверджено Мінагропромом України 31.12.
1999р. №383.-К:-Основа.2000.-128с.
Посадові інструкції власника підприємства та головних спеціалістів, в т.ч.
спеціаліста з охорони праці.
Інструкції з охорони праці затверджені на підприємстві.
Звіт за формою 7-ТНВ.
Акти про нещасні випадки в господарстві за формами Н-1, Н-5.
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Грищенко А. С.

ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ ДО
УПРОВАДЖЕННЯ КЕЙС-ТЕХНОЛОГІЙ
Грищенко Альона Сергіївна
здобувач другого (магістерського) рівня
вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта
факультету педагогічної та соціальної освіти
Миколаївський національний університет
імені В.О. Сухомлинського, Україна
Становлення України як демократичної держави, входження її в єдиний
європейський простір зумовили прогресивні зміни у розвитку національної
системи освіти та актуалізували проблему модернізації змісту освіти,
упровадження новітніх технологій. Одним із пріоритетних напрямів державної
політики інформаційної галузі є впровадження дистанційного навчання, що
зумовлює перебудову освітнього процесу та потребує підвищення його
ефективності. Серед принципів Нової української школи – вчитися впродовж
життя, тому педагоги, які демонструють здатність навчатися новому –
найкращий приклад для учнівської молоді й джерело натхнення та розвитку.
Трансформація методичної підготовки майбутніх учителів початкової
освіти передбачає розробку інноваційних технологій навчання, орієнтованих на
професійний розвиток. Першочергову роль у досягненні поставлених цілей
відіграють активні та інтерактивні форми та методи навчання. Так, особливий
метод аналізу конкретних ситуацій становлять кейс-технології. Використання
методу «кейс-технологій» особливо ефективне при вивченні тих розділів
навчальних дисциплін, де необхідно здійснити компаративний аналіз і де немає
однозначної відповіді на поставлене запитання, а є кілька наукових підходів,
поглядів, точок зору [2, с. 191].
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Теоретичні засади розробки кейс-технологій подано в науковому доробку
О. Долгорукова, Є. Михайлової, І. Катериняка, В. Лободи, К. Меєр, Ю. Сурміна,
О. Сидоренка, А. Фурди, В. Чуба та ін.
До кейс-технологій належать:
– метод ситуаційного аналізу;
– ситуаційні завдання та вправи;
– аналіз конкретних ситуацій (кейс-стаді);
– метод кейсів;
– метод інциденту;
– метод розбору ділової кореспонденції;
– ігрове проектування;
– метод ситуаційно-рольових ігор [1, с. 12].
У ході роботи з кейсами студенти усвідомлюють, що для розв’язання
педагогічної ситуації вчителю важливо мати міцні знання, наприклад, із теорії
сімейного виховання. Необхідно володіти вичерпною інформацією про
проблеми сучасної сім’ї, психолого-педагогічні закономірності і причини, що
лежать в основі поведінки дитини. Всі ці знання допоможуть педагогові
правильно і коректно обґрунтувати ситуацію батькам і запропонувати
педагогічні рекомендації з її розв’язання.
Продемонструємо використання кейс-методу в практичному втіленні,
метою якого є навчання майбутніх учителів початкової школи взаємодіяти з
батьками як суб’єктами освітнього процесу на гуманістичних засадах.
Студентам було запропоновано розробити кейс: «Чистий аркуш».
Педагогічна ретроспектива:
Часто так буває, що думка про людину обростає новими даними за
правилами відомої дитячої гри «зіпсований телефон». Відомий педагог
А. Макаренко вірив у безмежні можливості людини, яка зростає, а тому закликав
підходити до кожної дитини з оптимістичною гіпотезою, хай навіть із певним
© Грищенко А.С.
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ризиком помилитися. У своїй практиці педагог нерідко діяв радикально. В
колонії, до якої надсилали малолітніх правопорушників, їхнє минуле не бралося
до уваги. Біографічні дані навмисно приховувалися від вихователів та інших
вихованців. Діти входили в новий колектив, начебто починаючи життя з
«чистого аркуша», позбуваючись своїх колишніх помилок символічним актом:
«спалюючи старий одяг». У цьому контексті доречним виявився ефект
Пігмаліона

(Р. Розенталь

і

Л. Якобсон),

зона

найближчого

розвитку

Л. Виготського, ефект Голема (Бабад, Інбар). Зазначені феномени підтвердили
думку про те, що наші уявлення про дітей можуть уміщувати широкий спектр
найрізноманітніших поглядів на одне й те ж саме явище, причому все залежить
від того, чи зуміємо ми свою оцінку та уявлення змінювати відповідно до того,
як змінюються самі діти.
Запитання і завдання:
1.

Як ви вважаєте, чому метод А. Макаренка «Чистий аркуш» мав

такий приголомшливий успіх?
2.

Чому, на вашу думку, так небезпечно сприймати дитину (людину)

крізь призму чуток, пліток і стереотипів?
3.

Прочитайте легенду про Пігмаліона і Галатею і проведіть паралель

із сучасним освітнім процесом. Чому так важливо створювати «ситуацію успіху»
і забезпечувати «оптимістичне прогнозування» та «позитивне підкріплення»?
4.

Напишіть твір-роздум на основі власного досвіду про те, як віра

близьких людей, педагогів у Вас, у вашу перемогу вела до успіху.
Методами контролю фахових знань студентів у процесі підготовки до
педагогічної діяльності є проблемно-пошукові (веб-квест, кейс-метод, метод
проєктів), портфоліо, тестування. Веб-квест визначаємо як проблемне завдання
з елементами рольової гри, для виконання якого використовуються інформаційні
ресурси Інтернету; сценарій організації проєктної діяльності студентів з будьякої теми з використанням ресурсів мережі Інтернет. Кейс-метод забезпечує
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активне навчання майбутніх учителів початкової освіти на основі реальних
ситуацій, що спрямоване не стільки на освоєння конкретних знань, або вмінь,
скільки на розвиток загального інтелектуального і комунікативного потенціалу
студентів і викладачів. У професійно-орієнтованому іншомовному навчанні він
сприяє: підвищенню рівня знань щодо дистанційних засобів та інструментів
навчання; розвитку творчого мислення, уміння публічно представляти свою
роботу, уміння вести дискусію, аргументувати відповіді, працювати в команді і
виробляти колективне рішення.
Таким чином, кейс-технології спрямовані передусім на підвищення власної
активності здобувачів вищої освіти і їх мотивації до навчально-професійної
діяльності. За допомогою кейс-методу майбутні вчителі початкової освіти мають
можливість розглядати складні фахові питання і дилеми, формувати вміння
виділяти головне і суттєве, аналізувати та розробляти програми дій, що дасть
змогу в майбутньому правильно діяти в реальних ситуаціях.

Список використаних джерел
Ситуационный анализ, или Анатомия Кейс-метода / под ред. Ю. П.
Сурмина. Киев : Центр инноваций и развития, 2002. 286 с.
Філімонова Т. Використання інтерактивних технологій навчання в процесі
вивчення педагогічних дисциплін майбутніми фахівцями початкової освіти.
Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2020. Вип. 31. Том 4. С. 190–195. URL:
https://doi.org/10.24919/2308-4863.4/31.214360.
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Демченко Л.О.

ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА ЯК ОБ’ЄКТ
НАУКОВОЇ ПРАКТИКИ ЛІЦЕЇСТІВ
Демченко Лілія Олександрівна,
учитель української мови та літератури
Наукового ліцею № 3
Полтавської міської ради
Статус ліцею зобов’язує і педагогів, й учнів до постійного пошуку форм та
методів позаурочної роботи, яка сприяла б активізації наукової діяльності
закладу, розвивала б розумові здібності ліцеїстів та формувала їхні первинні
пошуково-дослідницькі навички. З-поміж розмаїття такої роботи чи не
найголовнішою в нашому закладі стала наукова практика. Її провідні напрями
визначені передовсім «Державним стандартом базової і повної середньої
освіти», зокрема, прописаними в ньому метою та компетентностями мовнолітературної освітньої галузі.
Наукова практика, у нашому випадку – з української літератури, сприятиме
реалізації такої ключової компетентності як «Уміння: сприймати (зокрема
читати інформаційні та художні тексти класичної та сучасної літератури
(української

і

зарубіжних),

розуміти,

перетворювати,

аналізувати,

інтерпретувати та оцінювати інформацію висловлювати думки, почуття, погляди
в усній та письмовій формі використовувати вербальні та невербальні засоби в
різноманітних міжособистісних, соціальних і культурних контекстах…» [1].
Ми вважаємо, що наукова практика в ліцеї – це своєрідне поєднання
навчання та наукової діяльності, тому при виборі її напрямку насамперед
орієнтуємося на шкільну програму з української літератури. І все ж при цьому не
забуваємо й про інші «орієнтири». Зокрема, тему та складники наукової
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практики семикласників зумовив також і ювілей Григорія Сковороди: у 2022 році
нашому краянинові – триста літ.
Заздалегідь уклали програму проведення наукової практики на тему
«Бароко в Україні крізь призму творчості Григорія Сковороди» й визначили її
мету

–

реалізувати

навчально-дослідницьку

діяльність

ліцеїстів;

охарактеризувати особливості розвитку національного бароко та виявити його
домінантні ознаки у художньому набутку Г. Сковороди. Наша програма мала
такий формат:
№

Зміст

К-сть

Дата

годин
1.

Вступ. Мета та завдання наукової практики.

4 год.

10.01.2022

Характеристика доби Бароко та стилю бароко.
Література бароко в Україні.
2год.

Самостійна науково-дослідницька діяльність.
– Тлумачення й унаочнення назви бароко: а) укласти
словникову

статтю

«Бароко»,

увівши

до

неї

й

етимологію назви;
Б) створити

електронну

версію

міні-унаочнення

«Візитка бароко»
2.

Григорій Сковорода – людина доби Бароко: лекція – 4 год.

11.01.2022

мультимедійна презентація.
«Неформал ХVІІІ століття»: Г. Сковорода з погляду
науковців, митців, культурологів сучасності
Афоризми

Г. Сковороди

як

віддзеркалення

його

світогляду: інтерактивна вправа «Мозковий штурм»
Самостійна науково-дослідницька діяльність Webквест: спираючись на лекцію вчителя та пошуки в
мережі Інтернет, укласти повідомлення «Людина доби 2 год.
Бароко
3.

Григорій Сковорода «Сад Божественних пісень»: 4 год.

12.01.2022

бароковість збірки.
Зв’язок збірки Г. Сковороди з музикою.
© Демченко Л.О.
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2 год.

Самостійна науково-дослідницька діяльність
– проаналізувати «Пісню 3-ю» («Весна люба, ах
прийшла») зі збірки «Сад божественних пісень» як
зразок барокової поезії
4.

Байкарська творчість Г. Сковороди. Оригінальність 4 год.

13.01.2022

творів збірки «Байки харківські», їхня бароковість
Самостійна науково-дослідницька діяльність
– підготовка

до

Наукової

конференції

«Григорій 2 год.

Сковорода: портрет в інтер’єрі Бароко/бароко»
(учні отримали теми наукових повідомлень-виступів і
готують текст виступів та електронну презентацію)
5.

Конференція за темою наукової практики «Григорій 4 год.

14.01.2022

Сковорода: портрет в інтер’єрі Бароко/бароко»
Самостійна науково-дослідницька діяльність
– написати есе «Світ ловив його та не впіймав: 2 год.
Г. Сковорода як людина Бароко»

У результаті проходження наукової практики учні
– усвідомили, що життя і творчість Григорія Сковороди було й
залишається феноменальним явищем української барокової культури;
– засвоїли визначальні риси українського бароко через призму творчості,
передовсім філософської лірики митця-ювіляра. Своїми підходами до виконання
завдань практиканти підтвердили образне розуміння бароко сучасними
сковородинознавцями, зосібна Назаром Федораком: «Бароко – це творення світу
під час затемнення сонця, коли чоловік і Бог тримаються за руки, боячись
заблукати» [3, с. 15];
– поглибили навички самостійної роботи з художніми та науковими
текстами, пошуків тематичної інформації в мережі Інтернет тощо.
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Кусак О.В.

ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У
ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ
Кусак Ольга Валеріївна

1. Стилі української мови.
Мовний стиль (від латинського stylus – загострена паличка для писання,
яка використовувалася в часи античного Риму і Середньовіччя) – це сукупність
мовних засобів, вибір яких зумовлюється змістом мовлення, метою, характером
висловлення, практикою мовного спілкування, функціональним призначенням.
Стиль – це один із різновидів літературної мови, що обслуговує певну
сферу суспільної діяльності мовців. В українській літературній мові традиційно
виділяють п’ять функціональних стилів:
науковий;
офіційно-діловий;
публіцистичний;
художній;
розмовний або стиль побутового мовлення.
Усна форма літературної мови має лише один стиль – розмовний. У
писемній

мові

виділяють

чотири

функціональні

стилі:

науковий,

публіцистичний, художній, офіційно-діловий. Проте функціональні стилі не
існують відокремлено один від одного. У будь-якому з них переважають
загальномовні, міжстильові засоби, незважаючи на те, що кожен вирізняється
специфічними елементами, властивими тільки йому.
Кожний стиль має:
призначення;
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сферу поширення (коло мовців);
систему мовних засобів;
стилістичні норми;
жанри реалізації;
підстилі.
Кожен із стилів має свої характерні особливості і реалізується у властивих
йому жанрах. Жанри – це різновиди текстів певного стилю, що різняться,
насамперед, метою мовлення, сферою спілкування та іншими ознаками.
Сучасна українська літературна мова поєднує системи книжного
(писемного) й усного літературного мовлення. Функціональна розгалуженість
мови породжує різноманітні стилі літературної мови.
Стилі розрізняються лексичними (набір слів), фразеологічними (усталені
словосполучення),

граматичними

(будова

речень,

словосполу-чень)

особливостями.
Науковий стиль
1. Загальні ознаки. У науковому стилі дбають про логічну послідовність,
узагальненість, точність, стислість, чіткість, лаконічність, конкретність,
переконливість,

об’єктивність

висловлення,

аргументацію,

висновки

у

висвітленні фактів, про правильність побудови теоретичних міркувань,
узагальнень, доказів.
2. Призначення.Науковий стиль виконує функцію подачі наукової
інформації, повідомляє про результати наукових досліджень, доводить теорію,
обґрунтовує гіпотези, роз’яснює явища, систематизує знання.
3. Сфера поширення. Наука, техніка, освіта.
4. Мовні

засоби.

Науковий

стиль

характеризується

широким

використанням науково-термінологічної і абстрактної лексики, вживанням слів
у

прямому

значенні.

Широко

використовуються

складні

синтаксичні

конструкції, повні речення, часто ускладнені зворотами; використовуються
схеми, таблиці, графіки, наукова фразеологія, цитати, посилання. У реченнях
© Кусак О.В.
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багато іменників, у тому числі абстрактних, які утворюються найчастіше
суфіксами церковнослов’янського походження -ість, -ння, -ство; а також
суфіксами з народної мови -ота, -ок: сліпота, напрямок, розвиток, сучасність,
освіта, походження, виникнення, вплив, людяність, схильність, враження,
відчуття,

суспільство,

виробництво;

значна

кількість

відносних

прикметників приміська зона, копіювальний папір, інститутський зал; мало
дієслів.
+5. Жанри, в яких реалізується науковий стиль: дисертація, монографія,
стаття, підручник, лекція, рецензія, відгук, анотація.
6. Підстилі:
власне науковий (монографія, стаття, наукова доповідь, тези);
науково-популярний (статті в неспеціальних журналах);
науково-навчальний (підручники, бесіди).
Офіційно-діловий стиль
1. Загальні ознаки. Для офіційно-ділового стилю характерний високий
ступінь стандартизації висловлення, лаконічність, сувора регламентація тексту,
стислість, чіткість, стабільність (довго зберігаються традиційні форми),
документальність (кожний папір повинен мати характер документа). Мова цих
документів мусить бути точною, включати різні тлумачення зафіксованих
статей, пунктів, параграфів.
2. Призначення. Цей стиль обслуговує юридично-правові, державноадміністративні, виробничі, торговельні та інші галузі суспільного життя.
Регулює офіційно-ділові стосунки мовців у державно-правовій і суспільновиробничій сферах між підприємствами, організаціями, установами.
3. Сфера поширення. Офіційно-діловий стиль використовується для
спілкування в державно-політичному, громадському, економічному житті, а
також в офіційно-ділових стосунках.
4. Мовні засоби. Цей стиль характеризується насиченістю ділової лексики,
складністю
50
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оформлення ділових паперів, лексика стандартна, канцелярська (доводжу до
вашого

відома,

згідно

з

наказом,

вищеназваний,

нижчепідписаний,

нижчезазначений), кліше (зважаючи на, договір з одного боку підписали, справа,
оголошення, повістка, акт, рухоме майно, довідка, вхідний папір, лікарняний
лист, кошторис, виконавчий лист, стаття закону), суспільно-політична і
виробнича лексика (виробництво, закон, набувати чинності, кредит, готівка).
Використовується нейтральна лексика, позбавлена емоційно-експресивного
забарвлення, аби уникнути подвійного (переносного) значення. Обмежена
синонімія, фразеологія відсутня, текст може бути поділений на частини:
параграфи, пункти, підпункти. Широко використовується наказова форма дієслів
(вважати, довести до відома, повідомити). Речення прості, поширені, іноді
можуть бути складні. Мовна індивідуальність особи проявляється мінімально,
авторського “я” немає. Граматичні особливості: офіційно-діловий стиль має до
певної міри свій синтаксис.
5. Жанри, в яких реалізується офіційно-діловий стиль: міжнародні угоди,
договори, закони, накази, постанови, обов’язкові рішення, протоколи, акти,
заяви, анкети, розписки, укази, доручення, інструкції.
6. Офіційно-діловий стиль має такі підстилі:
інформаційний (повідомлення-комюніке);
дипломатичний (міжнародні угоди, ноти, протоколи);
законодавчий (закони, укази, постанови);
адміністративно-канцелярський (накази, розпорядження, довідки, заяви,
інструкції).
Стиль законодавчих паперів значно відрізняється від канцелярського. У
канцелярсько-діловій мові виразно виявляється безпосередній зв’язок мови з
виробничою діяльністю людей.
Публіцистичний стиль
1. Загальні ознаки. Публіцистичний стиль – це мова газет, журналів, радіо
і телебачення, він розрахований на велику аудиторію. Визначальна риса
© Кусак О.В.
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публіцистичного стилю – вдале поєднання логіки викладення з емоційноекспресивним

забарвленням,

які

повинні

бути

взаємно

врівноважені.

Публіцистичний стиль повинен бути одночасно і впливовим, і інформативним.
2. Призначення. У публіцистичному стилі потрібно не тільки подати
інформацію, а й пояснити її з певних позицій, переконати читача в правильності
цих позицій. Його призначення – формування громадської думки.
3. Сфера поширення. Цей стиль тісно пов’язаний із суспільно-політичним
життям народу, з поширенням періодичних видань. Різновиди його можуть
наближатися або до стилю художнього (фейлетон, нарис), або до стилю
наукового (стаття, лекція, доповідь, виступ, дискусія).
4. Мовні засоби. Для публіцистичного стилю характерні:
а) різноманітна загальновживана лексика, яка охоплює всі сторони
життя народу: означає предмети, явища, пов’язані з життям людини. У
публіцистичному

стилі,

крім

загальновживаної

використовується

суспільно-політична

лексики,

широко

лексика: демократизація,

депутат,

парламент, криза влади, парламентська більшість, свобода слова, страйк, біржа;
економічна: товарообіг, експорт, кредит і таке інше.
б) емоційно забарвлена лексика, у якій крім елементів характеристики й
оцінки є елементи відбиття почуттів мовця – його симпатії, незадоволення,
обурення,

відраза: красуня,

красень,

любий або нелюб,

горе,

нещастя,

збіговисько, чвалати позаду цивілізації, плентатися, лихий поплутав, злодіячка,
мракобіс. Тон мовлення пристрасний (іронія, сарказм, гнів, захоплення). Лексика
має бути образна, здатна привернути увагу слухача (читача); вплинути на нього.
в) штампи: чорне золото (нафта), біле золото (бавовна), зелений
змій (алкоголь), блакитне паливо (газ), цукровий Донбас (Поділля);
г) синтаксичні особливості: окличні, питальні, спонукальні речення, багато
закликів, заголовки мають привернути увагу читача. Будьмо разом! Нас багато –
нас не подолати! Нам потрібна тільки перемога! Нові технології – у нове
століття! У третє тисячоліття – без ядерної зброї! Ти записався добровольцем?
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ґ) художні засоби: вогняний ураган, запеклий ворог, земне пекло, хвороба
віку (про тероризм), флагман індустрії (головне підприємство) – епітети,
метафори, порівняння.
д) фразеологізми: сідати не в свої сани, (займатися не своїми справами), де
згода, там і вигода (про користь дружби), накрити мокрим рядном (накинутись з
докорами на когось), ні пари з уст (мовчати).
5. Жанри реалізації: виступ, нарис, публіцистична стаття, памфлет,
фейлетон, дискусія.
+6. Підстилі: стиль засобів масової інформації (газети, журнали,
телебачення, радіо); публіцистичний (памфлети, нариси, фейлетони); науковопубліцистичний (літературно-критичні статті).
Художній стиль
1. Загальні ознаки. Цей стиль являє собою складний сплав, у якому
відображається все багатство національної мови. Тут можливі поєднання
елементів усіх стилів літературної мови. Автор мусить орієнтуватися на
літературну норму. Це закон художньо-словесного мистецтва. Образність,
поетичність, експресія як інтенсивність вираження. За допомогою цього стилю
автор може передати найтонші почуття, найскладніші психологічні моменти,
поетично змалювати картини повсякденного життя.
2. Призначення – різнобічний вплив на думки і почуття людей за
допомогою образного відтворення життя, змалювання його за допомогою
художніх образів, втілених у слова, формування ідейних переконань, моральних
якостей, естетичних смаків мовців.
3. Сфера поширення. Творча діяльність, література, різні види мистецтва,
культура, освіта.
4. Мовні засоби. У художньому стилі застосовуються всі мовні засоби,
особливо широко використовуються слова у переносному значенні, емоційноекспресивна лексика, синоніми, антоніми, омоніми, фразеологізми, історизми,
архаїзми, діалектизми: бунда (вовняна накидка), ходоки (постоли), субітка
© Кусак О.В.
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(вогнище), журиця (журба), вінкель (теслярський інструмент), кельня (лопатка у
штукатурів), либак (робітник на нафтових промислах), дараба (пліт), “токує
готур (глухар) навесні” (М. Рильський).
5. Жанри реалізації: трагедія, комедія, драма, водевіль, роман, повість,
оповідання, поема, вірш, байка, епіграма.
Підстилі: епічні твори (епопея, роман, повість, оповідання, нарис); ліричні
(поема, балада, поезія, пісня); драматичні (драма, трагедія, комедія, мелодрама,
водевіль); ліро-епічні або комбіновані (драма-феєрія, усмішка).
Довідка:
Історизми – слова, які називають предмети і явища давньої культури,
побуту, в них відбилися тодішні суспільно-політичні відносини; ці слова
витісняються із сучасного мовлення: кольчуга, кріпак, поміщик, князь, земство,
будьоновець, непман; десятник, осавул, унтер, війт (назви колишніх урядових і
військових чинів, посад); волость, ратуша (неіснуючі у наш час установи); меч,
мушкет, щит, ятаган (назви старовинної зброї, амуніції); бондар, дігтяр, лакей,
покоївка (назви колишніх професій); намітка, плахта, кирея, жупан (назви
старовинного одягу); золотник, катеринка, лікоть, аршин, осьмак, гульден (назви
старовинних монет, грошових одиниць, одиниць виміру). Історизми – це
застарілі слова, до яких у сучасній мові немає відповідників. Використовуються
вони у художніх творах, написаних на історичні теми.
Архаїзми – це застарілі слова, які в сучасній мові вийшли з ужитку, але до
них можна підібрати відповідники. Отчий – батьківський. Ректи – говорити. Боян
– співець. Отверзтися – розкритися. Глаголити – говорити, промовляти. Град
– місто

(архаїзми старослав’янського походження).

Вікторія –

перемога

(архаїзм-запозичення).
Жаргонізми – це слова, що їх уживають у літературі як художній засіб
мовної характеристики героїв твору. Вони стоять поза межами літературної
лексики, знижують її вплив як засобу естетичного виховання. Наприклад, у
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студентських колективах: пара (незадовільна оцінка), здерти (списати), плавати
(невпевнено відповідати), хвіст (академічна заборгованість).
Метафора – перенесення значень із кола явищ, властивих людині, на
неживі предмети і навпаки: сірий колір – сірий день; тепла хустка – тепле серце,
сміється дитина – сміється небо, сонце; грають діти – грають хвилі; полиновий
смак – полиновий (гіркий) смуток; веселий вітер, солов’їна мова, залізний крок.
Омоніми – це слова, що однаково звучать і пишуться. Постріл з лука
(означає предмет, з якого стріляють). За селом – зелена лука (сінокіс, пасовище).
Балка – яр з пологими схилами. Балка – перекриття, настіл. Мул – відкладення
на дні водоймищ. Мул – тварина (від латинського mulus).
Синоніми – це слова тотожні або близькі за значенням. Сум, жаль, туга,
нудьга. Стійкий, міцний, сильний, непохитний. Сміятися, реготати, хихикати.
Повільно, ледве-ледве, повагом. Хуртовина, завірюха, метелиця, хуга, віхола,
сніговійниця, зав’юга. Безжалісний, безсердечний, жорстокий, безпощадний.
+Антоніми –

це

слова

протилежні

за

значенням,

написанням

і

вимовою. Переживай завжди з народом: і горе, і радість. Вишиває і співає, і ніхто
того не знає, де узор вона кінчає, де ту пісню починає. Друг природи й праці –
грізний ворог нечисті і зла. Багато казати – мало слухати. Добра слава далеко йде
– погана ще далі. Антоніми лежать в основі багатьох фразеологізмів: хоч стій,
хоч падай; ні гріє, ні знобить; ні в сих, ні в тих.
Розмовний стиль
1.Загальні ознаки. Розмовний стиль є найдавнішим стилем будь-якої
національної мови. Ним користуються люди різного віку в побуті, в
неофіційному й офіційному спілкуванні, в навчальній, науковій, виробничій,
суспільно-політичній та в інших сферах життя. У цьому стилі використовуються
позамовні чинники (ситуація, рухи, жести, міміка, лаконізм).
2. Призначення – обмін інформацією, думками, враженнями; прохання про
допомогу; виховний вплив; засіб невимушеного спілкування.
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3.Сфера поширення– побутові стосунки з родичами, друзями, знайомими,
повсякденне спілкування у побуті, на виробництві.
4. Мовні засоби: а) побутова лексика: грязюка (бруд, болото, велика грязь);
крашениці (фарбовані червоно суконні штани); кавалок (шматок) ковбаси.
Часом у розмовному стилі спостерігається вживання суржику.
Довідка:
Суржик. 1. Суміш зерен пшениці і жита, жита і ячменю, ячменю і вівса.
2. Нечиста мова, яка складається з елементів кількох мов.
- Скільки годин? (Котра година?).
- Без 20 хвилин п’ята. (За 20 хвилин п’ята).
Я весь вечір печатала (друкувала).
б) емоційно забарвлені слова:дощичок, худющий, тонесенький, щастячко,
спатоньки, височенний, дитинонька, татусь, злодюга, хлопчисько, місяченько,
криниченька, парубійко. До цього ж шару лексики входять і всі лайливі
слова: телепень, бовдур, недотепа, дурень.
в) просторічні (вільні, грубуваті) слова, жаргонізми: крутий, шкапа,
скупердяга, вилупити баньки, чортяка, чортзна-що, сюдою, тудою (сюди, туди),
мо (замість може), тепера (замість тепер), тута (замість тут), монаття, уторопати,
давати прочухана, намилювати чуба (сварити)
г) скорочені слова: відеомагнітофон – відик, телевізор – телик, велосипед
– велик, магнітофон – маг, багатоповерховий будинок – багатоповерхівка,
електричний потяг – електричка, маршрутне таксі – маршрутка, вечірня газета –
вечірка, бібліотека імені К. А. Тимірязєва – Тимірязєвка, роликові ковзани –
ролики, мобільний телефон – мобільник, мобілка.
ґ) звертання: панове, пане, пані, добродійко, Вітько!
д) вигуки: О, ох, ой, ай, гей, ех, тьху, агей, геть, тю-тю, о, Господи; о, Боже;
ой мені лихо велике; ех, і щука; ух-ти! Як зуби вишкірив. Тю-тю, дурний! Ой,
рятуйте, мене. Ох, як ми напрацювались, ох, як я стомилась.
е) вставні слова: по-перше, по-друге, кажуть, мабуть.
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є) діалектизми: тра (треба), файний (гарний), копач ( лопата).
ж) обірвані речення:
– Будеш чабаном?
– Ні. Льотчиком.
– Куди хочеш літати?
– На Місяць.
– А дуже хочеш?
– Дуже.
з) фольклорні елементи: приказки, прислів’я, народні побажання: Наївся,
аж лоб твердий. Гарна, як свиня в дощ. Бодай ти скис. Дай, Боже, щоб усе було
гоже. Бодай вас Бог любив, а мене молодиці!
Довідка:
Прислів’я – це стислі образні вислови, в яких є поради, засудження,
схвалення. Поспішиш – людей насмішиш. Розумному легко поради давати.
Учись змолоду, пригодиться на старість.
Приказка – зворот мови, недомовлений вислів, який вимагає свого кінця і
розвитку: Молоко на губах не обсохло. Кіт наплакав. Як рукою
зняло. Хоч трава не рости. Хоч з мосту та у воду.
и) фразеологізми: Як сіль в оці (постійна перешкода). З дощу та під
ринву (з великої біди та ще в більшу). Пасти задніх (бути останнім). У цьому він
собаку

з’їв (досвідчений

у

справі). Збити

з

пантелику (заплутати

когось). Розводити антимонії (говорити багато зайвого). Тримати камінь за
пазухою (затаїти злобу). Зелена вулиця (рухатися без перешкод).
5. Жанри, в яких реалізується розмовний стиль: бесіда, приватний лист.
Запитання і завдання:
1. Чому кожна розвинена літературна мова, а отже й сучасна українська
літературна мова, членується на різновиди, які прийнято називати стилями?
2. Які ви знаєте стилі літературної мови?
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3. Чи всі стилі мови реалізуються в усній і писемній формі? Яка з цих форм
є для кожного із стилів провідною, найбільш типовою, природною?
4. Сформулюйте означення мовного стилю взагалі. Який стиль мови
називається офіційно-діловим? Які його диференційні (розрізнювальні) ознаки?
5. Чому про багатство української літературної мови свідчить наявність у
ній розгалуженої системи стилів?
6. Визначте сферу функціонування сучасної української літературної мови
в її офіційно-діловому стилі. Які ланки життя охоплює офіційно-ділове
спілкування?
7. У чому полягає культура ведення розмовно-побутового діалога, бесіди
за різних життєвих ситуацій: у родинному колі, з друзями, товаришами,
знайомими, між учнем і вчителем, студентом і викладачем, дітьми й батьками
тощо?
8. Чому досконале володіння мовою науки є необхідною передумовою
професійної зрілості будь-якого спеціаліста з вищою освітою?
9. Сформулюйте означення мовного стилю взагалі і означення мовного
стилю науки. Вкажіть специфічні ознаки наукового стилю мови: а) лексичні,
фразеологічні, б) граматичні: морфемні, морфологічні, синтаксичні.
10. Які мовні особливості характеризують підстилі (жанри) наукового
стилю мови: а) підстиль академічної літератури, б) підстиль технічної
літератури, в) галузевої (спеціальної) літератури, г) навчальної, ґ) популярної?
Визначте сферу застосування наукового писемного (й усного) мовлення в межах
кожного з названих підстилів.
11. Визначте найголовніші комунікативні (спілкувальні) якості культури
наукового усного й писемного мовлення.
12. Якій основній меті служить наукове мовлення?
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2. Лексичні засоби стилістики
Відбір лексики залежить від мети висловлювання, сфери спілкування.
Залежно від того, яка мовна функція реалізується, лексика української мови
поділяється на:
науково-термінологічну: матерія,

метафізика,

диктатура,

рефлекс,

педіатр;
виробничо-професійну: трал, навігація, ехолот, пірогармата;
адміністративно-ділову: розпорядження, акт, заява, ухвала.
У науковому, публіцистичному, діловому та у всіх інших стилях
використовується, насамперед, загальновживана лексика. У науковому та
діловому стилях з емоційного погляду ця лексика нейтральна. Найближча до
загальновживаної є лексика специфічно-побутова: стіл, кухоль, виделка, відро,
рогач тощо.
Науково-термінологічна, виробничо-професійна й адміністративно-ділова
лексики також нейтральні.
У публіцистичному стилі використовується і нейтральна науковотермінологічна й емоційно забарвлена лексика.
Емоційна лексика є основним елементом художнього мовлення. Справжні
майстри художнього слова часто вдаються до загальновживаних слів,
наснажуючи їх емоційним змістом: дитинонька, зіронька, віченьки, рученьки,
козаченько, дівчисько, парубійко, злодюга, катюга тощо.
Емоційні слова, які виконують у художніх текстах специфічно-стилістичні
функції (виступають епітетами, у порівняннях, у ролі образних символів тощо),
називаються поетичними.
До емоційних можна віднести і просторічні слова, які в поетичному
мовленні є засобом образного зображення (роззява, телепень, бовдур,
беркицьнутися та ін.): Чіпка собі блудить, як бовдур, не знає, що й розпочати (П.
Мирний); Отак навіть беркицьнутись можна! – ледве втримався на санках
Хведько (М. Стельмах)
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3. Морфологічні засоби стилістики
Морфологія (гр. morhpe – форма, logos – вчення) – розділ мовознавства,
що досліджує структуру слова, його форми, частини мови та властиві їм способи
і прийоми словозміни. У стилістичному плані морфологія використовується на
підставі наявності в ній близьких за значенням і функціями явищ, а також з
огляду на розподіл морфологічних одиниць за окремими стилями мови.
Морфологічні синоніми – граматичні форми того самого слова, які
розрізняються засобами граматичного вираження, відтінками спільного
граматичного значення. Наприклад, повні (стягнені і нестягнені) та неповні
прикметники: широкий, широка (широкая), широке (широкеє), широкі (широкії);
ад’єктивовані дієприкметники, прикметники, іменники та описові звороти, що
використовуються замість відсутніх у сучасній мові активних дієприкметників
теперішнього часу на –чий і т.ін.
Лексичні

засоби

в

стилістичному

плані

часто

виявляють

себе

безпосередньо: те чи інше слово досить назвати – і воно не потребує жодних
коментарів.

А

морфологічні

явища

набувають

певного

стилістичного

забарвлення в межах ширшого контексту. Синонімічні форми з’являються в
мові: 1) у зв’язку з внутрішніми процесами розвитку мови; 2) внаслідок взаємодії
усного й писемного, книжного й розмовного мовлення; 3) через наявність різних
функціональних стилів, а також виходячи з потреби вираження відмінних один
від одного значеннєвих та емоційно-експресивних відтінків. Проте синонімічні
засоби морфології не зажди мають власне стилістичний характер.
При стилістичному використанні фактів морфології слід мати на увазі два
моменти: різну частотність уживання окремих форм у тому чи іншому
функціональному стилі і зв’язки значень певних форм з даним функціональним
стилем.
Категорія роду. Коли говорити про стилістичні можливості категорії роду
іменників, то вона не однаково проявляє себе в різних функціональних стилях. В
офіційно-діловому мовленні перевага віддається формам чоловічого роду, навіть
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за наявності жіночих відповідників, оскільки підкреслюється не стать людини, а
її службове і соціальне становище: лаборант Марія Гайденко, аспірант Надія
Ковальчук, лікар Олена Морозинська, хоча наявні літературні відповідники:
лаборантка, аспірантка, лікарка. Форми з –ка слід уживати в художньому,
публіцистичному, розмовному стилях. Перенесення на ці стилі рис офіційноділового свідчить про недостатнє засвоєння мовних форм.
Середній рід (найбільш абстрагований з т.з. лексичного, граматичного
значення) часто використовується в науковій мові.. Взагалі в науковому стилі
граматична категорія роду виявляється в настільки граматизованому й
унормованому вигляді, що не припускає варіантних форм, які призводять до
зайвих відтінків. Це зумовлюється призначенням даного стилю і становить одну
з його характерних рис.
Категорія роду для більшості іменників, як відомо, невмотивована. Ті самі
поняття в різних мовах належать до різних родів (біл. гусь – ж.р., цень – ч.р.,
укр. гусь – ч.р., тінь – ж.р.). Іменники, що є назвами неістот, набувають категорії
роду за граматичними ознаками: рік – ч.р., вода – ж.р., життя – сер. р.). Грецькі
за

походженням

слова бальзам, метал, іконостас у

мові-першоджерелі

належать до сер. роду, комета, планета – до чол. роду, а в українській вони
набули відповідно чоловічого й жіночого роду.
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
Ming Hon g

THE RELATIONSHIP BETWEEN PERCEIVED STIGMA AND SELFIDENTITY AMONG HEARING IMPAIRED STUDENTS IN CHINA
Ming Hong
Abstract: In this study, the researchers sampled 151 hearing-impaired students
from special education schools in Guangdong Province, China, with the Individual
Perceived Stigma Scale and the Self-Identity Scale for Hearing-Impaired Students,
leveraged to examine their perceived stigma and self-identity and the relationships
between the two constructs. The results have shown that first, there is no significant
difference across different genders and levels of education; second, there is a
significantly negative relationship between perceived stigma and self-identity among
hearing-impaired

students.

Furthermore,

devaluation

and

social

distancing

significantly negatively predict self-identity.
Keywords: hearing-impaired students, perceived stigma, self-identity,
relationship
Introduction
Recent years have witnessed major progress in the development of special
education together with vigorous efforts to promote integrated education. Yet, it
remains difficult for many hearing-impaired students to integrate into mainstream
society.
Existing studies have pointed out that perceived stigma correlates with selfesteem, subjective wellbeing, problematic behaviours, depression, loneliness, social
anxiety, social adaptation, and other variables (Zhang, 2018). The higher the level of
perceived stigma, the more likely it is for left-behind children to engage in problematic
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behaviours such as assaults, disobeying discipline, and rule-breaking (Ai & Chen,
2017).The more that poor university students practice such behaviours, the more
difficult it becomes for them to adapt to society; furthermore migrant children who
practice these behaviours may achieve less subjective well-being (Zhu et al., 2019).
However, there is, to date, meagre research on the relationship between perceived
stigma and self-identity. Aakre, Klingaman, and Docherty (2015) did discover that the
perceived evaluation dimension of the perceived stigma of adult patients with
schizophrenia is significantly positively related to self-identity; they furthermore found
that perceived stigma can positively predict self-identity.
Taken together, research regarding perceived stigma and self-identity suggests
that there are significant differences among people of different genders and different
levels of education. However previous research does not offer consistent evidence. No
research has been conducted on the relationship between perceived stigma and the selfidentity with the hearing-impaired population in China.
Method
Participants
We sampled hearing-impaired students from special schools in Zhanjiang,
Guangzhou, Meizhou, Shunde, and Maoming of Guangdong Province. The data were
collectively collected on site from the special schools in Shunde. For other cities, we
administered online surveys. In total, 162 questionnaires were distributed, and 151
valid questionnaires were returned, with a valid sample rate of 93.2%. Of the 151
students, 49.67% were female students. Twenty-two students were from primary
schools, 107 from junior high schools, and 22 from senior high schools.
Measures
The students completed the Individual Perceived Stigma Scale (Zhang, 2018),
Self-Identity Scale for Hearing-Impaired Students (Luo, 2010). We briefly describe
each of the measures below.
Individual Perceived Stigma Scale. The scale includes three dimensions, namely
opportunity deprivation, social distancing, and devaluation, with 13 items in total. The
© Ming Hong
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items are measured on a 5-point Likert scale, from ‘totally disagree’ (1) to ‘totally
agree’ (5).The higher the score, the stronger the experience of perceived stigma. The
internal consistency coefficient is 0.89 in our research, indicating a high level of
reliability.
Self-Identity Scale for Hearing-Impaired Students. The questionnaire
incorporate 4 dimensions, including culturally hearing identity, culturally marginal
identity, immersion identity, and bicultural identity, measured with 20 items. A Likert
5-point scale has been adopted, with 1 referring to ‘totally disagree’ and 5 to ‘totally
agree’. Our study reports a reliability coefficient of 0.82.
Data Analysis
SPSS 22.0 was used for statistical analysis.
Results
Perceived stigma of hearing-impaired students
Gender difference in perceived stigma
The independent-sample t-test demonstrates that the level of perceived stigma of
male students (37.97) is higher than that of female students (36.75), but there is no
significant difference in perceived stigma between the two genders.
Comparison of perceived stigma of students with different levels of education
The single factor ANOVA reveals that although there seems to be an increasing
tendency toward perceived stigma for students from primary school (36.77) to junior
high schools (37.27) to senior high schools (38.41), no significant difference has been
found among students across the three levels of education.
Self-identity of hearing-impaired students
Gender difference in self-identity of hearing-impaired students
The independent-sample t-test shows no significant difference across different
genders in terms of the total score of self-identity and the scores of the four dimensions.
Difference in self-identity of students with different levels of education
The single-factor ANOVA indicates no significant difference in self-identity and
its four dimensions among students of different levels of education.
64

© Ming Hong

www.openscilab.org

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Психологічні науки

Correlation and regression analyses of perceived stigma and self-identity of
hearing-impaired students
We calculated the Pearson product-moment correlation coefficients among
perceived stigma and its three dimensions, as well as self-identity and its four
dimensions. The results show that perceived stigma significantly negatively correlates
with self-identity, and perceived stigma and its three dimensions significantly
negatively correlate with culturally marginal identity and immersion identity.
However, perceived stigma and its three dimensions do not seem to significantly
correlate with bicultural identity.
Using the three dimensions of perceived stigma as the independent variables and
self-identity as the dependent variable, we conducted a multivariate stepwise
regression analysis. The dimensions of devaluation and social distancing can both
significantly negatively predict self-identity. Devaluation has the largest predictive
power and can explain 25.60% of the variance.
Discussion
Perceived stigma and self-identity of hearing-impaired students
Our results reveal that there is no significant difference in terms of different
genders and levels of education. These results are inconsistent with Brown and Bigler
(2004). They believe that as children gain more advanced cognitive skills and mature
cognition, comprehension, and reasoning abilities, they are more likely to recognise
discriminatory behaviours in each context. Possible reasons for this are as follows: First
and foremost, the provincial government of Guangdong has put forward a number of
policies to enhance support for special education, especially for increasing its
prevalence to ensure the right to education of the disabled (Wang, 2019). Through
disciplinary and mental health education, hearing-impaired students are more capable
of objective self-knowledge and of remaining calm when dealing with other people.
Secondly, it may be attributable to China’s proactive efforts to promote integrated
education. By 2018, 304,273 disabled students had received compulsory education in
the form of integrated education. This accounted for 52.57% of all the enrolled disabled
© Ming Hong
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students in China (Ministry of Education of the People’s Republic of China, 2018).
Integrated education has become a key method for addressing the special education
placement of children in China. This form of education placement has also promoted
acquaintanceship and understanding between students with and without disabilities. It
has furthermore increased opportunities for and improved the quality of interaction,
thus reducing the rejection of and discrimination against disabled children by their
peers (Guan et al., 2020).
Additionally, our results show there is no significant difference in terms of
different genders and levels of education. This is in line with Dhamoon et al. (2005)
who discovered no significant influence of gender and grade level on the self-identity
of hearing-impaired students in Taiwan. The score of primary and junior high school
hearing-impaired students’ culturally marginal identity is also considerably higher than
that of the students in senior high school, and the difference is marginally significant
(F=2.705, P=0.07). This could be because the hearing-impaired group do not accept
their own identity of being deaf and strongly identify with everything in the normal
hearing society. When they encounter difficulties and setbacks in the course of
integrating into this society, they may experience confusion regarding their identity
and show a tendency toward culturally marginal identity. As their self-consciousness
improves and they move closer to the deaf community, they might begin to accept the
reality of being deaf and identify with immersion culture (Melick, 1999).
The relations between perceived stigma and self-identity of hearing-impaired
students
We discovered a significant negative relationship between perceived stigma and
self-identity. More specifically, perceived stigma significantly negatively correlates
with the dimension of culturally marginal identity as well as the dimension of
immersion identity. Devaluation and social distancing can both significantly negatively
predict self-identity, and devaluation has the highest predictive power. This does not
strike a chord with Aakre et al. (2015). They argue that when individuals diagnosed
with schizophrenia treat themselves as normal people, the stigma of the disease may
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not undermine their self-identity and may even improve it. More factors should be
considered in order to determine whether the influence of perceived stigma on selfidentity is positive because the effects of perceived stigma on mental health may be
both positive and negative (Zhang, 2018). Research has shown that perceived stigma
significantly negatively correlates with self-esteem (Violeau et al., 2020) and can
significantly negatively predict self-esteem (Li & Yang, 2018) and that self-esteem can
positively predict self-identity (Lapadatu & Morris, 2019). In this regard, we can
almost infer that the perceived stigma of hearing-impaired students can not only affect
their self-identity but can also affect it indirectly through the mediation of self-esteem.
This could be a topic for future research.
Conclusions
No significant difference has been identified across different genders and
education levels. Perceived stigma significantly negatively correlates with self-identity
and devaluation, and social distancing is significantly negatively predictive of selfidentity.
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ЗМІ ЯК ГОЛОВНИЙ ІНСТРУМЕНТ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ВІЙНІ В
УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
Шевчук Аліна Олександрівна
студентка кафедри журналістики ФМВ НАУ
Науковий керівник
Кошак Олександр Михайлович
кандидат наук із соціальних комунікацій кафедри журналістики
Національного авіаційного університету
В країнах, що зараз так само, як і Україна, переживають складні часи
незахищеності людей та конфліктів, ЗМІ відіграють головну роль активних
захисників демократизації та прав людей, а також постають як медіатори для
врегулювання конфліктів, за допомогою збирання та розповсюдження
неупередженої, важливої інформації.
Навіть у легкі часи, якісна журналістика є досить непростою роботою. В
тому

суспільстві,

котрому

загрожує

збройний

конфлікт,

журналісти

зіштовхуються із ще більшими труднощами. Їм доводиться працювати в досить
складній атмосфері: погрози, страх й за умов, коли сторони, що конфліктують
намагаються кожен собі підкорити засоби масової інформації [1].
Воєнна доктрина України подає своє власне бачення «воєнного
конфлікту». Несе в собі національну систему керівних поглядів та власне самих
причин виникнення, характер та сутність теперішніх воєнних конфліктів.
Відповідно з доктриною, «воєнний конфлікт» – це засіб рішення суперечок між

© Шевчук А.О.

69

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Соціальні комунікації

www.openscilab.org

державами або збройне зіткнення всередині держави застосовуючи воєнні сили.
Завдяки тому ж документу, виокремлюють такі види воєнного конфлікту:
• конфлікт, що відбувається на державному кордоні між Україно та якоюсь
іншою державою;
• конфлікт, що відбувається в самій державі, так звані зіткнення, участь в
яких беруть збройні формування;
• війна, що виникає під час збройної агресії з боку іншої держави проти
України;
• регіональна війна – війна, яка виникає під час агресії двох та більше
держав проти України [2].
Дотримання журналістських стандартів – є головною рекомендацією для
висвітлення воєнних дій. Він має розуміти, що професійним обов’язком кожного
журналіста – є фіксація події та інформування про неї аудиторії й водночас не
розголошувати таку інформацію, що може створити реальну загрозу для
національної безпеки. Йому слід пам’ятати про специфіку зведення комунікації
із людьми, які були травмовані під час воєнних дій, -мирним населенням та
військовими.
Позиція журналіста, як спостерігача подій, визначає спосіб відображення
воєнної дійсності: концентрація уваги на перебіг бойових дій, демонстрація
емоційних вражень учасників, що беруть участь в активних бойових діях, тобто,
героїв, що діляться власними історіями та висвітлення атмосфери так званого
«світу» війни.
Матеріал подавати слід лінійно, з точно визначеними хронологічними
межами, мета – демонстрація специфіки та передумов розгортання воєнних
конфліктів. Презентуються не лише якісь точні події, але й брати до уваги
контекст, який відкриває причини ситуації в зоні бойових дій. Тобто, аудиторія
отримує відповіді на такі питання «Що?», «Чому?» та «Як?». За допомогою
історій, що об’єднуються в ціле, котрі не суперечать одна одні, а навпаки
взаємодіють в суб’єктивний досвід кожного військовослужбовця – створюється
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уявлення про ситуацію в зоні конфлікту та про наслідки для абсолютно кожного
українця [3].
Нейтралітет журналістів полягає в тому, що він не бере участь в бойових
діях взагалі. Загалом журналіст має бути нейтральним й під час подачі
інформації, зокрема, коли причини самого конфлікту не зрозуміла та не до кінця
усвідомлені. Напевно, вся суть проблеми полягає в тому, що не слід просто
формально усвідомлювати призначення журналістики, об’єктивність та
правдивість висвітлення подій про воєнний конфлікт та усіх його учасників [4].
Під час висвітлення воєнних конфліктів, завжди виникає інформаційна
війна. Головною метою якої є – підірвати матеріальні та моральні сили
конкурента чи супротивника й посилити свої власні. Основним інструментом
якої є пропаганда, що сильно впливає на свідомість людини. Такі війни не
спричиняють руйнування, кровопролиття, людські жертви та не залишають
цивільних без даху над головою. Проте, вони завдають інших руйнувань –
психологічних, які за розмірами та значенням доволі часто перевищують й
власне наслідки збройних війн [5].
Основне завдання, яке виконують інформаційні війни – це маніпуляція
масами. Мета яких дуже часто полягає в наступному:
– поширення в суспільство та кожному індивідуально шкідливих, ворожих
поглядів та ідей;
–дезінформація та дезорієнтація мас;
– послаблення устроїв та переконань;
– залякування власного народу, за допомогою образу ворога;
– залякування противника своєю величчю.
Й зрештою, останнє завдання, яке нічим не поступається іншим – це
забезпечення для своєї економіки ринку збуту. Інформаційна війна, в цьому
випадку є однією зі складових частин конкурентної боротьби [6].
Журналіст, що перебуває на території воєнного конфлікту має ще більшу,
подвійну відповідальність. Працюючи під час війни, журналіст ризикує своїм
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життям – по-перше. Своїми вчинками, він може мимоволі створити загрозу для
життя багатьом солдатам, що захищають країну на передовій – це по-друге.
Журналісти не повинні забувати й про відповідальність, й не використовувати
радикалізацію у своїх матеріалах. В теперішніх умовах представники ЗМІ
повинні свідомо та виважено показувати події, обережно ставитися до закликів
та формулювань, й важливіше – створення план дій великої кількості глядачів,
читачів та слухачів [2].
Отже, військова журналістика – це незвичайне інформування суспільства
про буденні події, а складна та дуже часто небезпечна робота, яка дуже потрібна
для суспільства, яке відслідковує воєнні конфлікти, що відбуваються як у своїй
країні так і за її межами. Війна – це завжди біль, страх, сльози, розпач та зневіра,
а ЗМІ є ключем до інформування суспільства.
Список використаних джерел
1. Буроменський М., Штурхецький С., Білз Е. Журналістика в умовах конфлікту:
передовий досвід та рекомендації: Посібник рекомендацій для працівників ЗМІ.
Київ: «Компанія ВАІТЕ», 2016. 118 с.
2. Мірошниченко П. В. Воєнний конфлікт у телевізійному сюжеті: відповідність
виробничим стандартам журналістики / П. В. Мірошниченко, С. Г.
Пшепировська // Молодий вчений. - 2015. - № 12(3). - С. 45-48.
3. Червінчук, А. О. «Журналістські стратегії репрезентації воєнного досвіду
учасників бойових дій». Журнал: Вчені записки Таврійського Національного
Університету Імені в. І. Вернадського. Філологія. Соціальні комунікації. Київ,
2020. № 4 2020, частина 4. С. 169 – 173.
4.

Кость С. А. Воєнна журналістика й ідея «нейтральності» українського

журналіста / С. А. Кость // Теле- та радіожурналістика. - 2019. - Вип. 18. - С. 162170.

72

© Шевчук А.О.

www.openscilab.org

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Соціальні комунікації

5. Шпилик С. Інформаційна війна, пропаганда та pr: такі схожі й такі різні /
Світлана Шпилик // Галицький економічний вісник — Тернопіль : ТНТУ, 2014.
— Том 47. — № 4. — С. 178-188.
6. Малик Я. Й. Інформаційна війна і Україна / Я. Й. Малик. // Демократичне
врядування. - 2015. - Вип. 15.

© Шевчук А.О.

73

Сучасні виклики і актуальні проблеми науки,
освіти та виробництва: міжгалузеві диспути
Соціальні комунікації

www.openscilab.org

Solodei Ivan, Zatyliuk Gherman

PECULIARITIES OF CONSTRUCTION PLANNING IN LANDSIDE AREA
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Kyiv National University of Construction and Architecture
Construction planning in complex engineering and geological conditions, which
include landslide-prone areas, requires a detailed analysis of the existing state of the
slope and the forecast of its behavior depending on changes in natural and technogenic
factors. This possibility can be provided only by modeling deformation processes using
numerical calculation methods.
On the example of construction of a three-storey cottage on a landslide-prone
slope, the analysis of the operating conditions of existing anti-landslide structures was
carried out and their role in ensuring the slope stability was determined.
The preliminary calculation of the slope stability was performed by the method
of round cylindrical sliding surfaces for soils of natural humidity and in water-saturated
state. The method of round cylindrical surfaces is a simplified method of calculating
the slopes stability, which in the conditions of heterogeneous layered slope leads to the
overestimation of its stability. Therefore, to determine the actual NSDT of the slope,
the calculation profile was developed, on which several formulations of the above
problem were performed.
The calculation was performed on the basis of the developed methodology
presented in the works of the article authors. The stress-strain state (SSS) of the slope
is considered using the finite element method (FEM) and its torque circuit. The base is
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presented in the form of a modified model of fortified soils with the criterion of the
limit state of Mises-Schleicher-Botkin. In numerical implementation, the slope on the
basis of engineering surveys was presented as a finite-element discrete model with an
elemental grid, a fragment of which is a separate engineering-geological element.
The engineering protection of this territory under the project was provided by
the installation of retaining walls made of prefabricated concrete wall foundation
blocks, which rest on a monolithic reinforced concrete slab and have reinforcing
buttresses. This solution can be considered as a measure to relieve the horizontal
pressure of the soil on the basement wall of the house from the side of the slope to keep
the soil of limited volume, which cannot be considered as a retaining wall that increases
the slope stability as a whole.
When installing the retaining walls RW No. 1 and RW No. 2 from a number of
bored piles in the upper and lower parts of the slope, the plastic deformations are
localized between them (Fig. 6). With it, the supports displacements of the house
during water saturation of the slope soils actually reproduce the displacement of the
existing state at natural soil moisture (see Fig. 4, 5 and 7, 8).

Fig. 1. Isolines of the intensities of plastic deformations 0÷0.6%,
water-saturated soils, formulation 5.

Therefore, the considered example of the method of calculation of the system
“supporting structure-nonlinear base-house” gives the opportunity to give a reliable
© Solodei Ivan, Zatyliuk Gherman
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assessment of the territory state and offer a number of rational measures for its
engineering protection, which ensures reliable operation of buildings and structures.
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Ми живемо в столітті, що характеризується інтенсивним розвитком та
постійним

удосконалення

інформаційних

технологій.

Під

їх

впливом

створюється єдине інформаційне середовище, що дозволяє супроводжувати та
координувати різні технологічні процеси, організаційну діяльність, отримувати,
обробляти та передавати інформацію, вирішувати оперативні управлінські
задачі.
Якщо ж говорити про економіку, то в умовах загострення конкуренції та
перенасичення інформаційного простору опрацювання інформації щодо
ринкового середовища дає можливість компанії приймати ефективні стратегічні
та тактичні рішення, прогнозувати економічні і технологічні тренди.. Обсяг
даних, що формується у цифровому просторі, представляє унікальні можливості
щодо отримання знань про споживачів, конкурентів та інших учасників
ринкового процесу [1-2].
Big Data (Великі Дані) - серія підходів, інструментів і методів обробки
структурованих і неструктурованих даних величезних обсягів та значного
різноманіття. Big Data потрібно розуміти не як якийсь конкретний обсяг даних і
навіть не самі дані, а як методи їх обробки, які дозволяють розподілено
обробляти інформацію. Ці методи можна застосувати як до величезних масивів
даних, так і до маленьких.
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Технологія Big Data є багатогранною та неоднозначною, тому є популярною
серед спеціалістів. Її досліджували Н. Бессіс, М. Чен, В. Майєр-Шенбергер, К.
Кукер, К.Девіс, Т. Крейг та М. Ладлофф.
Хоча термін "Великі Дані" є відносно новим, акт збору та зберігання великої
кількості інформації для можливого аналізу почався давно. Концепція набула
динаміки на початку 2000-х років, коли галузевий аналітик Дуг Лейні пояснив,
що основне визначення великих даних можна подати за допомогою їх
властивостей, наведених далі у пунктах 1) – 4).
1) Обсяг. Організації збирають дані з різних джерел, включаючи бізнестранзакції; GPS-сигнали від автомобілів для транспортної компанії; дані, що
знімаються з датчиків у великих адронних колайдерах; інформація про транзакції
всіх клієнтів банку; інформація про всі покупки в крупних мережах; оцифровані
книги в бібліотеках; соціальні медіа та інформацію з датчиків або машинні дані.
2) Швидкість. Потік даних відбувається на небувалій швидкості.
3) Різноманітність. Дані надходять у всіх форматах - від структурованих,
числових даних в традиційних базах даних до неструктурованих текстових
документів, електронної пошти, відео, аудіо, біржових даних та фінансових
операцій.
Існує ще два додаткових параметри:
4) Мінливість. Окрім зростаючих швидкостей та різновидів даних, потоки
даних можуть сильно суперечити керуванню.
5) Складність. Сьогоднішні дані надходять з кількох джерел, що ускладнює
зв'язування, збіг, очищення та перетворення даних у системах. Проте необхідно
виявити зв’язки, ієрархії та декілька каналів передачі даних, адже дані можуть
швидко вийти з-під контролю [3].
В економіці існує 5 основних способів використання Big Data:
1. Створення «прозорої» інформації
2. Прийняття математично обґрунтованих управлінських рішень
3. Вузьке сегментування клієнтів з урахуванням персональних побажань
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4. Збільшення швидкості в прийнятті рішень за рахунок складної аналітики
5. Розвиток товарів і послуг наступного покоління.
Технології Big Data дають поштовх для конкуренції і зростання
індивідуальних підприємств. Більшість організацій використовують Big Data в
сфері клієнт-сервісу, операційної ефективності, прогнозування [2].
Big Data - той інструмент, який може кардинально змінити методи оцінки
багатьох економічних процесів. Уже зараз Великі Дані роблять сильний вплив
на економіку, сприяючи зростанню конкуренції та підвищенню продуктивності.
Технології

Big Data дозволяють скоротити витрати,

розробити нову

продукцію та оптимізувати пропозиції, розумно приймати рішення, визначати
основні причини невдач, проблем та недоліків в режимі реального часу,
врахувати всі можливі ризики, виявити шахрайську поведінку до того, як це
вплине на організацію.
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ЮРИДИЧНІ НАУКИ
Бондар В.І.

ФУНКЦІЇ ПРОКУРАТУРИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОРМАТИВНОГО ЗАКРІПЛЕННЯ
Бондар Вікторія Іванівна
студент Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Необхідність забезпечення ефективного захисту порушених, невизнаних
та оспорюваних прав свобод та законних інтересів осіб та інтересів держави
зумовила проведення Конституційної

реформи правосуддя в 2016 році, в

результаті якої зміни також були внесені і до визначення функцій прокуратури
задля приведення їх у відповідність з вимогами сучасних правових орієнтирів та
європейських стандартів. Тим не менш, наразі існує низка дискусійних питань
щодо нормативного визначення функцій прокуратури, що свідчить про
необхідність подальшого реформування та розвитку правових положень.
Поняття «функція» має кілька значень. У юридичних джерелах воно
тлумачиться як «робота, яку виконує орган, обов’язки, коло діяльності,
призначення, роль». Тому, функції прокуратури слід розуміти як «діяльність,
роботу, яку виконує прокуратуру».
В Україні науковці визначають функції прокуратури як вид діяльності її
органів,

який

визначається

соціальним

призначенням

прокуратури

і

характеризується певним предметом відання і спрямованості на вирішення
відповідних завдань [1, c. 64].
Водночас, виходячи із теоретико-правового розуміння функцій як
основних напрямків впливу, можемо надати наступне визначення такого
поняття: функції прокуратури - це основні напрями діяльності органів
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прокуратури, що безпосередньо виражають її сутність та призначення у
суспільстві та державі.
Я стверджує В. В. Клочков, до функцій прокуратури відносять
взаємопов'язані з функціями держави та права основні напрями діяльності
прокуратури, що визначені її метою та завданнями, відображають сутність і
соціальне призначення прокуратури конкретного типу, здійснюються в межах
компетенції прокуратури у визначених законом сферах правових відносин,
реалізовуючись через відповідні типи діяльності, використовуючи специфічні
для кожного виду діяльності встановлені законодавством засоби [12, c. 94].
Аналіз наведених визначень дає можливість зробити висновок, що власне
діяльність прокуратури є засобом та формою реалізації її функцій.
Наразі функції прокуратури закріплені як на законодавчому, так і на
конституційному рівні, а також деталізовані в підзаконних правових актах.
Зокрема, норми, що визначають основні функції прокуратури, закріплені у
розділі VII «Правосуддя» Конституції України, ст. 1311 якого вказує на те, що в
Україні діє прокуратура, яка здійснює:
1) підтримання публічного обвинувачення в суді;
2) організацію і процесуальне керівництво досудовим розслідуванням,
вирішення відповідно до закону інших питань під час кримінального
провадження, нагляд за негласними та іншими слідчими і розшуковими діями
органів правопорядку;
3) представництво інтересів держави в суді у виключних випадках і в
порядку, що визначені законом [3].
Вищенаведені напрямки діяльності (функції) прокуратури в теорії права
визначають як основні (загальні) функції, що є сталими. На їхню постійність та
незмінність вказує сам факт закріплення їх на рівні Основного Закону. Тим не
менш, п. 9 Перехідних положень Конституції України вказує на наявність так
званих «перехідних» функції прокуратури, щодо яких є намір ліквідації протягом
певного періоду часу. Зокрема, йде мова про те, що «прокуратура продовжує
© Бондар В.І.
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виконувати відповідно до чинних законів функцію досудового розслідування до
початку функціонування органів, яким законом будуть передані відповідні
функції, а також функцію нагляду за додержанням законів при виконанні
судових рішень у кримінальних справах, при застосуванні інших заходів
примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян,
- до набрання чинності законом про створення подвійної системи регулярних
пенітенціарних інспекцій» [3]. У вказаному аспекті також слід зауважити, що при
вступі до Ради Європи у 1995 році, України взяла на себе низку зобов’язань,
серед яких – усунення функції загального нагляду із функції прокуратури, що на
сьогодні залишається предметом дискусій серед багатьох науковців.
Отже, вищенаведені нормативі положення свідчать про подвійну правову
природу функцій прокуратури та їх розподіл на конституційному рівні на
контрольно-наглядові та представницькі. Хоча, як бачимо, на конституційному
рівні прокуратуру визначено як складову системи правосуддя. Слід також
наголосити, що відповідно до Конституції України, на прокуратуру не можуть
покладатися функції, які не передбачені законом.
Профільний Закон України «Про прокуратуру» (далі також – Закон) у ч. 1
ст. 2 передбачає, що на прокуратуру покладаються такі функції:
1) підтримання державного обвинувачення в суді;
2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках,
визначених цим Законом та главою 12 розділу III Цивільного процесуального
кодексу України;
3) нагляд за додержанням законів органами, що провадять оперативнорозшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;
4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян [9].
Однією із пріоритетних функцій прокуратури є підтримання публічного
обвинувачення в суді. Однак у межах Закону така функція розглядається як
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підтримання державного обвинувачення. Наказ Генерального прокурора «Про
органiзацiю діяльності прокурорів у кримінальному провадженні» від 19 грудня
2012 р . № 4 також оперує терміном «підтримання державного обвинувачення».
Розбіжність у назві функції породжує численні дискусії серед науковців.
Як стверджує І. О. Кісліцина, термін «публічне обвинувачення» має ширше
значення ніж термін «державне обвинувачення», адже прокурор виступає в суді
не тільки від імені держави, але й від усього суспільства та в його інтересах.
Прокурор захищає інтереси суспільства загалом та людини зокрема, а не тільки
державні інтереси, що відповідає засадам правової, демократичної, соціальної
держави, якою, відповідно до Конституції, є Україна. У зв’язку з цим потрібно
внести зміни до Закону України та Кримінального процесуального кодексу
України (далі – КПК України), який також використовує термін «державне
обвинувачення»

та

привести

використовувану

в них

термінологію у

відповідність із тією, яка є в Конституції України [2, c. 181].
Водночас існує й протилежна позиція, прихильники якої наголошують, що
термін «public prosecution», використовуваний в міжнародних правових актах,
перекладається саме як «державне обвинувачення», тому жодної колізії між
«державним обвинуваченням» та «публічним обвинуваченням» не існує.
Як уже зазначалось, КПК України використовує термін «державне
обвинувачення та у ст. 3 визначає його як процесуальну діяльність прокурора,
що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення
кримінальної

відповідальності

особи,

яка

вчинила

кримінальне

правопорушення [4].
Проте такий підхід, здається, неповною мірою розкриває всi аспекти
державного обвинувачення. Як справедливо зазначають Ю.Є. Полянський та
інші, термін «державне обвинувачення» використовується в таких значеннях: а)
формула обвинувачення, теза про виннiсть особи у вчиненні злочину, спроба
спростувати презумпцію невинуватості стосовно особи, якій повідомлено про
підозру; б) дiяльнiсть, спрямована на встановлення складу злочину у діянні
© Бондар В.І.
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особи; в) процесуальний документ (обвинувальний акт); г) функцiя прокуратури
[6, c. 10].
Відповідно до ст. 22 Закону, прокурор підтримує державне обвинувачення
в судовому провадженні щодо кримінальних правопорушень, користуючись при
цьому правами й виконуючи обов’язки, передбачені КПК України [9].
Зміст

функції

обвинуваченні

публічного

прокурором

обвинувачення

підсудного

і

полягає

привселюдній

в

публічному
вимозі

його

справедливого покарання; допомозі суду в кваліфікованому вирішенні справи;
приверненні уваги громадськості до причин і умов скоєння злочину та пошуку
шляхів запобігання злочинам. Функція підтримання державного обвинувачення
в суді є важливою гарантією забезпечення захисту прав і свобод громадян, а
також законних інтересів України. Ця функція визначає сутність прокуратури, її
провідну роль в утвердженні та забезпеченні прав і свобод людини державою [1,
c. 68].
Не менш важливою є функція представництва інтересів громадянина та
держави в суді у випадках, визначених Законом та главою 12 розділу ІІІ
Цивільного процесуального кодексу України.
Відповідно до ч. 1 ст. 23 Закону, представництво прокурором інтересів
громадянина або держави в суді полягає у здійсненні процесуальних та інших
дій, спрямованих на захист інтересів громадянина або держави, у випадках та
порядку, встановлених законом [9].
Підставою для представництва в суді інтересів громадянина є його
неспроможність самостійно захистити свої порушені чи оспорювані права або
реалізувати процесуальні повноваження через недосягнення повноліття,
недієздатність або обмежену дієздатність, якщо законні представники або
органи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси такої
особи, не здійснюють або неналежним чином здійснюють її захист, а інтересів
держави – наявність порушень чи загрози порушень інтересів держави, якщо
захист цих інтересів не здійснює або неналежним чином здійснює орган
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державної влади, орган місцевого самоврядування чи інший суб’єкт владних
повноважень, до компетенції якого віднесені відповідні повноваження, а також
у разі відсутності такого органу (ч.ч. 2, 3 ст. 23) [9].
У порівнянні із попередньою редакцією відповідних норм Основного
Закону, представницька функція прокурора після внесення змін до Конституції
у 2016 році була зведена винятково до представництва інтересів держави у чітко
визначених

законом

випадках.

Оцінюючи

цю

законодавчу

новацію,

Світлична Г. О. наголошує, по-перше, що передбачені Конституцією України
обмеження сфери реалізації функції представництва прокурора узгоджуються з
рекомендаціями Венеціанської комісії та Парламентської асамблеї Ради Європи
в рамках виконання Україною взятих на себе міжнародних зобов’язань. Подруге, закріплення на конституційному рівні обмеження представницької
функції прокурора в суді винятково інтересами держави обґрунтовано
пов’язується із запровадженням та функціонуванням інституту омбудсмена, а
також із створенням механізму надання безоплатної правової допомоги, які
можуть забезпечити належне представництво інтересів фізичних осіб у суді з
метою ефективного захисту їх прав, що не передбачені законом [10, c. 70].
Як бачимо, у формулюванні зазначеної функції на конституційному та
законодавчому рівнях існує колізія, оскільки Закон, крім представництва
інтересів держави передбачає також представництво прокурором інтересів
громадянина.
Внаслідок цього також звертається увага на неузгодженість норми ч. 2 ст.
341 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК України), яка
передбачає обов’язкову участь прокурора у розгляді судом справи за заявою про
надання психіатричної допомоги у примусовому порядку чи про припинення
надання амбулаторної психіатричної допомоги, госпіталізацію у примусовому.
Такі повноваження розцінюються науковцями як закріплення інституту
представництва прокурором інтересів громадян у цивільному процесі, що
вступає у колізію із конституційними положеннями [11, c. 170]. Відповідно до
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правил вирішення колізій, вироблених теорією права, застосовуватися у таких
випадках мають положення акту, що має вищу юридичну силу, тобто –
Конституції України.
Функція

організації

і

процесуального

керівництва

досудовим

розслідуванням деталізується на рівна ст. 25 Закону. Зокрема, відповідно до ч. 1
цієї статті, прокурор здійснює нагляд за додержанням законів органами, що
провадять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство,
користуючись при цьому правами і виконуючи обов’язки, передбачені Законом
України "Про оперативно-розшукову діяльність" та КПК України [9].
Покладення на прокуратуру, крім процесуального керівництва, ще й
організації досудового розслідування зумовлює появу двох проблем: (1)
розмежування

організації

досудового

розслідування

й

процесуального

керівництва ним як напрямів діяльності прокурора у досудовому кримінальному
провадженні;

(2)

відмежування

організації

досудового

розслідування,

здійснюваного прокурором, від аналогічної діяльності керівника органу
досудового розслідування [5, c. 214].
На практиці перша проблема не викликає ускладнень при виконанні
прокурором визначеної функції. На нормативному рівні її пропонують вирішити
шляхом визначення понять «організація досудового розслідування» та
«процесуальне курівництво досудовим розслідуванням». Зокрема, у проекті
Закону про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України у
частині забезпечення реалізації функцій прокуратури від 26.08.2020 р. № 3009а
пропонується визначити їх у ст. 3 КПК України наступним чином:
• організація досудового розслідування - процесуальна діяльність
прокурора, пов’язана із виконанням ним як керівником органу прокуратури та
прокурором вищого рівня передбачених цим Кодексом повноважень;
• процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - процесуальна
діяльність
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процесуального керівника, передбачених цим Кодексом, у конкретному
кримінальному провадженні, спрямована на забезпечення ефективного
досудового розслідування [7].
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням - це діяльність
прокурора, що пов’язана з: організацією процесу досудового розслідування та
його спрямуванням; визначенням напрямів розслідування; координацією
процесуальних дій; забезпеченням дотримання у процесі розслідування вимог
законодавства. За своєю правовою природою наведені повноваження прокурора
є владно-розпорядчими, які притаманні керівництву. Таке керівництво є
процесуальним, тому що воно здійснюється у процесуальній формі та щодо
процесуальних суб’єктів (слідчих, дізнавачів тощо) [13, с. 80].
Щодо другої проблеми, то на практиці вона породжує певні труднощі щодо
чіткого відмежування повноважень прокурора. Зокрема, ч. 1 ст. 39 КПК України
передбачає, що керівник органу досудового розслідування організовує досудове
розслідування. Повноваження керівника органу досудового розслідування є
детально регламентованими на законодавчому рівні, що цілком логічно
передбачає

необхідність

в

подальшому

нормативного

врегулювання

повноважень прокурора в межах функції організації досудового розслідування.
Щодо функції нагляду за додержанням законів під час проведення
оперативно-розшукової діяльності, то відповідно до ст. 14 Закону України «Про
оперативно-розшукову діяльність», нагляд за додержанням законів під час
проведення ОРД здійснюється Генеральним прокурором, його заступниками,
керівниками обласних прокуратур, їх першими заступниками та заступниками, а
також уповноваженими наказом Генерального прокурора прокурорами Офісу
Генерального прокурора та уповноваженими наказом керівника обласної
прокуратури прокурорами відповідних обласних прокуратур. Керівник окружної
прокуратури, а також уповноважені його наказом прокурори відповідної
окружної прокуратури здійснюють нагляд за додержанням законів під час
© Бондар В.І.
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проведення ОРД в оперативно-розшукових справах, заведених піднаглядними їм
територіальними оперативними підрозділами правоохоронних органів [8].
Функція нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у
кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового
характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян є перехідною
та, відповідно, закріплюється на рівні п. 9 перехідних положень Конституції
України.
Закон у ч. 1 ст. 26 передбачає перелік контрольно-наглядових та
процесуальних повноважень прокурора при виконанні ним функції нагляду.
Аналіз закріплених у вказаній статті повноважень дає можливість зробити
висновок щодо подвійного характеру функції нагляду: з одного боку вона
спрямована на забезпечення законності перебування відповідних осіб

у

вищезазначена установах закладах, а з другого боку – на забезпечення законності
діяльності таких закладів та установ.
Отже, проведений аналіз нормативних положень щодо закріплення
функцій прокуратури дає можливість зробити висновок про необхідність їх
подальшого реформування та приведення їх у відповідність із європейськими
стандартами. Україна вже зробила вагомі кроки на шляху вдосконалення
визначення функцій прокуратури. Тим не менш, вбачається необхідність
приведення

відповідних

законодавчих

положень

у

відповідність

із

конституційними як щодо термінології, так і щодо змістовного наповнення.
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Каштан О.В.

ВИРІШЕННЯ ПЕНСІЙНИХ СПРАВ У ПОРЯДКУ
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДОЧИНСТВА: ПРОБЛЕМИ ПРКТИКИ ТА
ГЕНЕЗА ЗАКОНОДАВСТВА
Каштан Олена Василівна
Згідно зі ст. 46 Конституції України громадяни мають право на
соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у разі повної, часткової
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з
незалежних від них обставин, а також у старості та в інших випадках,
передбачених законом. Це право гарантується загальнообов’язковим державним
соціальним страхуванням за рахунок страхових внесків громадян, підприємств,
установ і організацій, а також бюджетних та інших джерел соціального
забезпечення; створенням мережі державних, комунальних, приватних закладів
для догляду за непрацездатними. Пенсії, інші види соціальних виплат та
допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень
життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.
Визначення принципів, засад і механізмів функціонування системи
загально-обов’язкового державного пенсійного страхування, призначення,
перерахунку і виплати пенсій, надання послуг з коштів з Пенсійного Фонду,
регулюється ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» У п.
3.1 Рішення Конституційного Суду України № 25-рп/2009 від 07 жовтня 2009
року щодо неконституційності положень пункту 2 частини першої статті 49,
другого речення статті 51 Закону України «Про загальнообов’язкове державне
пенсійне страхування» вказано: «Конституційне право на соціальний захист
включає і право громадян на забезпечення їх у старості. Пенсія за віком, за
вислугу років та інші її види, що призначаються у зв’язку з трудовою діяльністю,
заслужені попередньою працею і є однією з форм соціального захисту» [1].
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Метою даного дослідження є розгляд теоретичних та практичних основ
визначення належного відповідача при вирішенні пенсійних справ у порядку
адміністративного судочинства, що має сприяти однаковому застосуванню
судами

положень

законів

України

при

вирішенні

справ

щодо

загальнообов’язкового державного пенсійного страхування та конкретизувати як
саме впливає місце перебування фізичної особи на подальшу виплату їй пенсії.
Визначення належного відповідача у пенсійних справах викликає деякі
складнощі і пов’язане, це не тільки з розгалуженою системою органів Пенсійного
фонду України. П. 9 ч. 1 ст. 4 КАС України встановлює, що відповідач – суб’єкт
владних повноважень, а у випадках, визначених законом, й інші особи, до яких
звернена вимога позивача. [2]
За загальним правилом, Пенсійний фонд України є суб’єктом владних
повноважень у сфері правовідносин щодо призначення (перерахунку) і виплати
пенсій, а спори, що виникають між учасниками цих відносин, є публічноправовими, тому згідно з вимогами частини 2 ст. 4 Кодексу адміністративного
судочинства України їх вирішення належить до юрисдикції адміністративних
судів. Проте це в жодному разі не означає, що Пенсійний фонд України має
притягатися як відповідач по усіх пенсійних справах.
Відповідно до п. 1 Положення про головні управління Пенсійного фонду
України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі,
затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України від 22.12.2014
№ 28-2, Головні управління Пенсійного фонду України в Автономній Республіці
Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – головне управління Фонду)
є територіальними органами Пенсійного фонду України. Головні управління
Пенсійного фонду України разом з управліннями Пенсійного фонду України в
районах, містах, районах у містах, а також об’єднані управління утворюють
систему територіальних органів Пенсійного фонду України, який є центральним
органом виконавчої влади. [3]
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Усі управління підпорядковані Пенсійному фонду України. Відповідачем
у справі, як правило є територіальний орган (управління), що здійснював дії
(бездіяльність),

що

оскаржуються. Предметом оскарження

може

бути

призначення пенсії за віком, пенсії по інвалідності внаслідок загального
захворювання; пенсія у зв’язку з втратою годувальника тощо. Це також може
бути бездіяльність органів Пенсійного фонду України в частині проведення
перерахунку пенсій як звичайним громадянам, так і військовослужбовцям у
зв’язку зі зміною розміру хоча б одного із видів грошового забезпечення.
При розгляді таких справ дуже часто виникає потреба витребувати
пенсійну справу громадянина, яка знаходиться у вищому органі або у
Пенсійному фонді України. Це, як правило, означає притягнення другого
відповідача по справі, що пизводить до затягнення у часі та складнощам при
виконанні судових рішень, коли різні органи Пенсійного фонду, посилаючись на
внутрішні локальні акти, заявляють про неможливість виконання судового
рішення.
Верховний суд 06 лютого 2019 року у складі колегії суддів Касаційного
адміністративного суду висловив правову позицію у справі № 814/1793/17, щодо
обов’язку суду дотримуватись принципу офіційного з’ясування всіх обставин
справи., тому без витребовування пенсійної справи апеляційна та касаційні
інстанції можуть зробити висновок, що попередньо справа не була детально
досліджена та скасувати рішення. [4]
Крім того, може виникнути необхідність заміни неналежного відповідача,
такий інститут передбачений ч. 3 ст. 43 КАСУ, відповідно до якої, якщо позов
подано не до тієї особи, яка повинна відповідати за позовом, суд до ухвалення
рішення у справі за згодою позивача замінює первісного відповідача належним
відповідачем, не закриваючи провадження у справі, якщо це не потягне за собою
зміни підсудності адміністративної справи.[2]
Отже,

визначення

належного

відповідача

у

адміністративному

судочинстві слід вважати не тільки правом позивача, а і обов’язком суду.
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У рішенні Європейського суду з прав людини у справі «Пічкур проти
України», яке набрало статусу остаточного 7 лютого 2014 року, право на
отримання пенсії, як таке, стало залежним від місця проживання заявника. Це
призвело до ситуації, в якій заявник, пропрацювавши багато років у своїй країні
та сплативши внески до системи пенсійного забезпечення, був зовсім
позбавлений права на пенсію лише на тій підставі, що він більше не проживає на
території України (пункт 51 цього рішення).
Застосовуючи такий підхід КАС ВС у 2020 році ухвалено декілька
постанов, зокрема, від 05 лютого 2020 року в адміністративній справі №
501/28/17; від 30 січня 2020 року в адміністративній справі № 484/4004/17; від 31
березня 2020 року в адміністративній справі № 826/14837/16 у яких констатовано
порушення закону щодо громадян України, які постійно проживають за
кордоном та яким відмовлено в призначенні чи припинено виплату пенсії.
Проте, законодавчого закріплення визначення територіального органу
Пенсійного фонду України відповідального за прийняття рішення щодо
призначення та виплати пенсії особами, які виїхали за кордон на постійне
проживання, немає.
З цього приводу висловився КАС ВС у постанові від 31 березня 2020 року
в адміністративній справі № 826/14837/16 про те, що таким територіальним
органом слід вважати орган за місцем останньої реєстрації на території України
та зняття її з обліку. Інші доводи Пенсійного фонду, які слугують причиною
відмови у виплаті пенсії, є формальними і спростовуються нормами чинних
законів та підзаконних нормативно-правових актів. [5]
Тому, не беручи до уваги дискримінаційну умову стосовно місця
проживання на території України, залишаються загальні умови, які вимагаються
від усіх громадян України, а саме: особа повинна бути громадянином України,
який застрахований згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове
державне пенсійне страхування», досягти встановленого цим Законом
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пенсійного віку, а також мати необхідний для призначення відповідного виду
пенсії страховий стаж.
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