
MONOGRAFIA

POKONFERENCYJNA

 

 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 

Berlin
30.01.2018



2 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

U.D.C. 72+7+7.072+61+082
B.B.C. 94
Z 40

Zbiór artykułów naukowych recenzowanych.
(1) Z 40 Zbiór artykułów naukowych z Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-

Praktycznej (on-line) zorganizowanej dla pracowników naukowych uczelni, jednostek 
naukowo-badawczych oraz badawczych z państw obszaru byłego Związku Radzieckiego 
oraz byłej Jugosławii.

(30.01.2018) - Warszawa, 2018. - 128 str.
ISBN:  978-83-66030-01-5

Wydawca:  Sp. z o.o. «Diamond trading tour»
Adres wydawcy i redakcji:  00-728  Warszawa, ul. S. Kierbedzia, 4  lok.103 
e-mail: info@conferenc.pl 

Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone. Powielanie i kopiowanie materiałów bez 
zgody autora jest zakazane. Wszelkie prawa do artykułów z konferencji należą do ich 
autorów. 

W artykułach naukowych zachowano oryginalną pisownię. 
Wszystkie artykuły naukowe są recenzowane przez dwóch członków Komitetu Na-

ukowego. 
Wszelkie prawa, w tym do rozpowszechniania i powielania materiałów opubliko-

wanych w formie elektronicznej w monografii należą Sp. z o.o. «Diamond trading 
tour». 

W przypadku cytowań obowiązkowe jest odniesienie się do monografii.
Nakład: 80 egz.
               «Diamond trading tour» ©          Warszawa  2018
ISBN: 978-83-66030-01-5



 3 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 

Redaktor naukowy: 
W. Okulicz-Kozaryn, dr. hab, MBA, Institute of Law, Administration and Econom-

ics of Pedagogical University of Cracow, Poland; The International Scientific Associa-
tion of Economists and Jurists «Consilium», Switzerland.

KOMITET NAUKOWY:
W. Okulicz-Kozaryn (Przewodniczący), dr. hab, MBA, Institute of Law, Adminis-

tration and Economics of Pedagogical University of Cracow, Poland; The International 
Scientific Association of Economists and Jurists «Consilium», Switzerland;

C. Беленцов, д.п.н., профессор, Юго-Западный государственный универси-
тет, Россия;

Z. Čekerevac, Dr., full professor, «Union - Nikola Tesla» University Belgrade, Ser-
bia;

Р. Латыпов, д.т.н., профессор, Московский государственный 
машиностроительный университет (МАМИ), Россия;

И. Лемешевский, д.э.н., профессор, Белорусский государственный универси-
тет, Беларусь;

Е. Чекунова, д.п.н., профессор, Южно-Российский институт-филиал Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы, Россия.

KOMITET ORGANIZACYJNY:
A. Murza (Przewodniczący), MBA, Ukraina;
А. Горохов, к.т.н., доцент, Юго-Западный государственный университет, Рос-

сия;
А. Kasprzyk, Dr, PWSZ im. prof. S. Tarnowskiego w Tarnobrzegu, Polska;
А. Malovychko, dr, EU Business University, Berlin – London – Paris - Poznań, EU;
S. Seregina, independent trainer and consultant, Netherlands;
M. Stych, dr, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Kra-

kowie, Polska;
A. Tsimayeu, PhD, associate Professor, Belarusian State Agricultural Academy, 

Belarus.
Recenzenci:
L. Nechaeva, PhD, Instytut PNPU im. K.D. Ushinskogo, Ukraina;
М. Ордынская, профессор, Южный федеральный университет, Россия.

WSPÓŁORGANIZATORZY:
The East European Scientific Group (Azerbaijan, Belarus, Poland, Serbia, Ukraine),
Virtual Training Centre «Pedagog of the 21st Сentury»,
Global Management Journal.



4 

SPIS/СОДЕРЖАНИЕ

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ 
КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ 
ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
Ненько Ю. П. ....................................................................................................................................... 7

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕНСАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ СЕРЦЕВО-
СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ПАСИВНИЙ АНТИОРТОСТАЗ
Юхименко Л. ...................................................................................................................................... 11

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ДЛИНЕЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ ТЕЛЯТ ВЫРАЩЕННЫХ ПО 
СИСТЕМЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА «КОРОВА-ТЕЛЕНОК»
Голубенко Т.Л. ................................................................................................................................... 16

МЕХАНІЗМИ ВСМОКТУВАННЯ ТА МЕТАБОЛІЗМУ НЕОРГАНІЧНИХ 
І ОРГАНІЧНИХ ФОРМ СЕЛЕНУ В ОРГАНІЗМІ ПТИЦІ
Соболєв О. І., Пацеля О. А. ............................................................................................................. 19

ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕЧІНЦІ ПЕРЕПЕЛІВ ЗА ДІЇ 
КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ОСНОВІ ПІДМОРУ БДЖІЛ
Разанова О.П. ................................................................................................................................... 24

STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI W UKRAIŃSKICH REALIACH 
MASOWEGO PRZEKAZU (CZĘŚĆ 1)
Furmankevych N. M. .......................................................................................................................... 27

ЦИРКОВОЕ ИСКУССТВО КАК КУЛЬТУРНЫЙ МАРКЕР 
СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ
Романенкова Ю.В. ............................................................................................................................ 30

ЮВЕЛІРНА СПРАВА ТА КОВАЛЬСТВО НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Варивончик А. В. ............................................................................................................................... 33

СИМВОЛИЗМ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ В ГОБЕЛЕНАХ 
АЛИБАЯ БАПАНОВА «ЗНАМЕНОСЕЦ» И «КАРА КАНГЮИ»
Досжанов Б. Т., Муканов М. Ф. ........................................................................................................ 41

ТВОРЧА ПОСТАТЬ ДМИТРА ГНАТЮКА (СУТНІСТЬ НАУКОВОГО 
ДОСЛІДЖЕННЯ)
Бондарчук В. О.  ................................................................................................................................ 48

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В АРКТИЧНОМУ І 
АНТАРКТИЧНОМУ РЕГІОНАХ
Олександр С. Ч. ................................................................................................................................ 51

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПЕНЗЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.
Нурдыгин Е.А. ................................................................................................................................... 61



 5 

SPIS/СОДЕРЖАНИЕ

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА ХРИСТИЯНСЬКОЇ 
ЖІНОЧОЇ ПРИСЛУГИ В ІМ’Я СВ. ЗІТИ
Кондратюк Ю.С. ................................................................................................................................ 64

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ КІНЕЗІО- ТА ТРАКЦІЙНОЇ 
ТЕРАПІЇ У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ НА ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВИЙ 
ОСТЕОХОНДРОЗ ХРЕБТА З УРАХУВАННЯМ ЙОГО КЛІНІЧНИХ 
ПРОЯВІВ
Козирєв А.В. ...................................................................................................................................... 66

СТВОРЕННЯ СПРИЯТЛИВОГО СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО 
КЛІМАТУ НА ЗАНЯТТЯХ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО ВІДДІЛУ
Амплєєва О. М. ................................................................................................................................. 69

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ В КОРЕКЦІЙНІЙ 
ПЕДАГОГІЦІ
 Горохов С.В., Охріменко О. В. ........................................................................................................ 76

ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕМПАТІЇ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ 
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Онощенко Н.О., Бабаян Ю.О. .......................................................................................................... 83

ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
РАННЬОГО ВІКУ
Руденок А.І., Гуменна О.В. ................................................................................................................. 85

МЕТОДИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У СУДІ
Магдисюк Л. І., Павлова Б. В............................................................................................................ 87

АРХЕТИПЫ МИСТИЧЕСКОГО ОПЫТА. АЛЛЕГОРЕЗА СКАЗКИ (НА 
ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА СКАЗКИ «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»)
Сурело Е. А. ...................................................................................................................................... 91

ГЕНДЕРНІ СТЕРЕОТИПИ ХХІ СТОЛІТТЯ
Литвинчук О. В., Деркач Н. В.  ......................................................................................................... 94

ПРОЯВИ ЕГОЇЗМУ ТА АЛЬТРУЇЗМУ В СІМ’Ї
Литвинчук О. В., Михайлова В. В. ................................................................................................... 96

ROGER CAILLOIS ON THE IMPORTANCE OF THE GAME
Lysokolenko T. V. ................................................................................................................................ 98

ЗНАЧЕННЯ СИМВОЛУ У РЕЛІГІЙНО-ЦІННІСНІЙ ОСВІТІ
Рогова О. Г.  ..................................................................................................................................... 101

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ В УМОВАХ ПРИЄДНАННЯ УКРАЇНИ ДО 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Крайнюк Л. М., Полчанінова І.Л., Шишлакова О.В. ...................................................................... 104



6 

SPIS/СОДЕРЖАНИЕ

ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И КОСТЬ 
ОБРАЗУЮШИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
Патхиддинов А.О ............................................................................................................................ 107

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTIC INDICATORS OF 
PATIENTS WITH OVARIAN CANCER
Mukhtorjonova K., Abdullaev B., Yakubbekova S., Mamarasulova D., Komilova D.  ....................... 112

THE REFLECTION OF THE HISTORY OF KUYISOY IS IN THE 
SCHOLARS’ RESEARCH WORKS
Qadirov Jahongir .............................................................................................................................. 115

БИОХИМИЧЕСКАЯ АНАЛИЗЫ ПОСЛЕ ДЕНТАЛЬНОЙ 
ИМПЛАНТАЦИИ СМЕШЕННОЙ СЛЮНЫ НА РАЗЛИЧНЫХ СРОКАХ
 Нодиров Д.М .................................................................................................................................. 118

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTIC INDICATORS 
OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER
K. Mukhtorjonova, B. Abdullaev, S. Yakubbekova, D. Mamarasulova, D. Komilova ........................ 120

АНАЛІЗ УМОВ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ МАЙ-
БУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
Бугерко Я. М., Хасполатова І.Ш.  .................................................................................................... 123



 7 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 

Пріоритетним напрямом професій-
ної підготовки є формування готов-
ності майбутнього фахівця до профе-
сійно орієнтованої комунікативної ді-
яльності. Особливої актуальності ця 
проблема набуває для курсантів ви-
щих навчальних закладів Державної 
служби України з надзвичайних ситуа-
цій (далі – ДСНС), оскільки помилко-
вою є думка про другорядність кому-
нікативної підготовки в системі про-
фесійної підготовки фахівців у сфері 
цивільного захисту та її ігнорування.

Наукові дані та наявний педагогіч-
ний досвід указують на необхідність 
уведення спеціальної методики ціле-
спрямованої професійно орієнтованої 
комунікативної підготовки курсантів. 
Реалізація методики передбачала три 
послідовних етапи: мотиваційно-
орієнтаційний, когнітивний, діяльніс-
ний. Тому представимо методику реа-
лізації поетапно.

Перший етaп  – мотиваційно-
орієнтаційний – oхoплював роботу на 
першому курсі навчання. Метою пер-
шого етапу реалізації методики є фор-
мування позитивного ставлення та 
стійкого інтересу до обраної професії, 
стимулювання потреби курсантів у ко-
мунікативній діяльності та прагнення 
до самовдосконалення.

На мотиваційно-орієнтаційному 
етапі професійно-орієнтованої кому-
нікативної підготовки курсантів пе-
редбачалось використання ігрового 
методу, робота з підручником, активі-
зація позааудиторної роботи з діалого-
вою взаємодією та проведення спец-
курсу «Основи професійно орієнтова-
ної комунікативної діяльності офіцера 
служби цивільного захисту».

Серед ефективних форм позаауди-
торних занять з діалоговою взаємодією 
заслуговують на першочергову увагу 
такі: бесіди за «круглим столом» із фа-
хівцями з практичних підрозділів, вете-
ранами служби та відомими особистос-
тями; випуск інститутської газети, 
оформлення стендів, виставок; екскур-
сії у різні типи соціально-державних і 
громадських установ; участь у громад-
ських, культурно-освітніх, культурно-
виховних заходах на рівні курсантських 
взводів, факультетів.

Крім описаних вище форм, методів 
і прийомів формування готовності 
майбутніх офіцерів служби цивільного 
захисту до професійно орієнтованої 
комунікативної діяльності, нами було 
розроблено спецкурс «Основи профе-
сійно орієнтованої комунікативної ді-
яльності офіцера служби цивільного 
захисту». Спецкурс складається з 

МЕТОДИКА РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНО 
ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ У СФЕРІ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Ненько Ю. П.
Кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри іноземних мов  
Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля м. Черкаси, Україна
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30  годин (1  кредит), з яких 16  годин 
практичних занять і 14 годин відведе-
но на самостійну роботу. Кожне ауди-
торне заняття складається з двох час-
тин: теоретичної та тренінгово-
практичної, побудованої на засадах 
комунікативних технологій.

Другий етап реалізації моделі сис-
теми професійно орієнтованої комуні-
кативної підготовки курсантів – когні-
тивний. У зв’язку зі змінами навчаль-
них планів відповідно до міжнародних 
освітніх стандартів, кількість годин, 
відведених на мовну підготовку, по-
стійно зменшується. Ліквідувати цей-
тноту годин треба компенсувати за-
стосуванням передових технологій на-
вчання [1, с. 211].

Арсенал сучасних технологій на-
вчання, запропонованих у дослідженні 
та спрямованих на формування готов-
ності майбутніх фахівців до професій-
но орієнтованої комунікативної діяль-
ності, становлять технології колектив-
ної розумової діяльності та інтернет-
технології.

Технологія колективної розумової 
діяльності реалізується за допомогою 
активних та інтерактивних методів 
навчання («навчальні дискусії», метод 
«мозкового штурму» або «брейнстор-
мінг», «відкриті обговорення», «на-
вчальні партнери», ситуативні, ділові 
ігри, дискусії, робота в групах, «мозко-
вий штурм» тощо). Інтернет-технології 
передбачають роботу з електронною 
поштою, інтернет-телефонію, всесвіт-
ню павутину тощо. Переважна частка 
названих методів потребує більш ши-
рокого коментування.

Групова комунікація, на нашу дум-
ку, дозволяє створювати біль широкі 
форми взаємодії між курсантами, а 
також спільний емоційний фон, ви-
кликаний необхідністю вирішувати 
спільні завдання. Робота в групах дає 
можливість покращувати загальний 
психологічний мікроклімат у взводі. 
Крім того, цінність групової роботи 
полягає в тому, що для неї є характер-
ною безпосередня взаємодія, завдяки 
якій курсанти стають активними 
суб’єктами своєї професійної підго-
товки.

На цьому етапі курсантам експери-
ментальної групи було запропоновано 
опрацювати термінологічний словник 
із рятувальної справи [2]. Словник 
укладено українською мовою з надан-
ням еквівалентних термінів росій-
ською та англійською мовами. Слов-
ник містить 398  ключових термінів в 
галузі цивільного захисту, пожежної 
безпеки та протипожежної техніки.

Упроваджуючи визнані й виправ-
дані часом традиційні форми навчан-
ня (лекції, практичні, семінарські за-
няття), вважаємо за можливе й акту-
альне дещо змінити технологію їх про-
ведення, закцентувавши увагу на 
діалогічній взаємодії. З метою активі-
зації розумової та комунікативної ді-
яльності курсантів, забезпечення умов 
для перетворення їх діяльності з ре-
продуктивної на творчу, професорсько-
викладацьким складом, задіяним до 
викладання у експериментальній гру-
пі, використовувався інноваційних 
підхід до лекцій та запроваджено ін-
терактивні лекції.
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Передбачено застосування таких 
різновидів лекцій, як-то: проблемна 
лекція (проблемно-орієнтована), 
лекція-«конференція», лекція-дискусія 
тощо, змістивши акцент із засвоєння 
понять і фактів як готових результатів 
на їх пошук, аналіз, обґрунтування.

У процесі професійно орієнтованої 
комунікативної підготовки фахівців у 
сфері цивільного захисту доцільним є 
використання інтернет-технологій, 
застосування яких передбачає, насам-
перед, використання можливостей ін-
тернет. Послугування інструментарієм 
інтернет-технологій уможливлює ство-
рення мовного середовища для виро-
блення навичок комунікативної пове-
дінки особистості в глобальному ін-
формаційному просторі залежно від 
певної ситуації [3, с.349]. У межах на-
вчальної дисципліни «Основи інфор-
маційних технологій» розроблено низ-
ку вправ для роботи з пошуковими 
програмами, представлено їх характе-
ристики, способи пошуку інформації, 
описано можливі методи перекладу 
іншомовної інформації.

Оскільки в царині професійної ко-
мунікації все більше документації пе-
редається в електронному вигляді, а 
найбільш поширеними, безперечно, є 
електронна пошта та поштові реєстри, 
інтернет-телефонія, онлайн спілкуван-
ня, у ході дослідження запроваджено 
завдання, спрямовані на розвиток на-
вичок роботи курсантів за цим аспек-
том, навчання курсантів мережевому 
етикету, правилам поведінки в інфор-
маційному просторі.

За умови комп’ютерних комуніка-

цій, професійно орієнтований діалог 
перетворюється на засіб міжнародної 
та міжкультурної комунікації, тому що 
може залучити будь-якого фахівця до 
спільного вирішення проблеми. Крім 
того, особовим складом органів та під-
розділів ДСНС України все частіше 
використовуються інтернет-технології 
для проведення нарад, відео-
конференцій, у тому числі наукових, 
вирішення поточних виробничих пи-
тань, що потребують обговорення, 
дискусії тощо [3, с.281-282]. Тому до-
речним вважаємо формування у кур-
сантів інформаційно-пошукових ко-
мунікативних вмінь: пошук фахової 
інформації, робота з сайтами бібліотек 
та ін.

Важливого значення для професій-
ної діяльності фахівця у сфері цивіль-
ного захисту надаємо знанню інозем-
ної мови. З огляду на незначну кіль-
кість годин, виділених на навчальну 
дисципліну «Іноземна мова», нами 
було впроваджено онлайн-платформу 
«Lingvа. Skills» в освітній процес, що 
дозволило курсантам самостійно ви-
вчати англійську мову за інноваційним 
методом змішаного навчання.

Третій – діяльнісний – етап. У фахо-
вій підготовці майбутніх офіцерів у 
межах нашого дослідження набув ши-
рокого застосування в контексті різ-
них дисциплін метод проектів, було 
використано такі типи завдань: за-
вдання на виявлення протиріччя, на-
писання творів, статей, завдання без 
повної вихідної інформації, створення 
презентацій, завдання на прогнозу-
вання, оптимізацію, рецензування на-
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укових джерел, логічні завдання, до-
слідницькі завдання тощо.

Відправним пунктом для реалізації 
третього етапу експерименту були ін-
дивідуальна й сумісна форми наукової 
діяльності курсантів. Науково-
дослідницька діяльність є одним із 
найважливіших засобів підвищення 
якості підготовки і виховання фахівців 
з вищою освітою, здатних творчо за-
стосовувати в практичній діяльності 
найновіші досягнення науково-
технічного прогресу, самостійно вирі-
шувати серйозні наукові завдання.

Серед форм роботи, якими активно 
послуговуються викладачі під час семі-
нарських і практичних занять та в 
системі самопідготовки для форму-
вання навичок і вмінь професійно орі-
єнтованої комунікативної діяльності, 
слід зазначити такі: підготовка матері-
алів для нарад, для газет, місцевого 
теле- і радіомовлення; підготовка від-
повідей на заяви, звернення громадян; 
оформлення службових документів 
державною мовою; «програвання» 
участі у прийомі громадян; виконання 
нетипових завдань дослідницького ха-
рактеру під час різних видів практики, 
індивідуальних завдань; підготовку і 
захист курсових і дипломних робіт, 
пов’язаних із проблематикою дослі-
джень кафедр; підготовка презентацій, 

доповідей із конкретної теми у процесі 
вивчення дисциплін соціально-
гуманітарного циклу, фундаменталь-
них і професійно орієнтованих, спеці-
альних дисциплін.

Представлена методика професійно 
орієнтованої комунікативної підготов-
ки майбутніх фахівців у сфері цивіль-
ного захисту та пожежної безпеки реа-
лізується протягом усього періоду на-
вчання у вищому навчальному закладі, 
що послужило підставою для дослідно-
експериментальної перевірки її ефек-
тивності. 
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На сьогодні питання по дослідженню 
вегетативних компенсаторних реакцій, 
що відбуваються при переміщенні тіла 

у просторі, все ще залишаються дале-
кими від свого вирішення. В літературі 
є дані стосовно вивчення вегетативної 

ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕНСАЦІЙНИХ РЕАКЦІЙ 
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ НА ПАСИВНИЙ 
АНТИОРТОСТАЗ

Юхименко Лілія / Yukhymenko Liliia
к. б. н., доц., докторант / сandidate of Biological Sciences, Associate 
Professor Київський національний університеті імені Тараса 
Шевченка, Україна / Kyiv National University of Taras Shevchenko, 
Ukraine

DESCRIPTION OF COMPENSATIVE REACTIONS 
OF CARDIOVASCULAR SYSTEM ON THE PASSIVE  
HEAD-DOWN TILLED POSITION

Abstract. In this article the differences of individual compensation reactions of the 
cardiovascular system and vegetative mechanisms of regulation in the conditions of 
passive head-down tilled position in people with hypokinetic (HK), eukinetic (EK) and 
hyperkinetic (HPK) types of hemodynamic were described. It was discovered that people 
with HK type of blood circulation, in contrast to the people with HPK type, reached the 
optimal level of blood circulation by activating the inotropic function of the heart and 
activating the vagosympathetic, humoral and metabolic regulation mechanisms, which 
can indicate on a greater backup capabilities.

Key words: vegetative mechanisms, hemodynamics, cardiac rhythm, head-down 
tilled position.

Анотація: У даній статті описані особливості відмінностей індивідуальних 
компенсаторних реакцій серцево-судинної системи та вегетативних механізмів 
регуляції в умовах пасивного антиортостазу в людей з гіпокінетичним (ГК), 
еукінетичним (ЕК) та гіперкінетичним (ГПК) типами гемодинаміки (ГД). Вияв-
лено, що особи з ГК типом кровообігу, на відміну від ГПК, досягали оптимального 
рівня кровообігу шляхом активації інотропної функції серця та вмикання ваго-
симпатичного і гуморально-метаболічного механізмів регуляції, що може вказу-
вати на більші резервні можливості.

Ключові слова: вегетативні механізми, гемодинаміка, серцевий ритм, антио-
ртостаз.
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реактивності в людей з різними типа-
ми ГД в умовах антиортостазу у 
студентів, спортсменів, космонавтів [1; 
2; 3]. У клінічній медицині зустрічаються 
відомості на користь доцільності за-
стосування подібних постуральних 
впливів у реабілітаційних цілях [4; 5]. 
Разом з тим, слід зазначити, що роботи 
по вивченню компенсаторних реакцій 
організму людей з різними типами ГД 
в умовах антиортостазу містять багато 
протирічь, грунтуються на різних ме-
тодичних підходах, різняться тракту-
ванням отриманих результатів, що 
потребує уточнення та актуалізує наші 
дослідження.

Вивчення індивідуальних особли-
востей компенсаторних реакцій 
серцево-судинної системи (ССС) та 
вегетативних механізмів регуляції в 
умовах пасивного антиортостазу про-
водили з участю 76  практично здоро-
вих чоловіків-волонтерів віком 18-
21 років. Під час проведення досліджень 
керувались нормами біоетики згідно 
постанов Хельсинської Декларації 
(1975, 1996-2013  р.р.). В стані лежачи 
(після 5-хвилинного спокою) та в умо-
вах пасивного антиортостазу (на 6-й 
хвилині положення тіла вниз головою 
«head- down-tilt» після пасивного пере-
міщення поворотного стола-кушетки 
на -25о) проводили реєстрацію показ-
ників центральної гемодинаміки (ЦГ) 
на реографі ReoCom ХАІ Mediса (Укра-
їна) і спектральних характеристик сер-
цевого ритму (СХСР) приладом 
Cardiolab + (Харків, Україна). ЦГ аналі-
зували за частотою серцевих скоро-
чень (ЧСС), середнім артеріальним 

тиском (АТс), серцевим (СОК) та хви-
линним об’ємом крові (ХОК), серце-
вим (СІ) та ударним (УІ) індексами, 
загальним периферичним опором су-
дин (ЗПО). Аналіз СХСР здійснювали 
за потужністю спектру на дуже низь-
ких (VLF), низьких (LF) і високих (НF) 
частотах [6] та квадратичним відхи-
ленням (SDNN). Розподіл на типи кро-
вообігу проводили за СІ [7; 8]. Резуль-
тати обробляли статистичним пакетом 
програм Excel-2010.

За показниками СІ, отриманими в 
умовах спокою, обстежувані були роз-
поділені на 3  групи: з ГК, ЕК та ГПК 
типами ГД. Встановлено, що у гори-
зонтальному положенні тіла СОК і 
ХОК у ГПК були вірогідно більшими 
порівняно з показниками ГК (р<0,05). 
Кількісні значення ХОК у обстежува-
них з ЕК типом ГД були вищими, ніж у 
ГК, але нижчими порівняно з ГПК і за-
ймали проміжне положення. За цих 
умов, серед обстежуваних з ГПК зафік-
совано найменший ЗПО (що був до-
стовірно нижчим відносно даних об-
стежуваних з ГК, р<0,05) та дещо біль-
ший (у межах фізіологічної норми) АТс 
(рис. 1). У обстежуваних з ЕК ЗПО на-
ближався до аналогічного показника 
обстежуваних з ГК, а АТс – до показни-
ка обстежуваних ГПК. Вірогідних від-
мінностей між показниками СХСР в 
стані спокою обстежуваних груп вста-
новлено не було (р>0,05).

Аналіз отриманих показників ГД і 
СР у положенні hеad-down-tilt свідчив 
про значний вплив такого розташу-
вання тіла на діяльність ССС (рис. 1, 
табл.1). У обстежуваних різних груп 
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підвищувались СІ, УІ, СОК, ХОК 
(р<0,05) та знижувався показник ЗПО. 
При цьому АТс залишався майже без 
змін (р>0,05). Очевидно, такі компен-
саторні реакції ЦГ при head-down-tilt, 
спрямовувались на підтримку гомеос-
тазу, що проявлялось вмиканням від-
повідних регуляторних механізмів.

В групі осіб з ГПК в цих умовах ви-
щими виявились ЧСС, SDNN, LF і VLF 
та достовірно нижчими УІ, СІ, CОК і 
ХОК, ніж в обстежуваних з ГК (р<0,05).

За цих умов показник ЗПО обсте-
жуваних з ГПК виявився достовірно 
меншим, ніж в осіб з ГК (р<0,05). Такі 
результати свідчать на користь біль-

Рис. 1. Показники центральної гемодинаміки та варіабельності серцевого ритму 
(медіана, верхній та нижній квартилі) у гіпокінетиків (ГК), еукінетиків (ЕК) та гіперкінетиків 
(ГПК) у положенні  лежачи та  hеat-down-tilt; * – достовірність відмінності різниць 
р<0,05 по відношенню до положення лежачи, # – по відношенню до ГК.

ЗПО

СІ

SDNN

АТс

УІ
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шої участі вегетативних регулятор-
них процесів ГД у обстежуваних ГПК 
в умовах пасивного антиорто стазу.

У обстежуваних з ЕК достовірно 
вищими порівняно з ГПК виявились 
CОК, ХОК та LF (р<0,05). Разом з тим, 
АТс в обстежуваних різних груп був 
майже однаковим. Ймовірно, підтрим-
ка АТс в обстежуваних з ГК, ЕК та ГПК 
здійснювалась за рахунок неоднакової 
участі серцевого і вазомоторного ком-
понентів. Згідно отриманих нами да-
них, адекватний для антиортостатич-
ного положення тіла АТс у обстежува-
них з ГК забезпечувався переважно 
високим серцевим викидом (УІ, СІ, 
ХОК, CОК). В обстежуваних з ГПК 
оптимальний АТс підтримувався шля-
хом високої активності LF та VLF, що 
визначалось і більшими значеннями 
ЧСС, а також меншим ЗПО. АТс обсте-
жуваних з ЕК створювався невисоки-
ми порівняно з ГК і ГПК УІ, СІ та до-
стовірно нижчими порівняно з ГПК 
CОК та ХОК (р<0,05). Отже, кожний 
тип кровообігу, як генетичний варіант, 
відбивав відповідний ступінь стійкос-
ті до гравітаційного навантаження. 

Особи з ГК типом кровообігу, на від-
міну від ГПК, в умовах антиортостазу 
демонстрували досягнення оптималь-
ного рівня ГД шляхом зміни сили сер-
цевих скорочень (інотропний ефект), 
активації вагосимпатичного і гумо-
рально-метаболічного механізмів ре-
гуляції. Крім того, одночасне зменшен-
ня ЧСС та збільшення УІ та СІ на ко-
ристь поліпшення діяльності серця в 
умовах антиортостазу, підвищує ймо-
вірність існування в обстежуваних з 
ГК більших резервних можливостей.
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Таблиця 1. 
Показники центральної гемодинаміки та спектральних характеристик серцевого 
ритму обстежуваних у положенні head-down-tilt, (медіана, верхній та нижній квартилі)
Досліджувані
показники

Типи гемодинамічних груп обстежуваних
ГК ЕК ГПК

CОК (мл) 50,1(73,3;48,1) 48,9(67,7;42,6)^ 38,6(42,8;28,9)#
ХОК (л) 4,35(6,1;3,5)+ 4,07(5,1;3,6)^ 3,26(4,5;2,9#
HF (мс2) 511,1(759,1;392,2)+ 204,3(412,7;187,2) 219,3(421,4;178,1)#
LF (мс2) 642,1(731,5;524,1)+ 843,5(927,3;649,5)^ 1117,3(1321,2;821,3)# #
VLF (мс2) 512,5(723,1;369,2)+ 754,8(953,2;589,1) 721,37(932,3;649,5)#

Примітки: + – достовірність відмінності різниць р<0,05 по відношенню до ЕК; # – достовірність від-
мінності різниць р<0,05, ##  – р<0,01  по відношенню до ГК; ^  – достовірність відмінності різниць 
р<0,05 по відношенню до ГПК.
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Скот породы шароле широко ис-
пользуют для промышленного скре-
щивания с коровами молочных и 
молочно-мясных пород. У помесного 
молодняка наследуется высокая ско-
рость роста, пышное развитие муску-
латуры, особенно задней трети туло-
вища, высокий убойный выход и по-
вышенный выход постного мяса [2, 3, 
4, 7]. Для снижения трудных отелов не 
рекомендуется осеменять спермой бы-
ков породы шароле телок и коров пер-
вого отела, а также недостаточно раз-
витых и с узким тазом [1, 5, 6].

В процессе роста и развития жи-
вотных происходят значительные ко-
личественные и качественные измене-
ния, связанные с увеличением массы и 
изменениями морфологического со-
става туши. К сожалению, до сих пор 
большинство исследований проводи-
лось на молодняке молочных пород, 
таких как черно-пестрая, красная степ-
ная, айрширская и др. возрастом от 
17  до 24  мес. Поэтому большой инте-
рес представляет мясо телят, получен-

ных от скота мясных пород и их поме-
сей, выращенных по системе «корова-
теленок». При этом методе выращива-
ния молоко матерей попадает в 
пищеварительный тракт телят неза-
грязненным, небольшими порциями, 
имеющим температуру тела животно-
го, что обусловливает их здоровый 
рост и развитие, способствует получе-
нию от них высококачественной мяс-
ной продукции и этим самым повы-
шает востребованность развития от-
расли мясного скотоводства [2, 3].

В данном опыте нами была по-
ставлена цель – изучить влияние усло-
вий кормления и содержания на хими-
ческий состав длиннейшей мышцы 
спины у бычков мясного направления 
продуктивности.

Материал и методика исследова-
ний. С целью изучения мясной про-
дуктивности бычков абердин-ангус х 
черно-пестрых помесей и чистопород-
ных бычков шаролезской породы был 
проведен контрольный убой бычков в 
возрасте 6,5-7 месяцев.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХИМИЧЕСКОГО 
СОСТАВА ДЛИНЕЙШЕЙ МЫШЦЫ СПИНЫ ТЕЛЯТ 
ВЫРАЩЕННЫХ ПО СИСТЕМЕ МЯСНОГО 
СКОТОВОДСТВА «КОРОВА-ТЕЛЕНОК»

Голубенко Т.Л.
доцент, кандидат с.-х. наук Винницкий национальный аграрный университет

Ключевые слова / keywords: шаролезская порода / charolaise breed, абердин-
ангуская порода / aberdeen-angus breed, мясная продуктивность / meat productivity, 
качество мяса / meat quality, технология «корова-теленок» / cow-calf technology, 
помеси /crossbreeds, чистопородные/ thoroughbred.
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В первую контрольную группу вхо-
дили бычки абердин-ангус х черно-
пестрых помесей, выращенные в СПК 
«Ласицк» Пинского района Брестской 
области. Контрольный убой животных 
и обвалка туш осуществлялись на 
убойном пункте КПУП «Пинский мя-
сокомбинат».

В группу для контрольного убоя 
входило 15 голов, обвалка проводилась 
по 9  головам. Вторая группа  – бычки 
шаролезской породы, выращенные в 
РУСП «Племенной завод «Дружба» Ко-
бринского района Брестской области. 
Контрольный убой животных прово-
дился на ОАО «Кобринский мясоком-
бинат». В группу для контрольного убоя 
входило 5 голов.

Результаты исследований 
и их обсуждение.

Известно, что мясная продуктив-
ность животных определяется количе-
ством и качеством продукции, полу-
ченной после убоя. При изучении ка-
чества мяса важное место занимают 
физико-химические исследования мы-

шечной ткани. Эталоном для опреде-
ления качества мяса животного явля-
ется длиннейшая мышца спины, так 
как она состоит практически из одной 
мышечной ткани. Наиболее ценная со-
ставная часть мяса – белки, которые в 
основной массе полноценные, отлича-
ются высокой усвояемостью (говяди-
на – на 85%).

Данные, полученные в результате хи-
мического анализа длиннейшей мышцы 
спины, представлены в таблице 1.

Полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что по показателям 
химического состава длиннейшей 
мышцы спины, содержание воды и 
протеина было незначительно выше 
у бычков шаролезской породы и со-
ставило разницу в 0,2 и 0,3% соответ-
ственно. Достоверных различий не 
установлено. По всем остальным по-
казателям преимущество было на 
стороне бычков абердин-ангус х 
черно-пестрых помесей. Так, по со-
держанию жира и золы  – на 0,4% 
(Р<0,01) и 0,1% соответственно. Ко-
личество сухого вещества в средней 

Таблица 1 
Химический состав длиннейшей мышцы спины у бычков абердин-ангус х черно-
пестрых помесей и шаролезской породы в возрасте 6,5-7 мес.

Показатели
Абердин-ангус х
черно-пестрые
помеси
(контроль) (n=9)

Шаролезская
порода

(n=5)

d
x2-x1

t

Х1 ± Sх Х2 ± Sх

В средней пробе мяса 
содержалось, %:
воды

76,7±0,12 76,9±0,29 0,2 0,62

жира 2,6±0,10 2,2±0,03** - 0,4 3,83
золы 0,8±0,04 0,7±0,03 - 0,1 2,40
протеина 19,9±0,17 20,2±0,27 0,3 0,83
сухого вещества 23,3±0,13 23,1±0,30 - 0,2 0,63
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пробе мяса было практически 
одинаковым – на уровне 23%.

Выводы. При изучении влияния 
породной принадлежности на продук-
тивные качества абердин-ангус х 
черно-пестрых помесей и чистопород-
ных шаролезских бычков, выращен-
ных по системе «корова-теленок», 
установлено, что по показателям хи-
мического состава длиннейшей мыш-
цы спины, содержание воды и протеи-
на было незначительно выше у бычков 
шаролезской породы и составило раз-
ницу в 0,2 и 0,3% соответственно. До-
стоверных различий не установлено;
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Селен посідає особливе місце серед 
сімнадцяти мікроелементів, які на сьо-
годні визнані життєво-необхідними 
для організму людини, тварин і птиці. 
За результатами чисельних досліджень 
проведених на різних видах тварин і 
птиці встановлено, що селен володіє 
антиоксидантними, імуностимулюю-
чими, адаптогенними, антивірусними, 
антиканцерогенними, антимутагенни-
ми та радіопротекторними властивос-
тями. Він нормалізує відтворювальну 
функцію, сприяє виведенню важких 
металів та ряду органічних сполук із 
організму, приймає участь у процесах 
росту та розвитку.

Відкриття біологічних властивостей 
селену стало підставою для використан-
ня його спочатку у профілактиці та ліку-
ванні багатьох хвороб, пов’язаних із се-
леновою недостатністю, а згодом  – як 
стимулятора росту і розвитку молодня-
ку, а також з метою підвищення несучос-
ті, збереженості птиці, поліпшення інку-
баційних характеристик яєць та низки 
інших продуктивних якостей [1].

Сьогодні вчені та практики для зба-
гачення раціонів птиці селеном вико-

ристовують різні хімічні сполуки: не-
органічні – селенат натрію, селеніт на-
трію, селенід натрію, селенат барію, 
елементарний селен; органічні – селен-
Д-цистин, селен-ДL-метіонін, селені-
зовані пекарські дріжджі, селен-ДL-
етіонін, диметилди піразо ліл селенід, 
1,5-дифеніл-3-селена пентадіон-1,5, 
9-феніл-симетричний октагідроселек-
сенантен, 9-феніл-октагідро селено-
ксан тен перхлорат [2]. На основі зазна-
чених вище хімічних речовин створені 
широковідомі селеновмісні препарати 
та кормові добавки, такі як “Ловіт 
Е+Se”, “Нівет”, “Селекор”, “Селемаг”, 
ДАФС-25, “Селенолін”, Е-селен, Алко-
сель R397, “Селедант”, “Селексен”, 
“Солвимин Селен”, “Селен+Актив”, 
“Селебен”, “Сел-Плекс”, “Селенопіран”, 
“Селенобел”, “Селенохел” та ін.

Одні вчені віддають перевагу неор-
ганічним формам мікроелемента [3], 
інші – органічним сполукам [4].

Існує думка, що як органічні, так і 
неорганічні форми селену порівняно 
легко всмоктуються в шлунково-
кишковому тракті здорової птиці та за 
біологічною доступністю мало різ-

МЕХАНІЗМИ ВСМОКТУВАННЯ ТА МЕТАБОЛІЗМУ 
НЕОРГАНІЧНИХ І ОРГАНІЧНИХ ФОРМ СЕЛЕНУ 
В ОРГАНІЗМІ ПТИЦІ

Соболєв О. І.
доктор сільськогосподарських наук, доцент 
Білоцерківський національний аграрний університет
Пацеля О. А.
кандидат сільськогосподарських наук, доцент Білоцерківський національний 
аграрний університет
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няться між собою [5]. У птиці всмок-
тування всіх форм селену відбувається 
у шлунково-кишковому тракті, голо-
вним чином у тонкому кишечнику 
ворсинками епітелію слизової оболон-
ки і є активним процесом [6]. Проте, 
існує принципова різниця у засвоєнні 
та метаболізмі неорганічної та орга-
нічної форм селену.

Численні дані свідчать про те, що 
селенат-аніон швидко всмоктується 
через мембрани щіткової облямівки 
переважно в середньому та дистально-
му відділах тонкої кишки за рахунок 
механізмів активного транспортуван-
ня. Всмоктування селенату пригнічу-
ють близькі до нього за фізико-
хімічними властивостями неорганічні 
(сульфат, тіосульфат, молібдат, хромат) 
та органічні аніони (оксалат, оксадоа-
цетат).

Всмоктування селеніт-аніону, на 
відміну від селената, відбувається у 
верхньому відділі тонкої кишки і не-
значно послаблюється у порожній і 
клубовій кишках. Швидкість всмокту-
вання його в модельних системах ниж-
ча, ніж селенату. Проте, біологічна до-
ступність селену із селеніту вища, ніж 
із селенату. Швидкість всмоктування 
селеніту із хімусу зумовлена присут-
ністю молекул L-цистеїну та глутатіо-
ну. Селенід-аніон за швидкістю всмок-
тування поступається двом попере-
днім формам.

Початкові етапи всмоктування се-
леновмісних аніонів мають відношен-
ня до надепітеліального слизового 
шару та присутніх у ньому розчинних 
селенозв’язуючих білків. При цьому 

слизовому гелю відводиться роль іоно-
обмінного фільтру, а селенозв’язуючим 
білкам – роль транспортерів, що здій-
снюють перенос селеновмісних суб-
стратів не тільки у складі даної струк-
тури, а й через епітелій у цілому. 
Оскільки в шарі слизу тонкої кишки є 
напруга електричного поля, яка ство-
рюється градієнтом мікроіонів, селен-
аніони транспортуються у ньому про-
ти електричного градієнту. На швид-
кість транспортування селену у при-
стінковому слизовому шарі впливає 
його структура, товщина, градієнт рН, 
напруга електричного поля, характер 
взаємодії субстрату зі структурними 
компонентами слизу.

Місця і механізм всмоктування ор-
ганічного селену є такими ж, як для 
сірковмісних амінокислот. Так, селено-
метіонін активно адсорбується у тон-
кому відділі кишечнику безпосередньо 
Nа-залежною транспортною системою 
метіоніну. Проте на відміну від неорга-
нічних форм селену які мають високу 
швидкість всмоктування, органічні – у 
значній мірі залишаються в просвіті 
кишкового тракту де зв’язуються сли-
зовою оболонкою (ентероцитами та 
колоноцитами), що й уповільнює їх 
всмоктування [7].

Селен після всмоктування швидко 
надходить у кров і потрапляє в ери-
троцити. Уже через 1–2 хв. в еритроци-
тах концентрується 50–70 % всього се-
лену крові.

Неорганічний селен (селенат- і 
селеніт-аніони) в еритроцитах під впли-
вом системи глутатіону відновлюється 
ферментативним шляхом до селеновод-
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ню з утворенням інтермедіату – селено-
диглутатіону. Потім, упродовж 15–20 хв. 
майже весь селен виділяється із еритро-
цитів та експортується у плазму крові, 
де за рахунок нестійких ковалентних 
або ван-дер-ваальсових зв’язків зв’яз-
ується з транспортними білками: спо-
чатку з альбумінами, а потім із глобулі-
нами та ліпопротеїдами. Таким чином 
утворюється лабільний пул селену. 
У зв’язку з тим, що ємність цього пулу 
обмежена, надлишкова кількість селе-
новодню піддається ферментативному 
метилуванню з утворенням, послідов-
но, метилгідроселеніду, диметилселені-
ду та катіона триметилселенонію [8]. Ці 
сполуки з організму птиці екскрету-
ються з послідом (кал + сеча), а диме-
тилселенід  – ще й із повітрям, що ви-
дихається.

Певна кількість селену, який вхо-
дить до складу лабільного пулу селено-
водню, через стадію селенофосфату 
включається у процес синтезу селен-
специфічних селенопротеїнів, ключо-
вими з яких є глутатіонпероксидази 
1–6, селенопротеїн Р, трийодтиронін-
дейодиназа, селенопротеїн W, тіоре-
доксинредуктаза та ін. [9]. До складу 
цих білків селен входить виключно у 
вигляді залишку селеноцистеїну.

Біохімічний маршрут органічного 
селену в організмі суттєво відрізняєть-
ся від неорганічного. З огляду на вели-
ку схожість фізико-хімічних власти-
востей метіоніну та селенометіоніну (у 
вигляді якого органічний селен надхо-
дить в організм), останній здатний за-
міщувати перший в тканинних білках 
різної молекулярної маси.

При цьому селенометіонін тим біль-
ше включається в білки, чим більша 
кількість залишків Met і Cys є в їхній 
первинній послідовності. Частина селе-
нометіоніну депонується у тканинних 
білках, утворюючи консервативний пул 
селену, а інша – вивільняється із тканин-
них білків і утворює лабільний метабо-
лічний пул елемента. Метаболізм селе-
нометіоніну може проходити двома 
шляхами. У першому випадку він тран-
самінується з утворенням аланіну і ме-
тилгідроселеніду, який далі або метилу-
ється й експортується, або деметилуєть-
ся до селеноводню. У другому випадку 
відбувається його транссульфурація з 
утворенням селеноцистеїну. Останній 
далі включається в тканинні білки за-
мість цистеїну, і цим самим створюють-
ся додаткові запаси селену в організмі. 
Включення селеноцистеїну, як і вклю-
чення селенометіоніну, в тканинні білки 
значною мірою залежить не тільки від 
кількості селену в раціоні, але і від забез-
печеності організму метіоніном [10].

Незалежно від форми і способу 
введення (перорально або паренте-
рально), основна маса асимільованого, 
як стабільного, так і радіоактивного 
селену, виводиться із органів і тканин 
птиці у продовж 8–15 днів. Якщо фізі-
ологічно необхідні запаси перевищу-
ють норму (при насиченості стабіль-
ного і лабільного пулів), то надлишок 
селену, що надходить, виводиться в 
короткий термін [11].

Сьогодні на різних рівнях широко 
обговорюються питання заміни неор-
ганічних форм селену в раціонах птиці 
на органічні аналоги (як правило, іно-
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земного виробництва). Аргументи на 
користь органічних сполук наводяться 
різні. Комерційні фірми, які популяри-
зують їх, користуючись необізнаністю 
клієнтів, вибірково дають тільки ту 
інформацію, яка їм вигідна. Стверджу-
ють, що органічна форма селену у дея-
ких біологічних механізмах може бути 
більш ефективною, ніж неорганічних 
форм; вона добре захищена від окис-
нення; технологічна обробка кормів 
(гранулювання, екструзія) суттєво не 
впливає на вміст мікроелементу та 
його доступність; підвищується нако-
пичення селену в організмі тварин і 
птиці [12]. Також відмічають, що орга-
нічні сполуки селену найменш токсич-
ні (2–3 класи токсичності), ніж неорга-
нічні (4 клас токсичності).

Проте, ціна цих препаратів у пере-
рахунку на елементарний селен у де-
кілька разів вища, а ефективність ви-
користання їх у промисловому 
м’ясному птахівництві практично не 
відрізняється від використання неор-
ганічних солей селену [13]. Крім того, 
органічні препарати селену, на відміну 
від неорганічних, мають досить обме-
жений термін придатності (2–3  міся-
ці), що є фактором ризику при вклю-
ченні їх у партії корму, які підлягають 
тривалому зберіганню.

Водночас, більшість учених віддають 
перевагу неорганічним сполукам. Упро-
довж останніх 20-ти років у птахівни-
цтві використовуються добавки, які міс-
тять селен у вигляді селеніту, селенату та 
селеніду. Ці форми селену є найбільш 
доступними (у вартісному плані) для 
птахівницьких господарств [14].

На користь неорганічних форм се-
лену свідчить і той факт, що вони лег-
ше виводяться із організму, а їх спо-
живання у рекомендованих фізіологіч-
них дозах більш безпечне, ніж спожи-
вання органічних форм.

Не менш важливою інформацією є 
викладки економічного характеру. Так, 
розрахунки показують, що завдяки 
низькій дозі й помірній ціні лідируючу 
позицію серед селеновмісних добавок 
міцно утримує селеніт натрію. За біо-
доступністю селеніт натрію не посту-
пається селеновмісним амінокислотам 
[15]. Підтвердженням цьому може 
бути більш висока активність глутаті-
онпероксідази, при використані неор-
ганічної форми, порівняно з аналогіч-
ними дозами органічної [16].

У цілому ж немає ніяких протиріч 
між неорганічними та органічними 
препаратами селену (хоча вони мають 
свої плюси та мінуси). Всі існуючі селе-
новмісні добавки за рекомендованої 
норми введення в комбікорми (у меж-
ах 0,3–0,4 мг/кг корма) забезпечують в 
організмі птиці необхідний селеновий 
статус на ватерпасі фізіологічного 
оптимуму і тому можуть однаковою 
мірою використовуватися у годівлі 
сільськогосподарської птиці для забез-
печення її високої продуктивності та 
якості продукції.
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Застосування біологічно активних 
нешкідливих природних кормових до-
бавок у перепелівництві спрямоване 
на максимальне використання гене-
тичного потенціалу птиці, що дає мож-
ливість виробляти високопоживні і 
дієтичні продукти харчування – яйці і 
м’ясо перепелів [1].

Печінка відіграє провідну роль в 
обміні білків, жирів, вуглеводів, віта-
мінів, гормонів та інших речовин. У 
печінці депонується залізо, мідь, цинк. 
Вона бере також участь в обміні мар-
ганцю, молібдену, кобальту та інших 
мікроелементів. Тому печінка одна з 
перших реагує на кормові чинники та 
біохімічні зміни в організмі [5]. 

Останнім часом розробка рецепту-
ри кормів з включенням нового класу 
біологічно активних речовин стає до-
сить актуальною [2]. Серед нетради-
ційних кормових добавок певну заці-
кавленість у науковців і практиків ви-
кликають відходи бджільництва. Під-
мор бджіл є джерелом біологічно 
активних речовин і містить у своєму 
складі білки, ліпіди, мінеральні речо-
вини, вітаміни, флавоноїди, меланіни, 

гепарин [4]. У підморі бджіл містяться 
харчові волокна, які покращують 
функцію печінки [3]. 

Метою досліджень було дослідити 
хімічний та мінеральний склад печін-
ки перепелів за використання біоло-
гічно активних добавок на основі під-
мору бджіл. 

Матеріал і методика досліджень. 
Дослідження проводили на перепелах 
породи фараон в умовах навчально-
дослідної ферми Вінницького націо-
нального аграрного університету. Для 
цього було відібрано 4 дослідних гру-
пи птиці, по 100 голів у кожній, за 
принципом аналогів. Птиця вирощу-
валась до 56-денного віку. Годівлю пе-
репелів проводили повнораціонним 
комбікормом. До комбікорму птиці 2-ї 
дослідної групи додавали 3% апімору, 
3-ї – золу із 3% підмору бджіл, 4-ї – 
водну витяжку із 3% підмору бджіл від 
маси комбікорму. Утримання та до-
гляд за піддослідною птицею були од-
наковими і відповідали встановленим 
зоогігієнічним нормам.

Результати досліджень. Аналізую-
чи результати досліджень, слід відмі-

ВМІСТ МІНЕРАЛЬНИХ ЕЛЕМЕНТІВ У ПЕЧІНЦІ ПЕРЕПЕЛІВ 
ЗА ДІЇ КОРМОВИХ ДОБАВОК НА ОСНОВІ ПІДМОРУ БДЖІЛ

Разанова О.П.
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тити збільшення кількості сухої речо-
вини у печінці перепелів дослідних 
груп за введення до складу раціону 
кормових добавок на основі бджоли-
ного підмору (табл. 1). 

Так, за введення апімору кількість 
сухої речовини збільшилась  на 1,6%, 
апіміну – на  0,55%,  апівіту – на 1,47%. 
Позитивно впливали досліджувані 
кормові добавки і на вміст протеїну у 
печінці. Так, у 2-й групі протеїну у да-
ному органі було більше на  2,33%, 3-й 
– на 0,12%, 4-й – на 0,84%.  Введення до 
складу раціону перепелів апімору 
зменшувало вміст жиру на 0,81%, апі-
міну – на 0,35% (р<0,01). У 4-й групі за 
дії апівіту даний показник на 0,84 % 
(р<0,05) перевершував аналогів контр-
ольної групи.

Прослідковується тенденція до 
збільшення вмісту золи у печінці пере-
пелів дослідних груп за введення до-
сліджуваних кормових добавок на 
0,19-0,40%. Вірогідно зменшився вміст 
БЕР у 4-й групі на 0,4%, а у 3-й, навпа-
ки, збільшився на 0,38% порівняно з 
контрольною групою. 

Вміст мінеральних елементів в ор-
ганізмі птиці залежить від інтенсив-
ності обмінних процесів. Використан-
ня цих речовин організмом визнача-

ється величиною депонування. Мобі-
лізація мінеральних речовин із депо 
залежить від кількості надходження з 
кормом, рівня засвоєння та розподі-
лом в організмі. 

Печінка перепелів у піддослідних 
групах містила майже однакову кіль-
кість Кальцію, за винятком 2-ї дослідної 
групи, які споживали апімор. У цій групі 
Кальцію було більше на 5,4% (р<0,01) 
порівняно з контролем (табл. 2).

Печінка перепелів, які споживали у 
складі раціону біологічно активні до-
бавки на основі бджолиного підмору, 
мала більший вміст Фосфору. Так, у 
2-й групі цього елемента збільшилось 
на 14,7% (р<0,001), 3-й – на 16,5 
(р<0,001) і 4-й – на 2,8%.

Аналогічну закономірність спосте-
рігали і відносно Феруму. У печінці 
перепелів 2-ї, 3-ї і 4-ї дослідних груп 
вміст Феруму був вищим на 14,5% 
(р<0,001), 13,1 (р<0,001) і 11,8% (р<0,01) 
порівняно з аналогічним показником у 
контролі.

За дії апімору у печінці накопичу-
валося більше Купруму на 4,2% 
(р<0,05), апіміну – на 3,2% (р<0,05) і 
апівіту – на 3,9% (р<0,01). Не виявлено 
вірогідного підтвердження збільшення 
вмісту Цинку у дослідних групах.

Таблиця 1 
Хімічний склад печінки перепелів, %
Показник Група

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 4-дослідна
Суха речовина 88,58±1,19 90,18±1,87 89,13±1,30 90,05±0,46
Протеїн 59,65±1,12 61,98±0,12 59,77±0,25 60,49±0,28
Жир 20,01±0,13 19,20±0,19** 19,66±1,12 20,85±0,24*
Зола 4,75±0,02 4,87±0,13 5,15±0,14* 4,94±0,03***
БЕР 4,17±0,18 4,13±0,21 4,55±0,01* 3,77±0,06
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Накопичення Магнуму за дії дослі-
джуваних кормових добавок у дослід-
них групах зменшилось на 1,7-7,6%.

Таким чином, результати дослі-
джень свідчать, що використання у 
годівлі перепелів нових біологічно ак-
тивних кормових добавок на основі 
підмору бджіл: апімору, апіміну, апіві-
ту позитивно впливає на хімічний і 
мінеральний склад печінки. 
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Ostatnio media  stają  się coraz  pyta-
nia  Zamieść  Zwalczanie  dyskrymina-
cji  ze względu na płeć  e  występujące w 
sferach politycznych, społeczno-ekono-
micznych i kulturowych.  Samo poję-
cie dyskryminacji e płci zostało zinterpre-
towane jako naruszenie praw człowieka i 
wolności, na podstawie płci w każdej sfe-
rze życia tego człowieka. Najczęściej jeste-
śmy przyzwyczajeni do słuchania o dys-
kryminacji ze względu na płeć w kontek-
ście łamania praw kobiet na rynku pra-
cy. W szerszym ujęciu, kobiety rzadziej są 
zatrudniane przy zatrudnianiu, aw węż-
szym znaczeniu, tworzeniu przedstawi-
cieli płci z różnych przeszkód w promo-
waniu      “Drabina  kariery  “.  Nie ostatnia 
rola w tworzeniu takich   “Dyskryminują-
cy zorientowany”      myślenie gra system 
stereotypów, które rozwinęły się w społe-
czeństwie pod wpływem różnych czynni-
ków.  Jednym z czynników kształtujących 
taką perspektywę są środki masowego 

przekazu, w szczególności reklamy we 
wszystkich jej formach i formach.

Według niektórych badaczy 
(G. V. Zhirkov, Ye. P. Prokhorov, O. V. So-
kołow), oceniając rolę MMC dzisiaj nie 
wystarczy stosować takie pojęcia, jak 
“efektywność” lub “efektywność”.  Rozu-
mieją złożone rozumienie miejsca MMC 
we współczesnym społeczeństwie z taką 
koncepcją, jak obraz medialny świata.

Jednym z pierwszych badaczy, który 
podniósł problem obrazu świata jako nie-
zależnej dziedziny wiedzy był M. Heideg-
ger  .  Pokrywając pytanie o to, co jest 
obrazem świata, zauważył, że jest to “znak 
całości jako całości”, że tak powiem, “płót-
no całości jako całości”. “Tam, gdzie świat 
staje się obrazem” – pisał M. Heidegger – 
“pasuje mu to, do czego dąży osoba i to, 
co chce wywyższać,  masz przed sobą i 
tym samym  stawiasz siebie przed 
sobą”  [20  ].  Tworzenie takiego obrazu 
wymaga kompetencji i poświęcenia wy-
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siłków poznawczych.  Postawa  człowie-
ka M. Heideggera z otaczającą rzeczywi-
stością jest odzwierciedlona w  lippmań-
skiej  wizji stereotypów jako “obrazów w 
głowie”. Stanowią one, jako komponowa-
nie obrazów świata, przede wszystkim 
rezultat ludzkiej socjalizacji, a po drugie 
pewna orientacja jego aktywności po-
znawczej.

Charakterystyczne jest, że M. Heideg-
ger analizuje proces przekształcania świa-
ta w obraz świata w związku ze zmianą 
samego człowieka, podczas którego czło-
wiek reprezentuje, rozumie, transformuje, 
a następnie podbija świat. To dzięki obra-
zowi świata, według E.  Ericksona  , “jed-
nostka czuje dumne uczucie, jakby znaj-
dował się w centrum, wokół którego krąży 
cały świat” [22, 147-148]. Popuszczając 
swoje idee na temat teorii stereotypów, 
można również argumentować, że aktyw-
ne funkcjonowanie tych  macierze  po-
znawczo-behawioralne  , konsekwencje i 
efekty, na które jest ono spowodowane, 
świadczą o poznawczo-transformacyjnej 
działalności człowieka na podstawie plu-
ralistycznych obrazów świata.

Podkreślamy pewne prawidłowości 
powstawania obrazów światowych, zwią-
zanych z osobliwościami  masy  pozna-
nia  osoby masowej.  Jak udowodnił M. 
Weber w swoim czasie, ludzka wyobraź-
nia konstruuje obraz rzeczywistości w 
taki sposób, że zdarzenia w nim zawarte 
nie są związane z chronologią, ale z pew-
nym znaczeniem, które często podlega 
logice rozmieszczenia wydarzeń  [23, 
117].  W związku z tym połączenie pod-
stawowych przekonań i wyobrażeń, które 
tworzą mentalną mapę świata jednostki, 

często ma także kontrowersyjną natu-
rę.  J.  Holton  czerpie ze świata historii 
bezsensowne i groteskowe przykłady ta-
kich sprzeczności: “Amerykańska prakty-
ka niewolnictwa z XVІІІ-XІХ wieku 
współistniała z przekonaniem, że” wszy-
scy ludzie rodzą się równi “; Uczestnictwo 
w hitlerowskim ludobójstwie doświad-
czonych lekarzy, którzy wyobrażali so-
bie  siebie jako “uzdrowicieli społeczeń-
stwa  “[21].  W związku z tym  nie widzi-
my  żadnego obrazu świata, w tym  me-
diów, jako “czystej” sprawy.  Naturalny 
charakter istnienia różnych obrazów świa-
ta N. Bohr wyjaśnił  przy pomocy idei 
obserwatora: “Nie ma antagonistycznych 
sprzeczności, opis różnych obserwatorów 
się uzupełnia” [16].

Obiektywne istnienie pluralistycznych 
obrazów na świecie uwalnia w pewnym 
stopniu kwestię inwersji, uproszczenia, 
schematyzowania rzeczywistości ( odchy-
leniapoznawcze  związane z  stereotypiza-
cją  ), ponieważ są one również względ-
ne.  Tylko funkcjonalność obrazu świata, 
działająca poza granicami epistemolo-
gicznej autentyczności i przyczyniająca 
się do konsolidacji ludzi, wzmacnia po-
czucie społecznej solidarności, rozszerza 
horyzonty zbiorowej świadomości. Zasto-
sowanie takiego konstruktywistycznego 
paradygmatu umożliwia także taki specy-
ficzny pogląd:  procesy  poznawcze  w ko-
munikacji masowej nie są skierowane na 
odbicie rzeczywistości, lecz na przystoso-
wanie jej do istniejącego obrazu świata w 
umysłach odbiorcy.
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Одна из тех сфер, которая может 
составить славу современной Укриа-
ны, – это цирковое искусство как сег-
мент системы сценических искусств. 
Принадлежность циркового искусства 
к системе именно сценических ис-
кусств весьма зыбка и зиждется лишь 
на обновленном перечне специально-
стей, по которым в стране осуществля-
ется подготовка специалистов в ВУЗах 
страны («Перелік  галузей знань і спе-
ціальностей, за якими здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти», 
утвержден Постановлением №266  Ка-
бинета Министров Украины от 
29 апреля 2015 г. и дополнен Постанов-
лением №53  от 01  февраля 2017  г.). 
Цирк – искусство манежа, одна их тех 
немногих областей культуры, в кото-
рых страна даже в условиях сегодняш-
ней экономической нестабильности, 
кризиса может демонстрировать тра-
диционно высокий уровень, обеспечи-
вающий ей уникальность. Украинские 
мастера манежа, работающие в самых 
разных жанрах, покоряют публику 
всего мира своим мастерством, бес-

сменно демонстрируя свою конкурент-
носпособность. Сегодняшнее украин-
ское общество раскололось на несколь-
ко пластов, исповедующих различные 
ценности. Часть социума по-прежнему 
ориентирована на духовные ценности 
как доминирующие в воспитании и 
формирующие личность. Молодая ге-
нерация, чаще придерживающаяся ев-
ропейского вектора развития и во 
многом исповедующая европейскую 
или американскую систему ценностей, 
гораздо больше внимания уделяет цен-
ностям материальным, нередко, к со-
жалению, бывая излишне прагматич-
ной. Однако есть и то, что объедняет 
представителей разных типов мышле-
ния и моделей воспитания, всех гене-
раций и гендеров. Это искусство, в том 
числе и цирковое. Вернее, наверное, в 
первую очередь – цирковое, поскольку 
любое иное (сценические искусства  – 
прежде всего театр, музыкальное ис-
кусство, изобразительные искусства – 
особенно графика) рассчитано все же 
на несколько более ограниченый воз-
растной пласт зрителя, в то время как 
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результаты труда цирковых артистов 
предназначены для всех возрастных 
групп. Именно на цирковое искусство 
возложена миссия исцеляющего и объ-
единяющего, его можно воспринимать 
как своего рода панацею от серьезных 
моральных недугов. Особенно акту-
альным это становится в период, когда 
страна изранена и истощена и физиче-
ски, и морально. Правда, цирковому 
искусству нередко приходится бороть-
ся со штампом «развлечения для де-
тей», который привычен для всякого, 
кто впервые оказался в цирке. К дей-
ствительности это утверждение не 
имеет ни малейшего отношения, хотя 
стоит помнить и о том, что самое слож-
ное, пожалуй, это как раз искуство для 
ребенка  – этого зрителя невозможо 
обмануть и для него нельзя «халту-
рить», он чувствует фальшь лучше лю-
бого взрослого. В стране немало госу-
дарственных цирков (днепропетров-
ский, донецкий, запорожский, киев-
ский, криворожский, луганский, 
львовский, одесский, харьковский), 
дополняемых и обществеными орга-
низациями (Цирковой союз Кобзов) и 
частными цирками-шапито.

На особом счету всегда была киев-
ская цирковая школа, известная дале-
ко за пределами страны. Она выросла 
из традиций советского циркового ис-
кусства, а советский цирк бесспорно 
можно считать одним из лучших в 
мире, и это утверждение  – не просто 
штамп советских времен [3], а под-
твержденная многими фактами реаль-
ность. И сейчас цирковые артисты 
прославляют свою страну и работают 

на создание ее имиджа в мировом 
культурном пространстве. Киев явля-
ется «кузней цирковых», представите-
ли киевской школы успешно и достой-
но представляют украинский цирк во 
многих зарубежных проектах, работа-
ют во Франции, Монако, США, и т.д. 
[5]. Немало выпускников Киевской 
муниципальной академии эстрадного 
и циркового искусств, единственного в 
Украине учебного заведения, где полу-
чают высшее профильное образование 
артисты цирка, работают в знамени-
том Сirque du Soliel. Украинские цир-
ковые артисты заставляли признавать 
высокий уровень своего мастерства 
жюри многих международных конкур-
сов, популяризуя своим искусством 
страну гораздо эффективнее любой 
пропаганды и пустословия СМИ. Ми-
ровую славу заработал знаменитый 
жонглер В. Кихтев, давно успешно ра-
ботающий в Америке, блестящие по-
беды в Париже на фестивале «Цирк 
будущего» одерживали представители 
проекта «Raw цирк» В. и А. Ирошни-
ковы   (2004 г.), С. Тимофеев (2008 г.), 
А. Кобликов (2009  г.), П. Станкевич 
(2011 г.), высшие награды получали В. 
и А. Ирошниковы на Международном 
фестивале в Монте-Карло (2005), Ю. 
Поддубная и Н. Панасенко  – на     І 
международном цирковом фестивале 
в Альбасете, в Испании (2009 г.) [1], и 
др. И речь всегда идет как о классиче-
ком цирке, так и о новых, авангардных 
течениях, представляемх молодыми 
артистами (например, проект, разви-
ваемый Т. Поздняковым и получив-
ший название «Raw цирк»).
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Именно они превращают цирк в 
своеобразный культурный маркер, их 
мастерство стало тем инструментари-
ем, который помогает узнать культуру 
страны с наиболее достойной стороны 
и сделать ее конкурентноспособной в 
мировом культурном поле. Но очень 
многие молодые артисты вынужденно 
уезжают за пределы Украины в поис-
ках себя в профессии  – дома у них 
очень мало шансов получить возмож-
ность для самореализации, особено 
учитывая, что век циркового артиста 
не так долог, по достижении опреде-
ленного возрастного рубежа они могут 
остаться в профессии лишь в качестве 
режиссеров, тренеров, уйти в продю-
серскую сферу, менеджмент. Поэтому 
этот «золотой запас» общества нужно 
беречь всеми доступными способами, 
создавая для нового поколения цирко-
вых артистов необходимые для работы 
и жизни условия, помогая им разви-
ваться и обретать свое место в профес-
сии, не покидая пределы страны.
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Про традиційне народне мистецтво 
загалом та його різні галузі, види і різ-
новиди зокрема існує значний корпус 
наукових досліджень. Так, про мисте-
цтво вишивання писали Л. Кравчук 
(«Вишивка, нариси історії українського 

декоративно-прикладного мистецтва» 
1969.), М. Новицкая («Золотая вышивка 
Киевской Руси» 1972.), Т. Кара-
Васильєва («Полтавська народна ви-
шивка» 1993.), («Українська вишивка» 
1993.), («Шедеври церковного шитва. 

УДК 746.3(477)
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Анатація. Стаття присвячена малодослідженій проблемі у вітчизняній на-
уці, пов’язаній з функціонуванням традиційних народних мистецтв, а саме юве-
лірній справі та ковальству. Аналізується історичний розвиток художньої про-
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Варивончик А. В. 
Статья посвящена малоизученной проблеме в отечественной науке, связан-

ной с функционированием традиционных народных искусств, а именно ювелир-
ном деле и кузнечному. Анализируется историческое развитие художественной 
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The article is devoted to the poorly investigated problem in the national science related 
to the functioning of traditional folk arts, namely jewelry and blacksmithing. The author 
analyzes the historical development of the artistic industry who worked with the 
manufacture of products of metal.
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ХІІ  – ХХ століття» 2000.) та ін. Виши-
вання в усіх його різновидах  – як по-
ширений вид народної творчості – ре-
тельно проаналізувала Р. Захарчук-
Чугай («Українська народна вишивка. 
Західні області УРСР» 1988) та ін., Є. 
Причепій («Вишивка східного поділля» 
2009.) та ін. Подібно виглядає справа і 
щодо такого різновиду народного мис-
тецтва, як домашнє ткацтво. Його до-
сліджували С. Колос («Українська тка-
нина» 1928.), Н. Лєбєдєва («Прядение и 
ткачество» 1956.), С. Сидорович («Ху-
дожня тканина західних областей 
УРСР» 1979), А. Карась («Історія Кролі-
вецького ткацтва» 2013.). Багатовікові 
історичні та технологічні традиції укра-
їнського килимарства вивчали: Д. Щер-
баківський («Український килим» 
1927.), С. Таранущенко («Килими, істо-
рія українського мистецтва» 1968.), А. 
Жук («Український радянський килим» 
1973), Я. Запаско («Українське народне 
килимарство» 1973.), Т. Кара-Васильєва 
(«Український килим» 1997.), О. Дан-
ченко («Народні майстри» 1982.) та ін. 
Деревообробку на Україні досліджува-
ли: М. Селівачов («Нові тенденції і про-
блеми деревообробного промислу, ху-
дожні промисли: теорія і практика» 
1985), Є. Антонович, Р.Захарчук-Чугай, 
М. Станкевич «Декоративно-прикладне 
мистецтво» 1992), Е. Шевченко («На-
родна деревообробка в Україні» 1997), 
М. Селівачов («Юрій Шкрібляк і його 
внесок у розвиток українського обра-
зотворчого мистецтва», 2002). Гончар-
ство і кераміку досліджували: А. Арци-
ховский, («Введение в археологію» 
1947), А. Августиник, («Керамика» 

1957); П. Будников, («Технология кера-
мики и огнеупоров» 1962); У. Кинджери 
(«Введение в кераміку» 1967); Н. Воро-
нов («Искусство, рожденное огнем.» 
1973), О. Голубец («Декоративна кера-
міка в сучасному архитектурно-
простроровому средовищі (по матеріа-
лах мистецтва декоративної кераміки 
України 60-х початку 80-х років ХХ сто-
ліття» 1984) О.  Голубець («Львівська 
кераміка» 1991), В. Петрашенко 
(«Слов’янська кераміка VIII-IX ст. пра-
вобережжя Середнього Подніпров’я» 
1992), О. Пошивайло («Етнографія 
українського гончарства: Лівобережна 
Україна» 1993.), В. Качкан («Жива Гли-
на: Мандрівка в минуле та сьогоднішнє 
Опішного» 1994), Ю.  Лащук («Покут-
ська кераміка» 1998),   І. Пошивайло 
(«Феноменологія гончарства: семіотико-
етнологічні аспекти» 2000), В. Міщанин 
(«Північна група малих осередків гон-
чарства Опішненського гончарного ра-
йону (друга половина ХІХ-ХХ століття»  
2006). Мистецтво декоративного роз-
пису досліджували: Велігоцька Н. І. Бі-
ляхи життя і творчості Марії Прийма-
ченко Народна творчість та етнографія. 
1938, № 6. Б. Бутнік-Сіверський («Піла-
гея Глущенко» 1977), Я. Яценко, В. Со-
ловьев («Петриківський розпис» 1982),   
В. Свенціцька, В. Откович («Українське 
народне малярство ХІІІ-ХХ ст.» 1991) Т. 
Голяк («Таемниця майстерності» 1999), 
Л.Білякова («Чарівність петриківського 
розпиву» 2000), Т. Кара-Васильева, З. 
Чегусова («Декоративне мистецтво 
України ХХ століття. У пошуках «вели-
кого стилю» 2005), Про мистецтво 
Фарфору-фаянсу писали: Бутнік-
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Сіверський Б. «Український Радянський 
сувенір», Кара-Васильєва Т. «Творці ди-
восвіту», Школьна О. «Київський ху-
дожній фарфор ХХ століття». Видання 
та публікації про гутне скло здійснили: 
Ф. Петрякова («Українське гутне скло» 
1975), Й.  Ящишин, Т. Жеплинський, 
С.Дяківський («Технологія скла у трьох 
частинах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси» 
Навчальний підручник» 2004). Також 
були дослідженні та захищені канди-
датські дисертації за темами художніх 
промислів України: Г. Івашків («Декор 
традиційної української кераміки 
XVIII  – першої половини ХХ століття 
(іконографія, домінантні мотиви, ху-
дожні особливості» 2004), В. Дутка 
(«Килим Північної Буковини ХХ ст.: 
традиції та новаторство» 2007), О. Дя-
ків («Художні особливості декоратив-
ного мистецтва Західного Поділля ХІХ-
ХХ ст. (Історія, типологія, стилістичні 
відміни)» 2007), О. Луковська («Худож-
нє ткацтво Львова другої половини ХХ 
століття (художні особливості, традиції 
та новації)» 2007), В. Андріяшко («Київ-
ська школа художнього текстилю ХХ 
століття. (Джерела, Розвиток, Перспек-
тиви» 2009), А. Радченко («Дерев’яний 
та металевий декор у міській архітекту-
рі Гуцульщини і Покуття наприкінці 
ХІХ, у першій третині ХХ ст. (генезис, 
типологія, стилістика» 2009), Л.Семчук 
(«Вишивка в народному одязі Україн-
ських Карпат ХХ століття (художні осо-
бливості)» 2009).

У цих та інших публікаціях даної 
тематики йдеться про зміст, особли-
вості образної структури, про май-
стерність умільців, про традиції, зо-

крема й родині, тощо. Але мало хто 
з-поміж авторів, – навіть тих, у назвах 
праць котрих міститься термін «про-
мисел», – звертає увагу саме на вироб-
ничий, промисловий аспект народної 
творчості, хоча згадані, як і інші, не на-
звані тут, традиційні народні мисте-
цтва здавна називаються художніми 
промислами.  Цим і зумовлений ви-
бір теми дисертаційного дослідження: 
художні промисли України.

Мета ж даної статті  – висвітлити 
обставини виникнення та відстежити 
історичну еволюцію унікального укра-
їнського художнього промислу, відо-
мого як ювелірна справа.

Загально відомо, що в умовах су-
часних глобалізаційних процесів та у 
тенденціях нівеляції особливостей 
мистецтва, культури та побуту гостро 
відчувається потреба зберігання і від-
родження кращих народних традицій. 
До таких в Україні належать мистецтва 
ювелірної справи та ковальства.

Обробка металу в Україні була 
сформована, ще до давньоруського пе-
ріоду. Прикрашання тіла людини ви-
никає, в період кам’яних часів, чолові-
ки полювали і для того, щоб звір їх не 
помітив обмазувались різноманітними 
фарбами які добували з рослин. З ча-
сом цей звичай увійшов у культуру 
людства, найперші прикраси відомі 
нам з середини часів палеоліту – це на-
миста з кістки, камінців, дерев, мушлі 
[3, С. 143–150].

В часи енеоліту (мідно-кам’яний 
вік) у IV–III тис. до н. е. люди навчи-
лись використовувати мідь для виго-
товлення перших знарядь праці і при-
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крас. Перші спроби кування міді були 
холодними, з часом мідь почали пла-
вити і вилучали з руд. Бронзова доба ІІ 
тис. до н.е. відома нам як відкриття 
бронзи, з якої майстри виготовляли: 
фібули, шпильки, браслети та інше. 
Художня обробка металу вимагала 
спеціалізації і майстерності, тому до-
статньо швидко стає окремою галуззю 
і поділилась на види: лиття, кування, 
гравіювання, ювелірна справа. Май-
стри ювелірної справи виготовляли 
жіночі прикраси: каблучки, кульчики, 
браслети, підвіски та бляхи, які після 
виготовлення нашивались на пояси і 
одяг [3, С. 143–150].

«Одна з найяскравіших культур за-
лізної доби була скіфська VII ст. до н. 
е. – III ст. н. е. Відомі шедеври створені 
скіфськими майстрами з золота «пек-
тораль з Товстої могили». Прикрашаю-
чи тіло, збрую та зброю, скіфи володі-
ли усіма на той час відомими техніка-
ми: гравіюванням, інкрустацією, кар-
буванням, литтям, позолотою, а також 
вміли оправляти каміння. Скіфські зо-
лотарі виконували зображення, які на-
зивались «скіфський звіриний стиль» – 
фантазійні тварини (сфінкси з люд-
ськими головами, химери, грифони). 
Розквітаючи, скіфська держава вдо-
сконалювала майстерність ювелірної 
справи, майстри зображали складні 
зооморфні реалістичні композиції, які 
прикрашали ужиткові будівлі і були 
предметами розкоші» [4, с. 408].

Протягом двох століть у степах 
України не зупинявся рух азійських 
народів. Тут перебували: болгари, пе-
ченіги, хазари, угри. Рухаючись на За-

хід, завойовуючи наші землі, руйнува-
ли культуру і традиції. Полонивши 
місцевих умільців, а іноді і осідали на 
українських територіях, одружуючись 
[3, С.143–150].

Історично складні процеси, які від-
бувались на наших землях, сприяли 
оригіна льному с творенню 
слов’янських мистецтв, що мали зго-
дом розвиток у культурі Київської Русі. 
Працюючи з металом, слов’яни засто-
совували різні техніки: кування, лиття, 
чеканку та інші. Також слов’яни виго-
товляли свої особливі види прикрас, 
срібні браслети за київським типом, 
емалеві і скроневі жіночі прикраси  – 
колти, які чіпляли до зачісок на стріч-
ці. Відоме і велике різноманіття мета-
левих топірців, амулетів, бляшок. Юве-
лірне мистецтво давніх слов’ян відзна-
чалось і за власним стилем, 
символічними, міфологічними зобра-
женнями – місяць, сонце, зірки, твари-
ни, птахи, люди, мотиви і сюжети, які 
згодом пов’язувались з християнством 
[3, С.143–150].

«Монголо-татарська навала зруй-
нувала всі міста Київської Русі, вини-
щуючи населення, а майстрів-
ремісників забирали в полон» [1, 
с.130].

«Мистецтво стародавньої Русі, лит-
тя і ювелірна справа, через кілька деся-
тиліть розпочались на землях 
Галицько-Волинського князівства у 
місті Холм. Мистецька творчість на 
Холмщині, Волині, Галичині у після-
монгольські часи була дуже різнома-
нітною і плідною. Галицько-Волинський 
літопис у розповіді про творчість різ-
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них ремісничих справ згадує також і 
про багато прекрасних ювелірних ви-
робів та художнє лиття» [1, с. 130].

«Ще більшого розвитку набуває ху-
дожній промисел наприкінці ХІІІ сто-
ліття. У Холмі, Перемишлі, Кам’янці-
Литовському та інших містах, де було 
багато кваліфікованих ремісників, 
спроможних виконувати складні висо-
кохудожні роботи» [1, с. 130].

На Русі у XV ст. – середині XVII сто-
ліття розвиток золотарства та ювелір-
ного мистецтва продовжувався в ново-
му ренесансному стилі. Застосовували 
використання давньоруських декора-
тивних елементів, які відроджувались у 
Києві, Львові, Кам’янець-Подільському 
та інших містах Литовсько-Польської 
держави. Довгий час серед цих міст 
прогресивним у ювелірній справі був 
Львів [3, С. 143–150].

Ювеліри, ковалі золотарства, міді і 
срібла належали на початку до спіль-
них цехів малярства, ювелірів і конві-
сарів, а з 1601 року почали утворювати 
власні цехи. Для отримання звання 
майстер учень виконував показову 
роботу, в яку входили перстень з ко-
штовними каміннями, кубок, печатка з 
подальшим обов’язковим відпрацю-
ванням практики, яка часто проходила 
за межами держави. Після завершення 
роботи майстер-ювелір на виробі за-
вжди залишав авторські ініціали або 
підпис [2, с. 363].

Майстри-ювеліри Львова працюва-
ли з асортиментом, що був потрібен 
церквам, монастирям та споживачам, 
виготовляючи: посуд, шлюбні кубки, 
столові прибори, прикраси, оздоблен-

ня для зброї та інше. Паралельно з зо-
лотарськими цехами працювали і 
окремі ювеліри [2, с. 363].

У XVIII ст. ювелірні вироби Украї-
ни на місцевих ярмарках і ринках ви-
тісняють дешеві російські кустарні 
промисли  – хрести, кільчики, каблуч-
ки та ін. У ті ж часи ювеліри-євреї в 
українських провінціях об’єднали юве-
лірну справу в годинникарство і про-
понували свої послуги церквам. Важ-
ливими виробами провінційних юве-
лірів залишались дукачі [2, с. 363].

Наприкінці ХІХ ст. вироби фабрик 
витісняють ювелірні прикраси, викона-
ні вручну штампами і шаблонами, впро-
ваджуючи у вжиток дешеві сплави. По-
чаток ХХ століття видався важким ета-
пом для ювелірної промисловості: ві-
йни значно призупинили розвиток 
ювелірного мистецтва в Україні [6].

З приходом радянської влади юве-
лірне мистецтво погіршилось. Коштов-
ні прикраси змінились на вироби з де-
шевих матеріалів, застосовували 
вставки з дешевим камінням та склом. 
Перед ювелірами-художниками була 
поставлена задача пошуку нових форм 
з використанням сучасних матеріалів і 
технік. Таким чином була розгорнута 
боротьба з копіюванням виробів ми-
нулих епох і стилів [6].

Вироби, які виконувались з дорого-
цінних металів, могли виготовляти 
тільки підприємства з державним за-
безпеченням, яких на Україні було чо-
тири: «Київський ювелірний завод» 
(1936  р.), «Харківський ювелірний за-
вод» (1923  р., починав як годиннико-
вий завод, в 1930  р. вже працював як 
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ювелірний), «Львівський ювелірний 
завод» (1944 р.), «Одеський ювелірний 
завод». Початок 90-х р. ХХ ст. був для 
виробництв можливістю приватизації 
і заводи отримали нову назву Вироб-
ничі Акціонерні Товариства, а дрібні 
майстерні завжди виконувати тільки 
ремонтні роботи. Промислові вироби 
виготовлялись у «класичному радян-
ському» стилі. Були обмеження з 
фахівцями-проектувальниками, запи-
ти ринку мало досліджувались і юве-
лірний дизайн, не мав розвитку. Від-
сутність професійності і художньої 
освіти у майстрів надовго загальмува-
ла розвиток ювелірної справи у нашій 
державі [6].

Київський, Харківський і Львів-
ський ювелірні заводи працюють і 
нині, «Одеський ювелірний завод» у 
2000 році отримав нову назву «Аурум», 
а у 2009 році був оголошений банкру-
том, закінчивши своє існування [6].

Широким попитом в Україні корис-
тувались вироби гарячого кування  – 
ковальства і литва. У надрах земної 
кори залізо зустрічалось дуже рідко, 
воно входило до складників мінералів 
та мало поширення у кольорових ме-
талах. Залізо використовували у виго-
товленні зброї та різних знарядь праці. 
Розпочали виготовлення заліза ще у І 
тис. до н.е. Залізо «плавилось» за тем-
ператури 1500  градусів, досягти такої 
температури було неможливо нашим 
пращурам. З цієї причини мідь уві-
йшла раніше до побуту українців, ніж 
залізо [1, с. 130].

«Більш поширеними рудами заліз-
няку були: червоні, магнітні, бурі, що 

являлись сполуками кисню разом з 
залізом: оксид заліза та гідрат окису 
заліза. Стародавні майстри не знали 
складники хімічного процесу, які від-
бувались під час поновлювання заліза. 
Неодноразові спроби «плавки» руд, 
встановили важливі закономірності, 
що слугували основою виготовлення 
найпростіших виробничих методів за-
ліза. Наші пращури з’ясували, що во-
гонь повинен бути «гарячим» і це ви-
магало особливих пристроїв печей та 
умов плавлення» [1, с. 130].

«Для виконання «плавки» заліза 
майстри викопували яму за формою 
кола, стінки ями обмазувались гли-
ною, а з зовнішньої сторони до ями 
підводився отвір, в який нагніталось 
повітря. Над округлою нижньою час-
тиною будували верхню за формою 
конуса і опалювали дерев’яним вугіл-
лям, засипаючи його на низ ями, а з 
верху вкладали, дрібне вугілля і руду. 
Коли починалось паливо відбувався 
сильний розігрів руд. Коли закінчува-
лось плавлення, в ямі залишався вели-
кий ком звареного м’якого металу. 
Після завершення «плавки» піч розва-
лювали, і далі з залізом працювали вже 
в кузні, де метал у горні знову розігрі-
вали до червоного кольору і обробля-
ли биттям молоту, а після ударів охо-
лоджували у воді, гартуючи його та-
ким чином, щоб виріб був міцним і 
гострим» [1, с. 130].

Ливарництво в Україні також має 
давні традиції, східним слов’янам було 
відоме художне лиття, не тільки дріб-
не, а й монументальне. Як зазначає 
Павло Жовтовський у виданні «Ху-
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дожне лиття на Україні»: «З літопису 
довідуємося про металеві масивні ста-
туї Перуна. У ХVІІ столітті на Волині 
було знайдено «срібну статую якогось 
божества», а в 1701 р. в Чернігові – ма-
сивного срібного ідола. Такі слов’янські 
металеві відливи відзначалися май-
стерною місцевою обробкою. Говорячи 
про золоту статую слов’янського бо-
жества Редегаста в Ретрі, німецький 
історик Дітмар називає її видатним 
художнім твором» [1, с. 130].

За часів Київської Русі художне ли-
варництво набуло різноманітних 
форм. Відливалися знаряддя, прикра-
си, культові предмети, гармати. У XІV 
столітті ливарники-гарматники виго-
товляли продукцію для оборони міста. 
Серед майстрів художнього лиття за-
ймали перші місця з відливання дзво-
нів переважно місцеві. В ХV ст. офор-
мились різні цехи і почали відходити 
від ковальського цеху, створюючи нові 
об’єднання ремісники таких металоо-
бробних спеціальностей як слюсар-
ська, котельницька, ливарницька, мес-
ницька, ювелірні вироби, голки, го-
динники та ін. Але ще тривалий час 
ними, як і раніше, керував коваль-
ський цех. Ці майстерні зосередились 
в містах, а на околицях кожного села 
були кузні [1, с. 130].

У XVIІ–ХІХ столітті кузня виготов-
лялася зі зрубу, це була невелика одно-
камерна хатинка, обладнана коваль-
ським міхом1, горном, коритом і діжка-
ми з водою для гартування і стояком 
для підковки чобіт. Інструмент майстра-
коваля складався з малих і великих мо-
лотів, рубил, ключів, якими нарізали 

різьбу, гайкові ключі, ножиці для мета-
лу, пили-ножівки тощо [1, с. 130].

«У давнину майстер-коваль сам ви-
конував всю роботу. Коли відбувся 
поділ праці, найбільш кваліфіковану 
роботу коваль почав виконувати сам, а 
менш досвідчені учні і молотобійці 
працювали під його керівництвом. У 
коваля робочий молоток був 2  кіло-
грами, а у молотобійця – до 12 кілогра-
мів кувалда2» [1, с. 130].

«Кувалда насаджувалась на довгу 
рукоять з твердих порід дерев. Довга 
рукоять дозволяла тримати кувалду 
двома руками і бити круговими рухами 
«в розмах». Поділ праці дозволив кова-
лю і молотобійцю механізувати важкий 
одноманітний труд, передаючи її до 
роботи механізму. У середині XIII ст. 
був винайдений «кулачковий» молот з 
приводом від водяного колеса.

1  Ковальський міх  – пристрій для 
роздмухування розпеченого вугілля.

2  Кувалда  – великий ручний удар-
ний інструмент, молот.

У XVI столітті ці молоти мали широ-
ке розповсюдження, а в XVIII ст. у вжи-
ванні вже були молоти з приводом від 
парової машини», які працювали на 
мануфактурах [1, с. 130]. Важливим до-
сягненням початку ХІХ ст. відзначились 
поширення металорізних верстатів із 
супортами, що слугували тримачами 
різцям. Виникнення супорту призводи-
ло до нових удосконалень і винаходів у 
металургії. «Як відомо з історії, винахід 
токарного верстату був ще до 600 р. до 
н. е. Верстати мали дві співвісі, встанов-
лені у центрі, між якими стискались 
заготівлі з кістки, дерева, рогу. Підмай-
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стер обертав заготовку, а майстер, три-
маючи різець в руках, притискав його 
до заготівлі у потрібному місці, знімаю-
чи стружку, надавав заготовці форму. З 
часом для приведення заготовки до 
руху застосовували лук з тятивою, яка 
оберталась навкруги циліндру заготівлі 
та утворювала петлю. Що було анало-
гічно до рухів пилки під час розпилю-
вання колоди, заготівля робила оберти 
навколо своєї осі в одну, і в іншу сторо-
ни» [5, с. 368].

Велике розповсюдження супортів 
застосовувалось на верстатах у годин-
никовому виробництві, так як з їх до-
помогою і було найпростіше виготов-
ляти високоякісні і точні деталі меха-
нізмів годинників. Наприкінці ХІХ ст. 
супорти встановлюють на токарні вер-
стати, так як все частіше стала необ-
хідність обробляти з точністю залізні 
деталі: гвинти, вали, зубчасті колеса, 
які були деталями парових машин.

Головною метою початку ХХ століт-
тя стали перехід до машинобудування 
і зміна старих верстатів на нові, висо-
коточні, з супортами. Перші токарні 
гвинторізні верстати дозволили авто-
матично виточувати деталі гвинтів і 
болтів з різною нарізкою [5, с. 368].

Впродовж останнього десятиріччя 
ХХ століття було відзначено стрімким 
спадом діяльності, промислових ви-
робництв і виробництв художніх про-
мислів не витримавши ринкової кон-
куренції. Порушились традиційні ви-
робничі та економічні (збут продук-
ції), виникли проблеми з постачанням 
сировини, технічно застаріле облад-

нання, втрачена підтримка держави 
цього сектору економіки та культури, 
що і призвело до поступової ліквідації 
Виробничо-художніх об`єднань. На 
початку ХХІ століття почали утворю-
ютьсь невеликі приватні ювелірні фір-
ми, відбуваються мала кількість групо-
вих та персональних виставок 
художників-ювелірів у Києві, Львові та 
інших містах. До ювелірної справи на-
магаються долучатись все більше чис-
ло молодих художників.
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26 марта 2016 года в Государствен-
ном музее изобразительных искусств 
им. А. Кастеева (г. Алматы, Республика 
Казахстан) на открытии вернисажа ав-
торских произведений «Аспан», по-
священном творчеству семьи Бапано-
вых, Алибай Калтаевич представляет 
вниманию зрителей новую работу под 
названием «Кара кангюи», размер 210 х 
240 см. Произведение является автор-
ской интерпретацией его более ранне-
го гобелена «Знаменосец» (Рисунок 1), 
размер 180 х 156 см., 2010 г., что объ-
ясняет «перекочевку» главных и един-
ственных персонажей композиции  – 

коня и сидящего на нем воина из одно-
го произведения в другое. Но, этот 
факт не умаляет художественных до-
стоинств новой работы, в виду того, 
что автор несколькими изобразитель-
ными решениями сумел наполнить 
уже когда-то найденный образ новым, 
непохожим на оригинал сакрально-
мифологическим содержанием.

Задача данной статьи двойствен-
ная: с одной стороны, это искусство-
ведческий сравнительный анализ 
художественно-изобразительного со-
держания двух упомянутых ранее го-
беленов Алибая Бапанова. С другой  – 
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Аннотация: В данной статье проводится искусствоведческо-сравнительный 
анализ авторских гобеленов мастера современного казахского художественного 
текстиля Алибая Бапанова. Так же рассматривается его методы построения 
художественных образов, отражающих сакральную символику этнографической 
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рассмотрение символических и мифо-
логических аспектов художественного 
образа всадника-овентавра (аналогия 
«минотавру»), являющегося главным 
героем сюжета «Кара кангюи» и, ин-
терпретируемый автором в качестве 
архаичного «иконографического зна-
ка», отражающего культуру древней 
кочевой цивилизации Кангюй.

Лаконичные, можно даже сказать, 
скупые изобразительные средства при-
влекает Бапанов в решение художе-
ственного образа «знаменосца». На 
весь формат вертикального прямоу-
гольника тканного полотна изображе-
на фигура всадника. Стилизованное 
изображение знаменосца на коне вели-
колепно изяществом творчески най-
денного силуэтного решения. Он дер-
жит древко знамени, которое диаго-
нально вверх уводит за край компози-
ции само полотнище флага. Также, 
словно не помещаясь в рамках картин-
ной плоскости, голова и хвост коня 
уходят за край гобелена. Этим художе-
ственным приемом макроэффекта, 
когда автор произведения приближает 
взгляд зрителя к изображению искус-
ственным путем, достигается состоя-
ние мгновенной запечатленности. Как 
будто бы знаменосец, вдохновив нас 
своим присутствием, в следующее 
мгновение должен уйти в иное, ведо-
мое только ему измерение.

К образу знаменосца в изобрази-
тельном искусстве художники обра-
щаются довольно часто, поскольку в 
военно-прикладной деятельности это 
не просто человек, несущий флаг. Само 
знамя, боевой штандарт, его символ 

олицетворяет собой сплоченный дух 
людей, объединенных одной идеей и 
целью, и чаще всего, противостоящих 
какой-либо силе.

Вспоминается сцена из шедевра ми-
рового кинематографа «Семь самура-
ев» Акиры Куросавы, 1954 г., когда ге-
рои сюжета готовят деревню к защите 
от нападения разбойников-грабителей. 
В центральной хижине, где размести-
лись самураи, один из них вручную 
шьют знамя. Один из персонажей  – 
Кикутие (крестьянский сын, который 
выдавал себя за самурая, был разобла-
чен, но все же, вошедший в число семи 
воинов – защитников деревни), задает 
шьющему простой вопрос:  – Что ты 
делаешь? На что тот, зная, что спро-
сивший не принадлежит к сословью 
воинов, невозмутимо отвечает:  – Это 
знамя. Оно поднимает боевой дух! 
Ведь в бою, когда ты видишь развеваю-
щийся флаг, ты помнишь, во имя чего 

Рисунок 1: А. Бапанов. Знаменосец. 
2010 г. 180 х 156 см
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ты сражаешься и умираешь.
Так, и в монгольской кочевой куль-

туре образ знамени, как воинского 
предмета, наполненного духом Сульде, 
имел в первую очередь не прикладное, 
а сакральное значение. «Слово «суль-
де» с монгольского переводится как 
«дух», «жизненная сила» и означает 
одну из душ человека, с которой связа-
на его жизненная и духовная сила. 
Сульде правителя является духом  – 
хранителем народа; его материальное 
воплощение – знамя кагана (хана), ко-
торое само по себе становится объек-
том культа и оберегается его поддан-
ными… Во время войн для поднятия 
ратного духа армии знаменам Сульде 
приносились кровавые, иногда челове-
ческие жертвы. Особо почитались зна-
мена Сульде Чингизхана (Хара Сульде 
и Цаган Сульде – черные и белые зна-
мена) и некоторых других ханов».[1]

С древнейших времен, считалось 
большим позором, если в пылу сраже-
ния боевое знамя попадало в руки 
врага. Поэтому нести знамя в бой до-
веряли только морально, духовно и 
физически крепким воинам, которые 
представляли собой пример мужества, 
преданности и стойкости. Но ведь те 
же самые качества необходимы чело-
веку на творческом пути, вот почему 
знаменосец может быть прочитан 
нами в совершенно другом образном 
измерении. Не секрет, что по-
настоящему изменяют мир и ведут его 
к прогрессу не торговцы и банкиры, а 
люди творчества – художники, поэты, 
архитекторы, изобретатели и кон-
структоры. Подобно знаменосцам, они 

идут на самом переднем крае культур-
ного развития человеческого обще-
ства. И хотя творцы, в прямом смысле, 
не несут в руках знамя, однако его дух 
должен всегда присутствовать внутри 
них, вдохновляя идущих следом.

Так что остается констатировать: 
авторское решение художественного 
образа знаменосца, выполненное в 
эстетике минимализма, прекрасно по 
изобразительной стилистике и емкое 
по смысловому символическому со-
держанию.

Теперь рассмотрим гобелен «Кара 
кангюи» (Рисунок 2), в котором, упо-
минаемый в названии произведения 
термин «кангюи» («кангюй»), обозна-
чает древнее государство и этническое 
объединение кочевых племен на тер-
ритории Центральной Азии, суще-
ствовавшее по разным источникам 
около II века до н. э. – IV века н. э. Ре-
зультаты многих археологических ис-
следований позволяют отождествлять 
культуру кангюйцев с усунями, само-
му близкому к ним народу из числа так 
называемого скифского круга. Есть 
предположение, что потомками кан-
гюев в современном мире являются 
«канглы»  – родовые подразделения в 
составе некоторых тюркских народов.

В качестве исторического докумен-
та, изображающего кангюев, принято 
считать «... гравюры в виде костяных 
пластин, найденных советскими архе-
ологами в начале 80-х годов XX века во 
время раскопок одного из курганов в 
Кошрабадском районе Самаркандской 
области. По близлежащему селению 
могильник получил название Орлат-
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ского, а пластины вошли в науку как 
орлатские».[2] Эти великолепные про-
изведения искусства имеют прежде 
всего функциональное назначение. По 
мнению ряда исследователей, 
пластины-детали украшения конской 
сбруи или седла.

На одной из больших пластин изо-
бражена сцена жестокой битвы, на 
другой – охоты. Три малые пластины с 
нанесенными на них сценами поедин-
ка, схватки двух верблюдов-
бактрианов, а также изображением 
грифа имеют щитовидную форму. Вы-
полненные в технике великолепной 
тонкой гравировки, рисунки полны 
экспрессии и динамизма. Мельчайшие 
подробности и детали вооружения, 
экстерьера великолепных скакунов, 
поведения преследуемых и дерущихся 
животных абсолютно точны и вывере-
ны, хотя и переданы в очень своео-
бразной стилизованной манере.

«Комплекс вооружения, представ-
ленный на пластинах, состоит из за-
щитного доспеха, оружия ближнего и 
дальнего боя. Воины облачены в до-
спехи с высоко стоящим воротником, 
верхняя и нижняя части бронированы 
нашивными пластинами различных 
форм и размеров. Сражающиеся при-
меняют прямые обоюдоострые мечи, 
чекан или клевец, копья, луки».[3]

А теперь вернемся непосредствен-
но к анализу самого произведения.

Первое и очевидное, что бросается 
в глаза качестве разницы между двумя 
гобеленами, это их цветовой колорит. 
В отличие от «Знаменосца», решенного 
в локально-терракотовом и глубоко 

ультрамариновом цветах, «Кара кан-
гюи» привлекает внимание сочетани-
ем «холодных» чисто-белых и небесно-
голубых композиционных пятен, зри-
тельно разрывающих изображение на 
отдельные фрагменты. И только черно-
ультрамариновый темный силуэт вои-
на на коне, сжимающего в могучих ру-
ках древко вскинутого знамени, неким 
подобием инженерной конструкции 
объединяет визуальную структуру 
композиции в единое и нерушимое 
целое.

Второй фактор, в корне отличаю-
щий анализируемые произведения 
друг от друга, относится к изобра-
зительно-стилеобразующему началу.

При решении визуального ряда го-
белена «Знаменосец», автор привлека-
ет стилистику наскальных изображе-
ний, как неотъемлемого элемента 
древней культуры номадов. Она же, по 
сути, присутствует в работе «Кара кан-
гюи», но с определенными отличиями: 
общий изобразительный концепт про-
изведения как бы прошел глубокую 
декоративно-стилистическую «модер-

Рисунок 2: А. Бапанов. Кара кангюи. 
2015 г. 210 х 240 см
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низацию», и то, что получилось в ито-
ге, можно назвать «эстетика минима-
лизма в стиле а ля матисс». Истоки 
этого явления кроются в творческом 
методе Бапанова, на анализе которого 
мы остановимся подробнее.

Алибай Калтаевич, будучи худож-
ником-монументалистом по образова-
нию, в совершенстве владеет искус-
ством пластической стилизации изо-
бразительных форм и их подчинения 
единому стилевому решению. Это ка-
чество художника, помноженное на 
умение мастерски находить в лаконич-
ных, точно найденных изобразитель-
ных элементах художественный образ 
будущего произведения, сочетающие-
ся с высокой культурой в выборе тем и 
сюжетов, предопределило развитие 
культурного феномена эстетики мини-
мализма в искусстве современного ка-
захского гобелена.

«Стилизация в искусстве, в том 
числе и декоративном, явление до-
вольно распространенное. Обращение 
к формам и приемам, сложившимся в 
искусстве прошлого или у другого на-
рода, но с целями, продиктованными 
современностью, встречалось не раз. 
Всегда это обращение имело особый 
смысл, было наполнено собственным 
содержанием. Само избрание прототи-
па определялось не прихотью худож-
ников, а эстетическими идеалами их 
времени».[4] Так и творческое устрем-
ление Бапанова, много эксперименти-
рующего с различными изобразитель-
ными стилями в разные периоды своей 
деятельности, определяется не просто 
прихотью мастера, в прежде всего кре-

ативностью цели в поиске и достиже-
нии эстетических идеалов времени.

Начало деятельности художника 
определяется произведениями, соз-
данными в эстетике монументально-
декоративного соцреализма, что, соб-
ственно, не удивительно, учитывая по-
лученное им профессиональное обра-
зование. Но, именно монументальность 
декоративно-изобразительного языка 
и авторской интерпретации художе-
ственных образов, будет тем фунда-
ментом, на котором в дальнейшем Ба-
панов будет выстраивать храм своих 
стилистических изысканий.

В 90-е годы прошлого столетия, по-
сле распада СССР, в своей изобрази-
тельной стилистике художник совер-
шает планомерный переход от канонов 
эпического соцреализма к метафизи-
ческому абстракционизму и символиз-
му, наполненных мифологическими 
образами кочевой этнокультуры ка-
захского народа. Этот творческий пе-
риод во многом положил начало куль-
турному феномену эстетики минима-
лизма в искусстве современного наци-
онального художественного текстиля. 
Что интересно, на рубеже веков, ма-
стер определенное время увлекается 
созданием работ в стиле так называе-
мого «руссоизма», отдал дань и Хуану 
Миро.

И вот, в наши дни, в своем новом 
произведении «Кара кангюи», худож-
ник приходит к художественно-
стилевому симбиозу, объединяя мета-
физический символизм с декоратив-
ностью изобразительного стиля фран-
цузского художника Анри Матисса. 
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Конечно, получившемуся с подачи Ба-
панова новому стилеобразующему ка-
нону, обязательно нужно дать опреде-
ление, чтобы в дальнейшем опериро-
вать им при анализе произведений 
других художников по гобелену, жела-
ющих попробовать свои силы в этом 
изобразительном направлении. Пря-
мая транскрипция имени Матисса в 
«матиссизм» звучит неудачно, а глав-
ное, не отражает в полном свете содер-
жания данного культурно-худо-
жественного явления. Так что получа-
ется, что это не простая задача, и для 
ее решения понадобится отдельная 
статья искусствоведческого характера.

Третьим, и самым основополагаю-
щим фактором изобразительного ре-
шения, переводящего реплику с худо-
жественного образа «Знаменосца» в 
совершенно иное смысловое измере-
ние, являются массивные спиралевид-
ные рога, симметрично украшающие 
голову всадника и напоминающие кру-
гообразные лабиринты. Благодаря та-
кой интересной авторской находке, ба-
тыр становится всадником-овентавром, 
его образ приобретает архаико-
мифологический окрас, теперь он не 
просто воин, а носитель мистико-
магической, сакральной силы.

Если внимательно приглядеться к 
гобелену, то можно понять, что белые 
композиционные пятна, казалось бы 
произвольно разбросанные автором 
по всему тканому полотну, на самом 
деле подсказывают зрителю о гранди-
озном физическом масштабе тандема. 
Так, белые элементы, расположенные 
возле передних ног коня, довольно 

ясно читаются силуэтами пышных 
крон деревьев, а темно-синие прожил-
ки в каждой из них – это стилизован-
ные изображения их оснований в виде 
слегка изогнутых стволов.

В свете сказанного, всадник-
овентавр, как величественная гора 
восседающий на великане-коне, до-
стающий головой проплывающие в 
небе белые облака, кажется эпическим 
существом, вырвавшимся со своим 
боевым соратником из некоего космо-
гонического лабиринта. Полные нако-
пившейся энергии, они словно прини-
мают активное участие в первоздан-
ном ритуале устройства мироздания. 
Иначе как объяснить, что в компози-
ции одномоментно присутствуют сти-
лизованные изображения белого солн-
ца и луны? На дневное небесное свети-
ло, словно на спинку дивана, спиной 
упирается чуть откинувшаяся назад 
фигура всадника-овентавра, а луна 
уютно примостила свой изогнутый си-
луэт на его правом бедре.

Подобная гиперболизация физиче-
ских качеств батыра, когда он спосо-
бен манипулировать солнцем, луной, 
ветром и звездами, является характер-
ной чертой героических эпосов тюрк-
ских кочевых народов Евразии. Об 
этом подробно рассказывает Р. С. Ли-
пец в книге «Образ батыра и его коня в 
тюрко-монгольском эпосе», выпущен-
ной в Москве, в 1984 году.

Другой сторона факта в том, что в 
глазах оседлых народов, кочевые ци-
вилизации представлялись самобыт-
ной и стихийной силой, способной на 
поглощение и переустройство этниче-
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ских культур, ведущих отличный от 
них образ жизни.

В реальности же, случалось и так, что 
люди, никогда прежде не видевшие коня, 
принимали всадников, тоже никогда не 
виданных прежде, за чудовище  – 
получеловека-полуживотное. Считает-
ся, что именно по недоразумению поя-
вились легенды о мифических кентав-
рах, и «... появление его в древнегрече-
ской литературе и искусстве  – это 
пластическое воплощение непонятного 
и удивительного явления тогдашней ре-
альности, которая увиделась жителям 
Древней Эллады в образе степняка – че-
ловек как бы сросшийся с лошадью».[5]

Таким образом, суммируя вышеска-
занное и завершая искус ство вед ческо-
сравнительный анализ гобеленов «Зна-
меносец» и «Кара кангюи», можно ска-
зать, что Алибай Калтаевич не изменяет 
своему творческому почерку и продол-
жает удивлять неординарными 
изобразительно-стилисти ческими ре-
шениями художественных образов, 
трансформируя символику этнокульту-
ры тюркских кочевых народов в «ико-
нографические знаки». В  последние 
годы мастер больше времени уделяет 
работе над созданием живописных про-
изведений абстрактно-декоративного 
характера, и, новые гобелены на вы-
ставках и вернисажах, к сожалению, 
зрители видят не часто.

И все же, существует определенная 
уверенность в том, что найденные им в 
«Кара кангюи» художественно-
стилистические концепты уже в бли-
жайшем будущем возможно изменят 
эстетические идеалы других художни-
ков современного гобелена в Казахста-
не. Поэтому, актуальной задачей ста-
новится необходимость изучения и 
осмысления этого нового культурно-
художественного явления, рожденного 
творческими экспериментами Бапано-
ва, чтобы предвидеть пути и возмож-
ности дальнейшего развития гобелена 
в изобразительном искусстве совре-
менного Казахстана.
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Дослідження особистості відоме 
науковими теоріями, концепціями, 
школами, серед яких: гуманістична 
теорія Карла Роджерса, гуманістична 
теорія А.Маслоу, психоаналітична те-
орія З.Фрейда, аналітична психологія 
К.Юнга, теорія особистості А.Адлера, 
теорія розвитку особистості К.Хорні, 
егопсихологія Е.Еріксона, диспози-
ційна теорія формування особистості 
психологів Г.Айзенка, Б.Теплова та В.
Небиліцина, теорія особистісних кон-
структів Дж.Келлі, пасіонарна теорія 
етногенезу Л.Гумільова, теорія О.Ле-
отнтьєва [1; 4; 2]. Апелюючи до осо-
бистості, як моделі, закріпленої век-
торами психології, ми формуємо 
основу аналізу – тло, яке наповнюєть-
ся строкатими і багатозначними 
структурно-комунікативними одини-
цями. Саме їх концептуальні механіз-
ми дають можливість обговорення 
особистості не як статичного об’єкта, 
що проектує свої властивості в єдино-
му часовому просторі, а як поняттю з 
його процесуально-темпоральною ор-
ганізацією, коли ми описуємо його 
через зміну станів, отримуючи при 
цьому спектральну і діаметрально-
розгалуджену модель її сутності. Пси-
холог Г.Олпорт у статті «Особистість: 
проблема науки чи мистецтва?» чітко 
окреслює алгоритм пізнання сутності 
особистості, яка ґрунтується на по-

тужних контекстуальних зв’язках різ-
них наукових напрямів, методів їх 
дослідження та тлумачення. Відтак, 
науково-концептуальні підходи до 
проблеми творчої особистості в кон-
тексті мистецтвознавчої моделі дослі-
дження Л.Шаповалової, апеляція до 
особистості в розрізі хронометричної 
періодизації Н.Савицької, принципи 
системного аналізу темпоральних ка-
тегорій мислителя О.Болдачева, до-
слідження психології професіоналіз-
му А.Маркової, механізми самореалі-
зації та самоактуалізації особистості 
кристалізованих науковими розроб-
ками А.Маслоу і т.д., відкривають но-
вий вектор у простір пізнання і ви-
вчення людини «як вищої інтегруючої 
субстанції» (вислів Н.Савицької) хро-
нотоп якої представлений проблемою 
протистояння особистості реаліям 
буття [8]. У такому просторі соціаль-
ної багатовекторності та маркованої 
неоднозначності і формується кому-
нікативний дискурс митця, що всту-
пив у діалог з епохою, сутність котрої 
кристалізована потужними зіткнен-
нями різних суспільних поглядів, про-
низана проекціями численних мис-
тецьких течій, контрастна багатознач-
ність яких розсікає часовий вимір, 
пишучи книгу життя людини, особис-
тості, майстра.

Занурення у минуле мистецького 

ТВОРЧА ПОСТАТЬ ДМИТРА ГНАТЮКА (СУТНІСТЬ 
НАУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ)

Бондарчук Віктор Олексійович
кандидат мистецтвознавства, доцент НМАУ імені П.І.Чайковського
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простору ХХ століття дає можливість 
відчути динаміку генераційного про-
тистояння у творчості Б.Лятошинсько-
го, Л.Ревуцького, ввібрати інтонації 
народного мелосу у композиціях 
К.Стиценка, В.Косенка, Платона та Ге-
оргія Майбороди, відчути екзистен-
ційну напругу композиторської техні-
ки В.Губаренка, В.Кирейка, Ю.Мейту-
са, полинути у вимір неперевершених 
координат композиторської техніки 
М.Скорика, Є.Станковича, В.Сильве-
строва, насолодитись неповторними 
зворотами вокальної творчості І.Шамо, 
О.Білаша, осмислити ідентифікацію 
народно-інструментальної традиції 
крізь оптичні проекції В.Зубицького, 
замислитися над проблемою проти-
стояння особистості і часу у творчості 
С.Турчака, К.Симеонова, відчути са-
кральні лейтмотиви хорової звучності 
у інтерпретаціях Є.Савчука, перео-
смислити канони оперного виконав-
ства завдяки співу І.Паторжинського, 
Є.Чавдар, З.Гайдай, А.Солов’яненка, 
Є.  Мірошниченко, Б.Руденко, Л.Лоба-
нової, Є.Колесник, М.Стеф’юк. Кожне 
з перерахованих імен являє собою віху 
українського професійного академіч-
ного мистецтва, яке не тільки віддзер-
калює культурні та суспільно-політичні 
тенденції, а й потужно моделює мис-
тецький простір України ХХ століття з 
потенцією його ствердження у конти-
нуумі європейський та світових пара-
дигм. Це ті особистості, які проекту-
ють собою сферу мистецького середо-
вища, яке сформувало, зростило і від-
пустило у простір соціального, 
політичного та культурного станов-

лення постать, яка окреслила площину 
вітчизняних мистецьких звершень 
ХХ  – початку ХХІ століття  – 
Д.М.Гнатюка. Проблема дослідження 
творчої біографії – одна з окремих на-
прямів дослідження теорії культури – 
пов’язана з кардинальними поняттями 
теорії та психології творчості та сприй-
няття, теорії пізнання у дуже широко-
му, що виходить далеко за межі власне 
мистецтва, сенсі. Мова йде про спорід-
неність і певну адекватність творчих 
імпульсів, мотивів, спонукань та оста-
точних результатів творчості Худож-
ника, що ставить перед культурологіч-
ною наукою кардинальні проблеми за-
гальної теорії художньої культури, 
мистецтва й теорії творчості.
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Кандидат історичних наук Державний вищий навчальний заклад  
«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет  
імені Григорія Сковороди»

У даній статті висвітлюється проблеми, регіонального спів-
робітництва по охороні навколишнього середовища в Арктиці й 

Антарктиці, оскільки Міжнародно-правова охорона навколишнього середовища 
в цих регіонах має свої особливості, зумовлені насамперед тим, що природні 
комплекси полярних областей земної кулі є дуже вразливими, у разі нанесення 
шкоди навколишньому середовищу цих регіонів її відновлення вимагає більш три-
валого часу, ніж в інших регіонах нашої планети.

Охорона навколишнього середовища в Арктиці здійснюється на основі норм 
міжнародного права, як універсальних конвенцій, наприклад Конвенції ООН з 
морського права 1982 р, так і регіональних міжнародно-правових угод.

На регіон Арктики поширюється дія наступних міжнародних правових ак-
тів: Міжнародної Конвенції щодо запобігання забрудненню моря нафтою 
1954 року з поправками 1962 1969 1971 років та Конвенції щодо запобігання за-
брудненню моря скидами відходів та інших матеріалів від 29 грудня 1972 року.

Крім того, існує ряд двосторонніх угод з охорони навколишнього середовища, 
укладених між північними країнами – Данією, Канадою, Норвегією, Росією (СРСР) 
і США. З них випливають спеціальні угоди по природоохоронним заходам щодо 
особливо важливих, які потребують підвищеної уваги об’єктів природного серед-
овища, наприклад Угода про збереження білих ведмедів  – Осло, 15  листопада 
1973 р (набрало чинності 26 травня 1976 г.).

Питання охорони навколишнього середовища перебували в полі зору не тільки 
парламентаріїв, а й урядів скандинавських країн, учасники підтвердили при-
хильність Стратегії охорони навколишнього середовища Арктики і прагнення 
продовжувати роботу в напрямку втілення її в життя перш за все в рамках 
Програми арктичного моніторингу та оцінки.

В Оттаві 19 вересня 1996 року представниками урядів Канади, Данії, Фінлян-
дії, Ісландії, Норвегії, Російської Федерації, Швеції та Сполучених Штатів Амери-
ки – арктичних держав – була заснована в якості форуму високого рівня Арктич-
на Рада.

Ключові слова: Арктика, Антарктика, охорона, міжнародне співробітни-
цтво.
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PROTECTION OF THE ENVIRONMENT IN THE ARCTIC AND 
ANTARCTIC REGIONS

This article covers the problems of regional cooperation on environmental protection 
in the Arctic and Antarctica, as the international environmental protection in these regions 
has its own peculiarities, primarily due to the fact that the natural complexes of the polar 
regions of the globe are very vulnerable in the event of damage the environment of these 
regions, its recovery requires more time than in other regions of our planet.

Environmental protection in the Arctic is based on the norms of international law, such 
as universal conventions, such as the 1982 United Nations Convention on the Law of the 
Sea, as well as regional international legal agreements.

The Arctic region is subject to the following international legal acts: International Con-
vention for the Prevention of Marine Pollution by Oil, 1954, as amended 1962 1969, 1971, 
and the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Waste and Other Materials 
of December 29, 1972.

In addition, there are a number of bilateral environmental agreements concluded be-
tween the Nordic countries – Denmark, Canada, Norway, Russia (USSR) and the United 
States. Of these, special agreements on environmental protection measures are particularly 
important, requiring increased attention to the environment, such as the Conservation of 
White Bears Convention, Oslo, on November 15, 1973 (came into force on May 26, 1976).

Environmental issues were not only visible to parliamentarians but also to Scandinavian 
governments, participants reaffirmed the commitment of the Arctic Environment Strategy 
and the desire to continue working towards its implementation, primarily within the frame-
work of the Arctic Monitoring and Evaluation Program.

Representatives of the Governments of Canada, Denmark, Finland, Iceland, Norway, 
the Russian Federation, Sweden and the United States of America – the Arctic states – were 
established in Ottawa on September 19, 1996 as the Arctic Council’s high-level forum.

Keywords: Arctic, Antarctica, security, international cooperation.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В АРКТИЧЕСКИХ 
И АНТАРКТИЧЕСКИХ РЕГИОНАХ

В данной статье освещается проблемы, регионального сотрудничества по охра-
не окружающей среды в Арктике и Антарктике, поскольку Международно-правовая 
охрана окружающей среды в этих регионах имеет свои особенности, обусловленные 
прежде всего тем, что природные комплексы полярных областей земного шара очень 
уязвимыми в случае нанесения вреда окружающей среде этих регионов ее восстанов-
ления требует более длительного времени, чем в других регионах нашей планеты.

Охрана окружающей среды в Арктике осуществляется на основе норм меж-
дународного права, как универсальных конвенций, например Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г., так и региональных международно-правовых сделок.
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Регіональне співробітництво по 
охороні навколишнього середовища в 
Арктиці й Антарктиці регламентуєть-
ся низкою угод по Арктиці і єдиним 
міжнародно-правовим актом по Ан-
тарктиці – Договір про Антарктику від 
1 грудня 1959 р

Крижаний покрив полюсів Землі 
має величезне значення у формуванні 
клімату нашої планети. Темна плівка 
або пил, що осів на поверхні льоду, 
може зменшити його здатність відби-
вати сонячні промені на 20%, що, в 
свою чергу, призведе до танення льо-
дів. Крижаних полів не буде більше 
через три роки, а це загрожує суттєви-
ми змінами теплового режиму Землі, 

що може привести до підвищення рів-
ня Світового океану, в результаті  – 
зникнення з лиця землі окремих міст, 
наприклад Нью-Орлеана в США, або 
такої країни, як Нідерланди. Якщо змі-
нити отримання Землею сонячної 
енергії на 1% в ту або іншу сторону, 
тобто б бік зменшення або збільшення, 
то полярні льоди можуть розтанути 
або планета увійде в новий льодовико-
вий період.

Міжнародно-правова охорона на-
вколишнього середовища в цих регіо-
нах має свої особливості, зумовлені 
насамперед тим, що природні комп-
лекси полярних областей земної кулі є 
дуже вразливими, у разі нанесення 

На регион Арктики распространяется действие следующих международных 
правовых актов: Международной конвенции по предотвращению загрязнения 
моря нефтью 1954 с поправками 1962 1969 1971 и Конвенции по предотвращению 
загрязнения моря сбросами отходов и других материалов от 29  декабря 
1972 года.

Кроме того, существует ряд двусторонних соглашений по охране окружаю-
щей среды, заключенных между северными странами – Данией, Канадой, Норве-
гией, Россией (СССР) и США. Из них вытекают специальные соглашения по 
природоохранным мероприятиям по особо важным, требующих повышенного 
внимания объектов природной среды, например соглашение о сохранении белых 
медведей – Осло, 15 ноября 1973 г. (вступило в силу 26 мая 1976 г.).

Вопросы охраны окружающей среды находились в поле зрения не только пар-
ламентариев, но и правительств скандинавских стран, участники подтверди-
ли приверженность Стратегии охраны окружающей среды Арктики и стремле-
ние продолжать работу в направлении воплощения ее в жизнь прежде всего в 
рамках Программы арктического мониторинга и оценки.

В Оттаве 19  сентября 1996  представителями правительств Канады, Да-
нии, Финляндии, Исландии, Норвегии, Российской Федерации, Швеции и Соеди-
ненных Штатов Америки – арктических государств – была основана в качестве 
форума высокого уровня Арктическая Совет.

Ключевые слова: Арктика, Антарктика, охрана, международное сотрудни-
чество.
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шкоди навколишньому середовищу 
цих регіонів її відновлення вимагає 
більш тривалого часу, ніж в інших ре-
гіонах нашої планети.

Разом з тим науково-технічний 
прогрес зупинити неможливо, глоба-
лізація проблем має місце в будь-яких 
областях діяльності людини, інтерес 
до цих регіонів земної кулі постійно 
зростає в цілях їх вивчення, з одного 
боку, і господарського освоєння  – з 
іншого. Правда, про господарському 
освоєнні можна говорити тільки сто-
совно Арктики, Антарктика залиша-
ється лише науковим полігоном, хоча 
ще в 1982 р на значення охорони при-
роди в полярних областях Землі в 
зв’язку з тим, що в умовах сучасної 
науково-технічної революції ці області 
стали доступними для господарського 
освоєння і все більш інтенсивного ви-
користання природних ресурсів. Але 
господарське освоєння Антарктики не 
починалися навіть в даний час – в пер-
ше десятиліття XXI ст., І згідно з 
міжнародно-правовим документам, 
зокрема, Договору про Антарктику як 
особою зберігає Районі, і Протоколу 
про захист навколишнього середови-
ща до Договору про Антарктику від 
4  жовтня 1991  м з Доповненням до 
Протоколу, що стосуються питань ар-
бітражу, і п’ятьма Додатками до нього, 
здійснюватися не буде.

Арктика і Антарктика в зв’язку зі 
схожістю природно-кліматичних умов 
регіонів надають подібний вплив на 
клімат усієї планети. На першому пла-
ні в даний час виявляється актуальна 
проблема скорочення озонового шару. 

Згідно ст. 1  Віденської конвенції про 
охорону озонового шару від 22 берез-
ня 1985 року це поняття означає – шар 
атмосферного озону над пограничним 
шаром планети. Спостереження за 
озоновим шаром в Антарктиді ведуть-
ся Всесвітньою метеорологічною орга-
нізацією (ВМО) з 1963 р, в тому числі з 
1978 р із застосуванням супутникової 
апаратури.

Озонова діра представляє собою 
розрив озоносфери діаметром понад 
1000 км. До теперішнього часу відомо 
про існування двох озонових дір – над 
Арктикою і Антарктикою. Озонова 
діра над Антарктикою, яка пересува-
ється в бік австралійського континен-
ту, була виявлена в 1982  р. Аналогіч-
ний розрив озоносфери над Арктикою 
був зафіксований в 1992 р. Появу озо-
нових дір фахівці в галузі природни-
чих наук пов’язують з використанням 
в промисловості і в побуті фреонів 
(хладонів), які руйнують озоновий 
шар.

Руйнування озонового шару пред-
ставляє собою небезпеку для всього 
живого, так як озоновий шар захищає 
поверхню нашої планети від надмірно-
го впливу ультрафіолетового випромі-
нювання, тобто невидимого оком елек-
тромагнітного випромінювання з до-
вжиною хвиль від 10 до 400 нанометрів 
(1  нанометр дорівнює 1  мільярдної 
частки метра), яке розташоване в спек-
трі між фіолетовими і рентгенівськи-
ми променями. Це випромінювання 
становить 9% всієї енергії Сонця, ви-
робляється і деякими іншими зірками, 
а також деякими лазерами, високотем-
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пературної плазмою, прискореними 
електронами. Вчені в зв’язку з цим 
пропонують прискорити виконання 
заходів, передбачених Віденською кон-
венцією про охорону озонового шару 
від 22 березня 1985 року про обмежен-
ня викидів окислів азоту або їх тран-
скордонних потоків. Основний напря-
мок даних міжнародно-правових ак-
тів – боротьба з використанням озоно-
руйнуючих технологій, зокрема 
технологій, пов’язаних із застосуван-
ням фреонів.

В Преамбулі Договору про Антарк-
тику підкреслюються дві обставини  – 
мирне використання Антарктики і 
встановлення міцного фундаменту для 
продовження наукових досліджень 
відповідно до цілей і принципів ООН. 
Положення Договору застосовуються 
до району південніше 60 паралелі пів-
денної широти, включаючи шельфові 
льодовики, але не зачіпають ніяких 
прав будь-якої держави або здійснення 
цих прав, визнаних міжнародним спів-
товариством, щодо відкритого моря в 
даному регіоні (ст. 6).

Мирне використання території ре-
гламентує ст. 1 Договору, яка встанов-
лює заборону на проведення будь-
якого роду військових заходів, ство-
рення військових баз і укріплень, про-
ведення військових маневрів, а також 
випробувань будь-яких видів зброї. 
Використання даного регіону у вій-
ськових цілях загрожує порушенням 
цілісності вельми крихкої екосистеми 
даного регіон, його статусу природно-
го заповідника. Однак другий абзац 
цієї статті передбачає можливість ви-

користання військового персоналу або 
оснащення для наукових досліджень 
або будь-яких інших мирних цілей.

У момент укладення Договору ви-
ключно важливе значення для збере-
ження миру і охорони навколишнього 
середовища має ст. 5 Договору, згідно з 
п. 1  якої накладена заборона на будь-
які ядерні вибухи в Антарктиці і ви-
далення радіоактивних матеріалів в 
цьому районі.

Протокол до Договору про Антарк-
тику від 4 жовтня 1991 р ст. 1 уточнює 
поняття самого Договору про Антарк-
тику, району його дії, вводить в обіг 
поняття «Консультативна нарада за 
Договором про Антарктику», «Кон-
сультативні Сторони Договору про 
Антарктику», «Система Договору про 
Антарктику», «Арбітражний трибу-
нал», «Комітет».

Сторони Договору взяли на себе згід-
но із ст. 2.: «…відповідальність за всео-
сяжну охорону навколишнього середо-
вища Антарктики та залежних від неї і 
пов’язаних з нею екосистем», визначили 
Антарктику «…як природного заповід-
ника, призначеного для світу і науки».

У Протоколі акцентується увага 
щодо мінеральних ресурсів шостого 
континенту, розробка яких відповідно 
до ст. 7  заборонена, крім проведення 
наукових досліджень.

Характеристика оцінки впливу на 
навколишнє середовище представлена 
в ст. 8  Протоколу, з нею кореспондує 
Додаток 1. Важливо зробити наголос на 
ту обставину, що попередню оцінку та-
кого впливу на навколишнє середовище 
Антарктики та залежних від неї і 
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пов’язаних з нею екосистем можна по-
ділити за ступенем впливу на три рівні:

менш ніж незначний або обмеже-
ний по часу вплив;
незначний або обмежений по часу 
вплив;
більш ніж незначний або обмеже-
ний по часу вплив.
Додатки до договору стосуються 

різних організаційно-технічних і пра-
вових питань: Додаток 1 «Оцінка впли-
ву на навколишнє середовище», Дода-
ток 2 «Збереження арктичної флори і 
фауни», Додаток 3 «Видалення і управ-
ління ліквідацією відходів», Додаток 4 
«Запобігання забрудненню морського 
середовища» та Додаток 5 «Охорона і 
управління районами».

Додаток 2 «Збереження арктичної 
флори і фауни», в свою чергу, має три 
доповнення А, В, С.

Доповнення А визначає як особли-
во охоронюваних видів фауни Arcto-
cetphalus  – морського котика і 
Ommatophoca rossi – тюленя Росса.

Доповнення В стосується дозволу 
на ввезення в Антарктику: а) кімнат-
них рослин і б) лабораторних тварин і 
рослин, включаючи віруси, бактерії, 
дріжджі і грибки, тощо.

Доповнення С регламентує запо-
біжні заходи щодо ввезення мікроор-
ганізмів.

Жива домашня птиця або інші живі 
птахи не ввозяться в район дії договору 
про Антарктику. Птах, призначений 
для вживання в їжу, перед упаковкою 
повинен бути перевірений на наявність 
таких хвороб, як хвороба Ньюкастла, 
туберкульоз і дріжджові інфекції.

Не виключено, що з урахуванням 
сучасної ситуації з поширенням пта-
шиного грипу буде внесено доповне-
ння і про це захворювання.

Не використана в їжу будь-яка до-
машня птиця або її частини в 
обов’язковому порядку вивозяться за 
межі району дії Договору про Антарк-
тику і знищуються спалюванням або 
будь-якими іншими рівноцінними ме-
тодами, що виключають ризик для 
флори і фауни регіону.

Слід уникати ввезення в Антаркти-
ку нестерильного ґрунту.

До речі зауважимо, що Договір про 
Антарктику, Протокол про охорону 
навколишнього середовища до Дого-
вору про Антарктику та Доповнення 
до нього, а також Додатки, підписані в 
1991 році, є яскравим прикладом того, 
як міжнародна угода з плином часу 
«обростає» технічними та юридични-
ми положеннями, конкретизують його 
первісний зміст.

Відповідно до Протоколу був засно-
ваний новий інститут – Комітет з охо-
рони навколишнього середовища в 
Антарктиці (ст. 11), до складу якого 
кожна країна-підписант делегує свого 
представника. Комітет є консультатив-
ним органом, рішення якого носять 
рекомендаційний характер. На допо-
могу представнику країни можуть де-
легуватися експерти і радники.

На Комітет покладені функції фор-
мулювання рекомендацій Сторонам 
Договору щодо:

• ефективності заходів, що вжива-
ються згідно з Протоколом;

• необхідності вдосконалення, по-
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силення або іншого поліпшення 
таких заходів;

• необхідності в додаткових захо-
дах у випадках їх доцільності;

• процедур або ситуацій, що вима-
гають невідкладних дій, включа-
ючи відповідні дії в надзвичайних 
екологічних ситуаціях;

• подальшої розробки системи 
Особливо Охоронюваних Райо-
нів Антарктики;стану навколиш-
нього середовища Антарктики;

• необхідності проведення наукових 
досліджень, включаючи моніто-
ринг навколишнього середовища.

В необхідних випадках Комітет у 
відповідності зі своїми функціями 
проводить консультації з Науковим 
комітетом з антарктичних досліджень, 
Науковим комітетом по збереженню 
морських живих ресурсів Антарктики 
та іншими науковими, природоохо-
ронними і технічними організаціями.

Сторони Договору про Антарктику 
утворюють інспекції, цілями яких є 
сприяння охороні навколишнього се-
редовища Антарктики та залежних від 
неї і пов’язаних з нею екосистем, забез-
печення дотримання вимог Протоко-
лу. Статус інспекцій регулюється як 
Договором про Антарктику, так і Про-
токолом.

Розглядаючи основні постулати До-
говору про Антарктику, Протоколу ра-
зом із Доповненнями і Додатками не 
можна не приділити увагу важливої 
події, що відбулась на рубежі XX – XXI 
ст.  – відкриття гігантської підлідної 
водойми – озеро Схід. Це підлідне озе-
ро було відкрито в 1994  р, що знахо-

диться в центрі антарктичного конти-
ненту під крижаним покривом, що 
товщину приблизно 4 км. Дослідження 
проводилися через льодову свердлови-
ну, глибина якої становить 3,5  км, за 
допомогою технологічного обладнан-
ня, що працює при температурі -50 гра-
дусів. Лід на цій глибині, за даними 
ізотопних досліджень, являє собою за-
мерзлу воду озера, тому отримана 
можливість вивчення геохімічного і 
мікробіологічного складу озера до 
проникнення в водойму. Найголовні-
шим етапом вивчення озера стане від-
бір проб води та осадових порід, що 
дозволить світовій науці отримати ві-
домості про еволюцію життя на плане-
ті в унікальних умовах відсутності 
контакту з атмосферою протягом міль-
йонів років, а також відомості про 
формування рельєфу шостого конти-
ненту до епохи його заледеніння. Ве-
ликий інтерес до даного наукового 
проекту проявляють дослідники кос-
мічних об’єктів.

Але разом з тим ця розробка зустрі-
чає певний опір ряду країн відносно 
того, що буріння озера Схід може мати 
катастрофічні наслідки (можуть бути 
винесені на поверхню бактерії, що ви-
кликають смертельні хвороби). Роботи 
з буріння свердловини було припине-
но в 1999 році.

Охорона навколишнього середови-
ща в Арктиці здійснюється на основі 
норм міжнародного права, як універ-
сальних конвенцій, наприклад Кон-
венції ООН з морського права 1982 р, 
так і регіональних міжнародно-
правових угод.
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На регіон Арктики поширюється 
дія наступних міжнародних правових 
актів: Міжнародної Конвенції щодо за-
побігання забрудненню моря нафтою 
1954  року з поправками 1962 1969 
1971  років та Конвенції щодо запобі-
гання забрудненню моря скидами від-
ходів та інших матеріалів від 29 грудня 
1972  року, ці дві конвенції можуть 
бути з повним правом віднесені до 
морського права, з одного боку, і при-
ймалися перш за все з метою охорони 
морського середовища, але вони є ак-
тами природоохоронного властивості, 
з іншого боку.

Крім того, існує ряд двосторонніх 
угод з охорони навколишнього серед-
овища, укладених між північними кра-
їнами  – Данією, Канадою, Норвегією, 
Росією (СРСР) і США. З них виплива-
ють спеціальні угоди по природоохо-
ронним заходам щодо особливо важ-
ливих, які потребують підвищеної ува-
ги об’єктів природного середовища, 
наприклад Угода про збереження бі-
лих ведмедів  – Осло, 15  листопада 
1973  р (набрало чинності 26  травня 
1976 г.).

Цим нормативно-правовим актом 
передбачено заборону видобутку біло-
го ведмедя (п. 1  ст. 1), крім випадків 
наукової необхідності або забезпечен-
ня традиційного промислу місцевих 
жителів. Важливо, що заборонена не 
тільки видобуток власне білих ведме-
дів, а й експорт, імпорт і транзитні пе-
ревезення цього звіра, його частини 
або отриманої з білого ведмедя про-
дукції, охороняються також умови її 
проживання.

Північні країни, а також інші заці-
кавлені держави укладали між собою 
двосторонню угоду з питань охорони 
навколишнього середовища в даному 
регіоні: радянсько-японське, радян сь-
ко-американське, американо-японське, 
американо-канадське.

До історії питання про формування 
нового міжнародного правопорядку в 
Арктиці, треба згадати про певні зу-
силля країн ОВД (Організації Варшав-
ського Договору) зокрема, в 1989 році 
вносилися колективні пропозиції щодо 
зменшення військової активності в ак-
ваторіях морів і океанів, що омивають 
Європу, і конкретно по зниженню вій-
ськового протистояння на півночі Єв-
ропи і в Арктиці. Таким чином, демілі-
таризація регіону мала велике значен-
ня не тільки для вирішення проблеми 
роззброєння, а й охорони навколиш-
нього середовища, здоров’я населення, 
збереження умов його існування.

В кінці XX  – початку XXI ст. вдо-
сконалення міжнародного співробіт-
ництва з питань охорони навколиш-
нього середовища в Арктичному регіо-
ні стало розвиватися активніше, про-
водилися міжнародні конференції, 
створювалися нові міжнародні органі-
зації. Перша конференція парламента-
ріїв даного регіону, що ознаменувалася 
прийняттям Декларації, яка містила 
рекомендації урядам країн-учасниць з 
найбільш гострих питань охорони на-
вколишнього середовища регіону, від-
булася в столиці Ісландії в Рейк’явіку в 
серпні 1993  року. На конференції об-
говорювалися питання охорони на-
вколишнього середовища, розвитку 
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економіки, положення; корінного на-
селення, безпеки і співробітництва в 
галузі охорони середовища. Друга по-
дібна конференція відбулася в місті 
Іеллоунайф (Канада) в 1996  році, тре-
тя – в м Салехарді (Росія) в 1998 р.

Для взаємодії між парламентаріями 
різних країн в період до скликання 
конференцій був створений робочий 
орган  – Постійний комітет парламен-
таріїв Арктичного регіону – новий ін-
ститут для вдосконалення взаємодії 
держав регіону в галузі охорони навко-
лишнього середовища.

Питання охорони навколишнього 
середовища перебували в полі зору не 
тільки парламентаріїв, а й урядів скан-
динавських країн, учасники підтвер-
дили прихильність Стратегії охорони 
навколишнього середовища Арктики і 
прагнення продовжувати роботу в на-
прямку втілення її в життя перш за все 
в рамках Програми арктичного моні-
торингу та оцінки.

В Оттаві 19 вересня 1996 року пред-
ставниками урядів Канади, Данії, Фін-
ляндії, Ісландії, Норвегії, Російської 
Федерації, Швеції та Сполучених Шта-
тів Америки – арктичних держав – була 
заснована в якості форуму високого 
рівня Арктична Рада, перед якою ста-
вилися наступні завдання, а саме:

• способів організації співпраці, коор-
динації та взаємодії між арктичними 
державами з питань Арктики, що ста-
новлять спільний інтерес, із залученням 
об’єднань арктичних корінних народів 
та інших жителів Арктики, особливо з 
питань сталого розвитку та захисту арк-
тичного навколишнього середовища;

• нагляду та координацією програм, 
заснованих в рамках Стратегії охорони 
навколишнього середовища Арктики 
по Арктичній програмі моніторингу і 
оцінки навколишнього середовища  – 
АМАР, програми збереження арктич-
ної флори і фауни, програми захисту 
арктичного морського середовища, по-
передження готовності та реагування 
на надзвичайні ситуації.

У Раді в якості повноправних членів 
представлені Канада, Данія, Фінляндія, 
Ісландія, Норвегія, Російська Федера-
ція, Швеція і Сполучені Штати Амери-
ки. Крім того, постійними учасниками 
Арктичного Ради відповідно до Декла-
рації є такі організації, як Приполярна 
конференція іннуітів, Рада саамів, Асо-
ціація корінних нечисленних народів 
Півночі, Сибіру і Далекого Сходу Росій-
ської Федерації. Статус постійних учас-
ників передбачається надавати також і 
іншим Арктичним організаціям корін-
них народів за умови, що їх представ-
ники становлять в цих організаціях 
більшість і представляють або один ко-
рінний народ, що проживає на терито-
рії більш ніж однієї Арктичної держави, 
або кілька корінних народів, які про-
живають на території однієї Арктичної 
держави. При цьому кількість постій-
них учасників не повинно перевищува-
ти кількість членів Арктичної Ради.

Розгляд міжнародного співробітни-
цтва в галузі охорони навколишнього 
середовища в полярних областях на-
шої планети дозволяє зробити наступ-
ні висновки, а саме:

Антарктика представляє особливий 
інтерес і є об’єктом міжнародно-правової 



60 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

охорони завдяки особливому природно-
му стану, що відрізняється перш за все 
через відсутністю населення.

Використання регіону передбача-
ється тільки в мирних цілях. В Антарк-
тиці заборонено проведення ядерних 
вибухів, а також ввезення і видалення 
на цій території радіоактивних відхо-
дів. Цей регіон виключений зі сфери 
військової діяльності, крім участі вій-
ськових у тих чи інших наукових захо-
дів; заборонено проведення будь-якого 
роду військових заходів, створення 
військових баз і укріплень, проведення 
військових маневрів, а також випро-
бувань будь-яких видів зброї.

Арктика і Антарктика надають 
якщо не абсолютно ідентичний, то 
дуже схожий вплив на клімат усієї пла-
нети. В зв’язку з цим необхідний єди-
ний підхід до між народно-правової 
охорони навколишнього середовища в 
цих регіонах.

Розробка мінеральних ресурсів в 
Антарктиці допускається в дуже об-
межених масштабах в рамках відповід-
ного геологічного відводу і тільки в 
наукових цілях під міжнародним 

контролем і без істотного порушення 
цілісності надр.
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Привлечение населения к занятиям 
массовой физической культурой в 
СССР не только способствовало его 
оздоровлению, но и выполняло важ-
ные воспитательные функции, поэто-
му советское руководство уделяло се-
рьезное внимание данному процессу.

В Пензенской области развитием 
физкультурно-спортивного движения 
занимался областной комитет по де-
лам физкультуры и спорта. В октябре 
1950  г. пензенский облкомитет по де-
лам физкультуры и спорта издал при-
каз № 62 «Об участии физкультурных 
организаций Пензенской области в 
выполнении постановления IV плену-
ма ЦК ВЛКСМ». На пленуме комсомо-
ла отмечалось, что многие местные 
организации ВЛКСМ не приняли всех 
необходимых мер по вовлечения моло-
дежи в занятия физкультурой и спор-
том, особенно на селе; комсомольцы 
зачастую не принимают активного 
участия в деятельности физкультур-
ных коллективов, не состоят членами 
спортивных обществ; спортивные соо-
ружения используются не в полной 
мере и т.д. Российский республикан-
ский комитет указывал, что недостат-
ки массового физкультурного движе-

ния во многом обусловлены слабой 
работой комитетов по делам физкуль-
туры и спорта и советов добровольных 
спортивных обществ на местах [1, л. 
25]. Для улучшения состояния физ-
культурно-спортивной занятости на-
селения пензенский облкомитет пред-
принял ряд шагов. В начале 1951 г. ра-
ботники аппарата и внештатные ин-
спекторы комитета выезжали в 26 рай-
онов области с целью проверки работы 
и оказания помощи в выполнении ди-
ректив и указаний. В целях повыше-
ния политического уровня и деловой 
квалификации руководящих физкуль-
турных работников в Пензе была про-
ведена командирская учеба с председа-
телями райкомов физкультуры и до-
бровольных спортивных обществ 
(25  человек), в районах области  – с 
преподавателями физкультуры школ и 
председателями советов коллективов 
физкультуры (26  человек). Проводи-
лась массовая подготовка обществен-
ных физкультурных кадров (обще-
ственные инструктора, судьи по спор-
ту, председатели коллективов). С це-
лью обеспечения районов области 
кадрами квалифицированных работ-
ников практически весь выпуск техни-

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ В НАЧАЛЕ 1950-Х ГГ.
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кума физической культуры 1951 г. был 
направлен для работы в районы обла-
сти. Началось формирование резерва 
физкультурных кадров на выдвижение 
на руководящую работу [2, л. 115-
115об].

Местные спортивные команды ста-
ли принимать участие в большем ко-
личестве соревнований за пределами 
региона. Например, только в течение 
зимнего периода 1950-1951 гг. пензен-
цы заявили о себе в матче городов По-
волжья по конькам на приз им. А. 
Капчинского (IV место); в матче девя-
ти городов РСФСР по лыжам (V ме-
сто); в первенстве РСФСР по лыжам 
колхозной молодежи (25 место); в пер-
венстве РСФСР по лыжам (37  место); 
во Всесоюзных соревнованиях техни-
кумов физической культуры по лыжам 
и конькам; в розыгрыше кубка РСФСР 
по русскому хоккею; в розыгрыше куб-
ка РСФСР по хоккею с шайбой; в матче 
восьми городов РСФСР по баскетболу 
(3-5  место); в финале Всероссийского 
шахматного турнира памяти М.И. Чи-
горина [2, л. 153-154].

На 1951  г. пензенский облкомитет 
заявил Комитету по делам физкульту-
ры и спорта при Совете Министров 
РСФСР об участии сборных команд 
области в матчах, кубках и первен-
ствах РСФСР в 1951  г.  – Спартакиаде 
сельской молодежи РСФСР, посвящен-
ной Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке; многоборье ГТО; первенстве 
РСФСР для юношей и девушек; вело-
гонке «Калинин – Москва – Калинин»; 
лично-командном первенстве по тяже-
лой атлетике; заочном первенстве по 

телеграфу; лично-командном первен-
стве по спортивной и художественной 
гимнастике и т.п. [2, л. 131-133].

Областные соревнования также 
стали многочисленнее. Так, в 1951  г. 
были проведены соревнования с об-
щей численностью принявших участие 
1910 человек: первенство по русскому 
хоккею (255  участников), первенство 
по беговым конькам (94  участника), 
первенство по лыжам (ДСО) (193 участ-
ника), чемпионат по шахматам 
(16 участников), первенство по штанге 
(33  участника), первенство по лыжам 
сельской молодежи (906  участников), 
первенство по хоккею с шайбой 
(80  участников), спартакиада вузов и 
техникумов (333 участника) [2, л. 118].

7 июня 1951 г. «с целью всесторон-
него содействия развитию массового 
физкультурного движения в нашей об-
ласти и повышению мастерства спор-
тсменов путем широкой пропаганды и 
агитации физической культуры и 
спорта» был подписан приказ № 48 об 
утверждении областной секции про-
паганды и агитации физической куль-
туры и спорта в составе: председатель 
секции – В.П. Рогачев (обком ДОСАР-
Ма), заместитель председателя  – Н.П. 
Ляпков (облсовет ДСО «Колхозник»), 
члены – Грачев (обком ВЛКСМ), Ю.П. 
Волохова (обком ВЛКСМ), Ерасов (об-
ластной отдел культпросветработы), 
Леонова (областное управление кино-
фикации), Т.А. Толмачева (техникум 
физкультуры), В.И. Агеев (облкомитет 
физкультуры и спорта) [4, л. 87].

С целью обеспечения физкультур-
ных организаций области необходи-
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мой материально-технической базой 
было закончено строительство первой 
очереди стадиона велозавода; решен 
вопрос в секретариате ВЦСПС об от-
пуске средств на восстановление зда-
ния церкви под спортклуб ДСО «Ме-
дик»; по ходатайству облкомитета 
были запланированы ДСО «Буревест-
ник» средства на строительство от-
крытого бассейна на 1951 г. В область 
завезли значительное количество ка-
чественного спортинвентаря: гоноч-
ные велосипеды, коньки, ботинки, 
лыжи, шерстяные рейтузы, свитера и 
т.д. Местной промышленностью изго-
товлено большое количество маек, 
трусов, тапочек и т.д.

Тем не менее, недостатков в работе 
облкомитета было много. Вопреки 
«бравурной» отчетности, в начале 
1951 г. обнаружилось, что при облкоми-
тете организованы и работают обще-
ственные спортивные секции только по 
велосипедному спорту, баскетболу, 
футболу и шахматам, при городских и 
районных комитетах – в основном, сек-
ции по спортивным играм [3, л. 39].

Г.П. Мельницкий, председатель об-
лкомитета, считал, что развитие 
физкультурно-спортивного движения 
в области тормозило недостаточное 
количество и малая опытность имев-
шихся физкультурных кадров, особен-
но работников комитетов физкульту-
ры; плохая материальная база и дефи-
цит финансовых средств; слабая по-
мощь физкультурным организациям 
со стороны некоторых партийных, со-
ветских, комсомольских и профсоюз-
ных организаций [2, л. 134-139].

Таким образом, в начале 1950-х гг. в 
Пензенской области власти активно 
занимались развитием массового физ-
куль турно-оздоровительного движе-
ния. Тормозящими факторами явля-
лись типичные трудности советской 
повседневности того времени  – недо-
статок средств, квалифицированных 
кадров и т.д.
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Початок ХХ століття в історії Укра-
їни відзначився появою ряду жіночих 
громадських організацій. Вони форму-
валися як за певними інтересами, так і 
за національною приналежністю і ві-
росповіданням. Одним з перших таких 
об’єднань на Волині було Товариство 
християнської жіночої прислуги в ім’я 
Святої Зіти. Подібні організації з іден-
тичною назвою на той час вже існува-
ли в ряді європейських держав. Вони 
стали з’являтися після енцикліки папи 
Леона ХІІІ (1891 р.), який закликав ка-
толиків до збереження та дотримання 
християнських цінностей [4, c. 270].

Зіта – католицька свята, яку вважа-
ють покровителькою домашніх робіт-
ників та обслуговуючого персоналу [2, 
c. 302].

26 липня 1907 року Волинським гу-
бернським у справах про товариства та 
союзи присутствієм видано дозвіл на 
реєстрацію Товариства християнської 
жіночої прислуги в ім’я Святої Зіти в 
місті Житомирі. Засновницями були 
мешканки Житомира дворянки: Анна 
Бернардівна Андзелевич, Валерія Йо-
сипівна Бохенська, Марія Михайлівна 

Таборовська та міщанки: Текля Габріе-
лівна Омецинська, Розалія Іванівна 
Янковська, Магдалина Мартинівна 
Кержик.

Станом на 1917  рік загальна кіль-
кість членів цього товариства станови-
ла 80  осіб. Правління знаходилося по 
вулиці Басейній,12 поруч з Кафедраль-
ним костьолом [1, арк. 32].

Товариство мало завдання розви-
вати серед своїх членів любов до робо-
ти, набожність, сором’язливість та бе-
режливість; покращувати відношення 
жіночої частини прислуги до своїх гос-
подарів, формувати почуття взаємної 
довіри та християнської любові до 
ближніх; спонукати служниць до сум-
лінного виконання своїх обов’язків; 
турботу за долю служниць під час хво-
роб, чи безвинної втрати роботи та 
допомогу в її пошуках.

Для досягнення поставленої мети 
товариство облаштувало бюро з пошу-
ку місць працевлаштування, яке діяло 
абсолютно безкоштовно. Також воно 
заохочувало своїх членів грошовими 
винагородами за багаторічну віддану 
службу в одному місці, сприяло отри-

ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКОГО ТОВАРИСТВА 
ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЖІНОЧОЇ ПРИСЛУГИ В ІМ’Я СВ. ЗІТИ
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манню недовиплаченої винагороди від 
господарів спочатку шляхом ведення 
переговорів, а якщо виникала необхід-
ність, то власним коштом наймали ад-
воката. Допомогу та опіку також отри-
мували новоприбулі до Житомира 
служниці, а також хворі і ті, хто безви-
нно втрачав місце роботи.

Усі члени Товариства християнської 
жіночої прислуги в ім’я Святої Зіти ді-
лилися на три категорії: співзасновни-
ки, дійсні та асоційовані. Членом спів-
засновником могла бути будь-яка осо-
ба, котра робила грошовий внесок на 
користь товариства у розмірі не менше 
5  карбованців. До дійсних членів за-
раховували тільки служниць, після 
відповідного позитивного голосуван-
ня загальним зібранням. Вступна пла-
та для них становила 30 копійок, а по-
дальші щомісячні членські внески на 
потреби організації – 15 копійок. Асо-
ційованими членами могли стати ро-
ботодавці (тільки жіночої статі), якщо 
їх затверджувало загальне зібрання 
більшістю голосів. Вступна плата для 
них становила 1  карбованець, щомі-
сячна – 30 копійок.

До правління товариства входило 
10  членів, які обиралися на один рік. 
Правління обирало голову, його за-
ступника, секретаря та скарбника.

Припинення членства в товаристві 
було можливим за власним бажанням 
в будь-який час, у випадку смерті та у 
випадку виключення з членства. 
Останнє належало до компетенції 
правління, яке здійснювало її з причи-

ни несплати внесків впродовж більше 
як 3 місяців, або аморальної поведінки 
членів [3, c. 1-8].

У зв’язку з революційними подія-
ми, громадянською війною та остаточ-
ним встановленням Радянської влади 
у 1920 р. Товариство християнської жі-
ночої прислуги в ім’я Святої Зіти, як і 
більшість подібних організацій, при-
пинило існування.

Отже, на прикладі розглянутої гро-
мадської організації бачимо, що вона, 
як і ряд подібних товариств, котрі дія-
ли на Волині на початку ХХ століття, 
мала чітко розроблену організаційну 
структуру. Прописані в статуті прави-
ла регулювали усі сторони її діяльнос-
ті. Зважаючи на становище жінки в 
тогочасному суспільстві, такого роду 
організації часто були чи не єдиним 
джерелом як матеріальної, так і мо-
ральної допомоги, вагомою підтрим-
кою в процесі реалізації життєвих за-
думів та починань.
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Поперековий остеохондроз хребта – 
одне з найпоширеніших хронічних за-
хворювань людини, при якому хворо-
бливий процес з’являється спочатку в 
міжхребцевих дисках, а потім і у суміж-
них хребцях [1; 4].

Але робіт, присвячених комплексно-
му підходу до фізичної реабілітації хво-
рих на поперековий остеохондроз недо-
статньо, вони носять розрізнений харак-
тер, що і визначило мету нашої роботи – 
визначення ефективності застосування 
комплексного підходу, який базується на 
поєднанні кінезіо- і тракційної терапії, 
при проведенні фізичної реабілітації 
осіб з поперековим остеохондрозом 
хребта з урахуванням його клінічних 
проявів.

Для досягнення поставленої мети, 
необхідно було вирішити наступні за-
вдання:

Проаналізувати сучасні дані про еті-
опатогенез і клінічні прояви остеохон-
дрозу поперекового відділу хребта, а та-

кож обґрунтувати роль немедикамен-
тозних засобів в консервативному ліку-
ванні даного захворювання;

На основі аналізу розробити комп-
лексну програму фізичної реабілітації, 
засновану на поєднанні кінезіо- і трак-
ційної терапії;

Вивчити динаміку функціонального 
стану хворих в процесі стаціонарного 
лікування із застосуванням розробленої 
програми.

При з’ясуванні скарг, інтенсивність 
болю оцінювали за візуальною аналого-
вою шкалою (ВАШ). Для оцінки ефек-
тивності запропонованої методики ви-
значали амплітуду рухів поперекового 
відділу хребта. Визначення амплітуди 
проводили методом гоніометрії в ході, 
якого виявлявся кут повороту плечово-
го поясу відносно тазостегнового сугло-
ба. Для оцінки стану м’язів тулуба було 
обрано тестування м’язів спини мето-
дом утримання тулуба на час [4].

Дослідження проводилося з 12  хво-
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рими чоловіками приблизно однакового 
віку (40-45 років) з середнім рівнем фі-
зичної підготовленості. При цьому були 
відібрані хворі з діагнозом попереково-
крижовий остеохондроз хребта. Трива-
лість захворювання складала в серед-
ньому 4,5 роки. Усі пацієнти на момент 
початку дослідження знаходилися в під-
гострому періоді больового синдрому. 
При цьому пацієнти були підібрані так, 
щоб лікування, що призначалося, було 
адекватним їх стану. Для проведення до-
слідження відібрані пацієнти були роз-
ділені на 2 групи – дослідну і контроль-
ну, по 6 чоловік у кожній. Учасники до-
слідної групи проходили фізичну реабі-
літацію за новою комплексною 
методикою на протязі 3 місяців.

Нами був розроблений спеціальний 
комплекс кінезіотерапії, кожен етап яко-
го включав вправи спрямовані на скоро-
чення глибоких м’язів спини і черевного 
преса, а також ті вправи, які дозволяють 
їх розслабити і розтягнути. Розроблений 
комплекс поєднувався у загальний 
комплекс із горизонтальним підводним 
витяжінням (підводною тракцією), яка 
проводилася у ванні з поміщеним у неї 
похилим тракційний щитом. Сила тяги 
при першій процедурі становила 5  кг. 
Потім під час кожної наступної процеду-
ри її збільшували на 5 кг і на 4-5-й про-
цедурі доводили до 20-30 кг. В кінці про-
цедури вантаж поступово зменшували. 
Тривалість впливу процедури складала 
20-40  хв. Курс лікування складав 10-
12 процедур через день [3].

При роботі з учасниками контроль-
ної групи, застосовувалася одна із 
стандартних методик фізичної реабілі-

тації при захворюваннях на попе-
реково-крижовий остеохондроз хреб-
та, яка включала до себе тільки кінезі-
отерапію [2].

У контрольній групі основна увага 
була спрямована на зниження больового 
синдрому. Заняття кінезіотерапією по-
чалися з комплексу вправ в щадному 
режимі. На 7  день дані лікарського 
контролю показали, що значного зни-
ження інтенсивності больового синдро-
му у більшості пацієнтів нажаль не ста-
лося. До кінця другого тижня продо-
вження занять дало позитивний резуль-
тат. Больовий синдром знизився, 
зменшився гіпертонус м’язів попереко-
вої області. На 21 день фізичної реабілі-
тації огляд показав стійку тенденцію до 
зниження інтенсивності болю в попере-
ковій області і по ходу сідничних нервів. 
У кінці дослідження було встановлено 
достовірне поліпшення стану м’язів ту-
луба і збільшення рухливості попереко-
вого відділу хребетного стовпа. В ре-
зультаті у кінці дослідження ми отрима-
ли істотні відмінності в рівні одужання 
тестованих груп.

Гоніометрія показала, що на початку 
дослідження контрольна і дослідна гру-
пи мали приблизно однаковий кут по-
вороту плечового поясу відносно тазос-
тегнового суглоба. У кінці дослідження 
обидві групи показали явне поліпшення 
цього показника, проте показник рухли-
вості дослідної групи виявився кращим. 
У контрольній групі він склав 74,9±2,2, а 
в дослідній – 85,4±2,8, відповідно.

Про позитивну динаміку в стані 
м’язового корсета можна стверджувати 
на підставі виміру часу утримання тулу-
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ба. Достовірно високий результат був 
показаний в обох групах 63,3±2,3 (контр-
ольна група) і 76,5±2,3 (дослідна група). 
Проте можна стверджувати, що запропо-
нована нами методика ефективніша, 
оскільки існують достовірні відмінності 
між результатами контрольної і дослідної 
груп наприкінці дослідження. Таким чи-
ном, запропонована методика дозволила 
ефективніше зміцнити м’язовий корсет 
хребта і розширити рухові можливості 
пацієнтів в порівнянні з базовою.

Оцінка вираженості больового син-
дрому в процесі проведення огляду по-
казала, що у пацієнтів з обох груп на 
початок дослідження вона була приблиз-
но однаковою. В процесі фізичної реабі-
літації больовий синдром також постій-
но знижувався у пацієнтів з обох груп. 
Проте динаміка цього процесу була де-
кілька різною. Вираженість больового 
синдрому за період дослідження знизи-
лася в контрольній групі майже в 2 рази, 
а в дослідній – в 3.

Із зменшенням больового синдрому 
спостерігалося збільшення силових ха-
рактеристик м’язів спини і черевного 
пресу, що було підтверджено тестом на 
утримання тулуба. Значне поліпшення 
результатів цього теста можна пояснити 
також зниженням больового синдрому.

Нормалізація силової витривалості 
м’язів тулуба у поєднанні з регулярно 
виконуваними силовими вправами з 
розслабленням, забезпечила нормальну 
корсетну і трофічну функції м’язів тулу-
ба, що призвело до запобігання спазмам 
глибоких м’язів спини та напрузі міо-

фасціальних структур і тим самим було 
понижено несприятливу дію на міжхре-
бетні диски і суглоби. Завдяки підви-
щенню силової витривалості м’язів ту-
луба і гнучкості хребта збільшилися ру-
хові можливості хворих, що надало зна-
чний стимул для поліпшення їх 
психоемоційного стану, а також сприят-
ливо позначалося на тонусі глибокої 
мускулатури хребта, перешкоджаючи її 
спазмам.

Отже, розроблену нами експеримен-
тальну методику можна пропонувати 
при відновному лікуванні хворих з 
попереково-крижовим остеохондрозом 
хребта, як в амбулаторних, так і в стаці-
онарних умовах. Методика відновного 
лікування в контрольній групі також є 
робочою, але має нижчу ефективність.
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На сучасному етапі дослідженню 
соціально-психологічного клімату 
приділено достатньо уваги. Однак 
більшість досліджень присвячено 
соціально-психологічному клімату 
трудового, педагогічного колективу 
школи. Метою ж нашої статті є дослі-
дження соціально-психологічного клі-
мату на заняттях творчістю в закладі 
позашкільної освіти.

В даний час роль системи позашкіль-
ної освіти в підготовці підростаючого 
покоління істотно зростає. Вона покли-
кана вирішити найважливішу соціальну 
проблему, пов’язану з виявленням та 
розвитком тих задатків і здібностей ді-
тей, які часто не потрапляють в коло 
шкільних компетенції, але забезпечують 
стійкий саморозвиток та самореалізацію 
дитячої особистості. Комплексним засо-
бом, що поєднує в собі переваги як 
початково-технічного, так і художньо-
естетичного виховання, є гуртки 
декоративно-ужиткової творчості. Вони 
розвивають конструкторські здібності 
вихованців, винахідливість, просторове 
і логічне мислення, уяву та фантазію. 
Діти відвідують гуртки з великим інтер-

есом та прикладають массу зусиль для 
оволодіння тим видом творчості, який 
вони обрали. Тому дуже важливе зна-
чення має створення сприятливого 
соціально-психо логіч ного клімату на за-
няттях, формування здорової психоло-
гічної атмосфери та дружелюбних, дові-
рливих взаємовідносин [4]. 

Соціально-психологічний клімат  – 
це якісний бік міжособистісних сто-
сунків, що виявляється у сукупності 
психологічних умов, які сприяють або 
перешкоджають продуктивній діяль-
ності та всебічному розвиткові осо-
бистості в групі. Одним із перших 
розкрив зміст психологічного клімату 
В.М.Шепель. 

 Психологічний клімат, на його дум-
ку – це емоційне забарвлення психоло-
гічних зв’язків членів групи, що вини-
кає на основі їх симпатії, збігів харак-
терів, інтересів, схильностей. Він вва-
жав, що клімат стосунків між людьми 
в складається з трьох складових. Пер-
ша складова  – це соціальний клімат, 
який визначається усвідомленням 
спільних цілей і завдань організації. 
Друга складова  – моральний клімат, 
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який визначається прийнятими мо-
ральними цінностями організації. Тре-
тя складова – це психологічний клімат, 
тобто ті неофіційні відносини, які 
складаються між працівниками. У ці-
лому, цей феномен прийнято називати 
соціально-психологічним кліматом ко-
лективу організації [1].

Здоровий же психологічний клімат 
на заняттях означає, що дитина пере-
буває у стані духовного комфорту: рів-
новаги, спокою, захищеності; вона за-
доволена своїм буттям, оптимістична. 
У стані емоційного комфорту дитина 
характеризується оптимістичним сві-
тосприйняттям, вона вірить у при-
хильність до неї оточуючих, відкрита 
для контактів. Це позитивно познача-
ється на всіх сферах життєдіяльності, 
підвищує працездатність, посилює ак-
тивність, упевненість, віру у свої мож-
ливості, сили.

Психологічний комфорт залежить 
від того, як педагог підтримує дітей, 
забезпечує їх успіхи в різних видах ді-
яльності. Про стан емоційного ком-
форту, захищеності, зручності свідчить 
те, як дитина переживає задоволення 
успіху, безпеки, свою значимість для 
інших, унікальність. Усе це є фунда-
ментом для позитивного особистісно-
го зростання, активізації саморозвит-
ку, підтримки самооцінки [3]. 

На заняттях відділу декоративно-
прикладного та образотворчого мис-
тецтва панують відкриті, дружні сто-
сунки, що служить джерелом натхнен-
ня, стимулом подолан ня труднощів, те, 
що дає почуття задоволення й розу-
міння того, що зусилля не були марни-

ми. Взаєморозуміння й відкритість  – 
основа рівноправних, безконф ліктних 
стосунків.

Слід зазначити, що відділ 
декоративно-прикладного та образот-
ворчого мистецтва за своєю суттю вже 
є унікальним набором арт-тера пев-
тичних технік, які чинять сприятливий 
психологічний вплив на вихованців 
гуртків. Адже заняття малюванням, 
вишивкою, плетінням, шиттям, виго-
товленням ляльок, роботою з природ-
німи матеріалами, ліпленням, одним 
словом мистецтвом є чудовою можли-
вістю для дитини «відкритися», поді-
литися своїми емоціями та страхами. 
Дітям іноді так важко висловити сло-
вами всі ті емоції, що вирують у душі. 
Саме арт-терапія допомогає їм віднай-
ти душевну гармонію. 

Мистецтво – невидимий місток, що 
поєднує два протилежні світи: світ 
фантазії та реальності. Часто таємні 
бажання, підсвідомі почуття та емоції 
легше викласти у творчості, ніж вира-
зити у словесній формі. Тому останнім 
часом великої популярності набуває 
метод лікування за допомогою худож-
ньої творчості, або арт-терапія. Арт-
терапія є найбільш давньою та при-
родною формою корекції емоційного 
стану, якою можна користуватись для 
зняття накопиченої психічної напруги, 
для того, щоб заспокоїтись чи просто 
зосередитись. Творчість як дитини, так 
і дорослого, реалізована у процесі арт-
терапії, дає можливість висловити та 
відтворити внутрішні почуття, пере-
живання, сумніви, конфлікти та споді-
вання, у символічній формі пережив-
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ши ще раз важливі події, адже обра-
зотворча діяльність здатна виражати 
неусвідомлюваний зміст психічного 
життя. Основна мета арт-терапії по-
лягає в гармонізації психічного стану 
особистості через розвиток здатності 
самовираження і самопізнання. Цін-
ність застосування мистецтва в тера-
певтичних цілях полягає в тому, що з 
його допомогою можна на символічно-
му рівні висловити і досліджувати різ-
ні почуття та емоції: любов, ненависть, 
образу, злість, страх, радість і т.д. Ме-
тод арт-терапії дозволяє кожній люди-
ні творити своє життя в буквальному 
сенсі слова: ліпити  щастя, малювати 
печаль, писати про конфлікти. 

Арт-терапія у вузькому сенсі сло-
ва  – малюнкова терапія, заснована на 
образотворчому мистецтві.  Ізотерапія 
як варіант арт-терапії завжди «зверта-
ється» до почуттів, відображених в 
образах, тому малювання дозволяє ви-
словити, відреагувати і усвідомити різ-
ні емоційні стани. «Малюнок сприяє 
подоланню витіснення, прориву змісту 
пригнічених комплексів і супутнім їм 
негативним емоціям. Це особливо 
важливо для дітей, які не вміють або 
не можуть висловитися, тим більше 
що намалювати фантазії легше, ніж 
про них розповісти. Дитячий малю-
нок  – це особливий матеріал, який, 
окрім художньо-творчого начала, має 
важливий комунікативний сенс і, за-
вдяки можливості проекції, без обду-
мування, містить важливу і доступну 
для психолога інформацію про дитину. 
Одна з важливих переваг арт-терапії в 
тому, що мистецтво дозволяє в прихо-

ваній символічній формі реконструю-
вати  конфліктну  травматичну ситуа-
цію і знайти її вирішення завдяки тому, 
що творчість - є однією з трансформу-
ючих сил для подолання страху, триво-
ги, що виникли у зв’язку з внутрішнім 
конфліктом. Не дарма президент Ей-
зенхауер і сер Уїнстон Черчілль, незва-
жаючи на зайнятість, завжди знаходи-
ли час для малювання. Вони не прагну-
ли створювати шедеври, зате добре 
розуміли, що напружена розумова ді-
яльність вимагає переключення [2].

 Однак не тільки малювання чинить 
сприятливий психологічний вплив. 
Глина, пластилін, тісто, пісок і інші 
пластичні матеріали володіють значни-
ми можливостями для вираження силь-
них переживань, у тому числі почуття 
гніву. Робота з ними передбачає велику 
ступінь фізичної залученості й м’язової 
активності, що робить її більш «енерго-
ємною”, яка зачіпає психофізіологічні 
процеси.  Тому при роботі з ними не-
рідко може мати місце позитивний 
ефект при  психосоматичних  порушен-
нях і соматовегетативних проявах не-
вротичних станів. Також відносно но-
вий перспективний напрям  – заняття 
орігамі - конструювання різноманітних 
паперових фігурок шляхом складання 
квадрата без вирізання та склеюван-
ня зменшують рівень тривожності, до-
помагають забути біль і горе, підвищу-
ють самооцінку, сприяють налагоджен-
ню дружніх відносин, взаємодопомоги 
в дитячому колективі.

Дуже важливе значення для розви-
тку психіки, розслаблення має рукоділ-
ля. По-перше, воно активує безпосеред-
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ньо праву півкулю мозку, яка відповідає 
за творче, нелогічне мислення. По-друге, 
різні заняття, як креативне рукоділля, 
шиття сприяють викиду андрогенів, так 
званих чоловічих гормонів. Такий фено-
мен учені давно помітили, переконав-
шись, що без ручної праці жінка просто 
не може обійтися. Рукоділля кращий за-
сіб для зниження рівня адреналіну.

Творчість здатна створити в мозку 
вогнище позитивного збудження. Це 
дозволяє знімати стрес і створювати 
позитивні емоції. З’ясувалося, що не-
рвовій системі людини властиво гене-
рувати природні електричні імпульси, 
що виникають в нервових клітинах, 
м’язах і з’єднують їх в нервових волок-
нах. Гальмують ж їх діяльність нега-
тивні емоції, що ведуть до негативних 
стресів, а в деяких випадках і до депре-
сії. Людям в подібному стані заняття 
рукоділлям просто показано з медич-
них міркувань.

У старовину заняття рукоділлям 
були дуже поширені в самих різних 
прошарках суспільства. Так, небагаті 
жінки часто виготовляли вироби на 
продаж, а особи із заможних родин та-
ким чином коротали час, іноді сприй-
маючи своє захоплення як справжнє 
мистецтво, змагаючись одна з одною в 
оригінальності задуму та складності 
виконання. А ще рукоділля можна на-
звати справжнісінькою психотехнікою, 
завдяки якій ми відновлюємо родовий 
зв’язок, і тому дуже правильно навчати 
навичкам вишивання і шиття дівчаток 
з самого раннього віку. Часто жіноча 
психотерапія містить в собі повернення 
до витоків, це спроба реконструювати 

лінію роду, енергетичний потік, який 
даний нам від наших мам, бабусь, пра-
бабусь. Багато хто з дослідників, роз-
глядав велику психологічну цінність 
виготовлення ляльок, відзначаючи важ-
ливість традиційної ляльки у процесі 
виховання дитини і формування її сві-
тогляду. Звичайно, лялька завжди була 
іграшкою, але в давнину кожна річ мала 
крім побутового, буденного, ще й са-
кральне призначення. І лялька – не ви-
няток. З одного боку, гра з лялькою – це 
важлива складова прилучення дитини 
до пізнання світу і побутового життя, 
дівчинка, граючись з лялькою, психоло-
гічно готувала себе до майбутнього ма-
теринства. Однак в давнину лялька 
мала досить віддалену схожість з жи-
вою людиною, на відміну від ляльки 
сучасної. Тому є причина не тільки май-
стерності лялькаря – до наших днів ді-
йшли дуже вишукані ляльки, які свід-
чать про естетичний смак і художній 
талант майстра. На те були інші, пота-
ємні причини. Вважалося, що якщо 
лялька дуже схожа на людину, у неї 
може перейти душа живого власника, і 
саме тому ляльку, особливо дитячу, або 
ту, яка була призначена для ритуалів, 
свідомо позбавляли яскравих ознак 
«людства», зокрема, в багатьох традиці-
ях, в тому числі і в українській, ляльку 
«знеособлювали», обличчя її було або 
умовно промальоване, або ж його зо-
всім не було. У той же час, лялька за 
своїм декоративним оформленням і 
формою служить для дитини найпер-
шим зв’язком з традицією[4].

На жаль, сучасне людство все менше 
працює руками. Хоча тренування по-
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трібне не тільки м’язам. Як м’язи атро-
фуються без роботи, так і здібності 
правої півкулі слабшають, якщо їх не 
використовувати. Виконання монотон-
них, однакових рухів допомагає не тіль-
ки заспокоїтися, але й розслабитися. 
Такі рухи здатні зміцнити психіку, змен-
шити серцевий ритм, зняти напругу в 
нервовій системі, м’язах. Подібний стан 
можна порівняти з медитацією, коли 
людина повністю відволікається від 
проблем. Саме рукоділля може вивести 
людину зі стану стресу, внутрішньої на-
пруги. Зазвичай у такому стані людина 
більш спокійна, не аналізує проблеми, 
ситуації, намагаючись знайти шляхи їх 
вирішення. Творчий процес активно 
задіює мозок, особливо зони, що відпо-
відають за обробку невербальної ін-
формації: уява, просторову орієнтацію, 
інтуїцію та емоції. До речі, для сучасних 
дітей часто характерний знижений EQ 
(емоційний коефіцієнт), навіть якщо 
при цьому у них все в порядку з IQ  – 
коефіцієнт інтелекту. Можливо, занят-
тя рукоділлям допомогло б виправити 
ситуацію.

Рукоділля було поширеним і улю-
бленим жіночим заняттям протягом 
багатьох століть. Між тим ще в давні 
часи було помічено, що будь-які види 
рукоділля благотворно позначаються 
на здоров’ї. Ще в II столітті до нашої ери 
в Китаї було відомо про вплив рухів рук 
на розвиток головного мозку. Старо-
давні стверджували, що вправи з учас-
тю рук і пальців гармонізують тіло і 
розум, позитивно впливають на пам’ять. 
І це правда. На кистях рук розташовано 
безліч рефлекторних точок, від яких 

йдуть імпульси в центральну нервову 
систему. Масажуючи певні точки, мож-
на впливати на внутрішні органи, що 
пов’язані з цими точками. Рукоділля в 
цьому випадку виконує функцію все-
бічного масажу, адже в сучасному світі 
ми все менше і менше працюємо безпо-
середньо руками, хіба що на клавіатурі 
і мишкою.

Медичні експерти навіть навчилися 
визначати, який саме вплив робить той 
чи інший вид рукоділля. Так, в’язання 
на спицях вважається найбільш ефек-
тивним для придушення вогнища стре-
су. Одночасно воно сприятливо впли-
ває на організм при серцево-судинних 
захворюваннях, хворобах нирок і трав-
мах хребта. В’язання гачком стимулює 
розумову діяльність, бо при цьому ма-
сажуються нервові рецептори на паль-
цях, котрі відповідають за розумову ді-
яльність. Також стимулює роботу ни-
рок і печінки, допомагає лікувати про-
студні захворювання і остеохондроз. 
Особливо велику користь в’язання гач-
ком приносить жінкам у літньому віці, 
адже це захоплення допомагає бороти-
ся ще й зі склерозом. Комплексний 
вплив надає вишивання. Воно допома-
гає боротися з головним болем і нерво-
вим напруженням, корисно при розтяг-
ненні зв’язок та професійних захворю-
вань рук. Лікує шум у вухах, розумову 
втому, нервове перенапруження, за-
пальні захворювання статевих органів, 
розтягнення зв’язок, харчові розлади, 
хвороби сечової системи, кровоносної і 
лімфатичної систем. Вишивання (на 
машині) лікує захворювання органів 
слуху, травми черепа і наслідки від 
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струсу мозку. Допомагає відновити ін-
туїцію. А вишивання хрестом не тільки 
знімає стрес і психічне напруження, за-
безпечуючи швидке відновлення нер-
вової системи. Воно ще й сприяє поліп-
шенню дрібної моторики і забезпечує 
належний розвиток обох півкуль го-
ловного мозку. Саме тому дітям для 
повноцінного розвитку особливо реко-
мендують вишивати хрестом.

Макраме лікує хвороби серця і ни-
рок, нервові головний біль, шлункові 
болі, полегшує спазматичні болі м’язів, 
болі в кістках-за старих травм, знімає 
роздратування, хвилювання, голодні 
спазми, сонливість, гормональні пору-
шення. Не рекомендується займатися 
макраме людям з чутливою шкірою і 
поганим згортанням крові. 

Випалювання по дереву знімає напру-
гу, нервові тики, допомагає при лікуванні 
хронічних захворювань простудного ха-
рактеру, виразки, хвороб шлунка, два-
надцятипалої кишки і підшлункової за-
лози, прискорює лікування при розтягу-
ванні зв’язок, зменшує больові відчуття 
під час судом, нормалізує тиск. Димом 
дихати не можна при алергічних захво-
рюваннях і особливої чутливості до за-
пахів займатися випалюванням не реко-
мендується. Також не слід приносити до-
дому роботу по випалюванню, виконану 
в іншому місці. Різьба та розпис по дереву 
лікує короткозорість, допомагає при 
алергічному дерматиті, травмах, ударах, 
гематомах, сприяє загоєнню виразки два-
надцятипалої кишки, лікує гастрит, брон-
хіт, задишку, порушення вестибулярного 
апарату, травми печінки, сонливість, гі-
потонію, нервовий кашель, різні фобії. 

Плетіння з лози лікує поліартрит, 
нервові тики, депресію, гіпотонію, ро-
зумову втому, занепад сил, головний 
біль через перевантаження, агресив-
ність, зміцнює пам’ять. 

Під час шиття найсильніший вплив 
йде на очі, руки і побічно на мозок. Лі-
куються хвороби серця, пов’язані з по-
рушенням ритму, знижується артері-
альний тиск, нормалізується внутріш-
ньочерепний тиск, запобігають або по-
легшуються нервові зриви, стреси, 
головні болі, безсоння, втома, зменшу-
ється схильність до запорів і здуття 
живота, поліпшується склад крові. 
Шиття для прикраси інтер’єру лікує го-
ловні болі, пов’язані з погодними умо-
вами, хвороби печінки, селезінки, ни-
рок, знімає, нервові стреси, втома очей, 
шум у вухах, набряки повік і пальців, 
стимулює діяльність шлунка і обмінні 
процеси в організмі. Шиття м’яких ігра-
шок, подушечок лікує алергії, депресії, 
агресивність, манії, хвороби травного 
тракту, млявість, сонливість, хвороби 
рук, допомагає при фізичної та розумо-
вої втоми, порушення координації, по-
рушення в роботі вестибулярного апа-
рату, при спадкових хворобах крові, 
порушення функцій мозку, втрати орі-
єнтації в часі, знижує тиск. 

Тож, можна впевнено стверджувати, 
що творчість  – це не просто приємне, 
але і корисне проведення часу. В’язання, 
вишивання, малювання, ліплення та ін. 
допомагають зняти стрес, відновлюють 
біоритми організму, розвивають обидві 
півкулі головного мозку і дрібну мото-
рику рук. Заняття, що проходять у гурт-
ках відділу декоративно-прикладного та 



 75 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT 

образотворчого мистецтва надають ве-
личезний арт-терапевтичний ефект, 
сприяють гармонійному розвиту дити-
ни, формуванню психічно здорової та 
врівноваженої особистості. І цим самим 
закладають фундамент для створення 
сприятливого соціально-психологічного 
клімату у гуртках, що є запорукою успіш-
ної творчої діяльності.
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Постановка проблеми. Сучасні 
освітні технології – це система методів, 
способів, прийомів навчання, вихов-
них засобів, спрямованих на досягнен-
ня позитивного результату за рахунок 
динамічних змін в особистісному роз-
витку дитини в сучасних соціокуль-
турних умовах. Ефективність викорис-
тання тієї чи іншої технології в корек-
ційній педагогіці безпосередньо зале-
жить від того, наскільки ретельно 
продумана організація цього процесу, 
які цілі поставлені, який підхід обра-
ний. Сенс застосування технологій по-
лягає насамперед у перспективі реалі-
зації основоположної переваги цих 
технології у порівнянні з іншими засо-
бами  – можливості індивідуалізації 
корекційного навчання, забезпечення 
кожній дитині адекватних особисто 
для нього темпу і способу засвоєння 
знань.

Інтернет-технології належать до 
числа ефективних засобів навчання, 
які все частіше застосовуються в спеці-
альній (корекційній) педагогіці.

Аналіз досліджень та публікацій 
Методологічну основу досліджень 

щодо використання ІКТ у спеціальній 
освіті дітей з особливими освітніми 
потребами, визначають роботи вітчиз-
няні (Б. В. Айзенберг, О. П. Білоножко, 
Т. В. Галишникова, Т. К. Королевська, 
О. В. Кукушкіна, В. А. Нікольська та ін) 
та зарубіжні вченими (Ж. Саго, В. Д. 
Манако А. Ф Морзе Н. В. та інші).

Проблема впровадження 
інформаційно-комунікативних техно-
логій у корекційній освіті висвітлю-
ються у роботах вчених (Б.Айзенберг, 
О.Качуровська, О.Кукушкіна, О.Лег-
кий, С.Миронова, І.Холковська, М.Ше-
ремет, А.Юдилевич та ін.), у роботах 
дослідників (В.Коровіна, І.Коробова, 
Н.Яциніна та ін.). Зокрема розглядало-
ся формування інформаційно-
технологічної компетенції у майбутніх 
учителів та вчителів-предметників.

Учені Б.Айзенберг, О.Белоножко, Т.
Дегтяренко, О.Качуровська, О.Кукуш-
кіна, О.Легкий, С.Миронова, Н.Саве-
нок, Д.Солпитер, І.Холковська, Л.Чер-
касова, М.Шеремет, А.Юдилевич та 
ін.,аналізували розглядували доціль-
ність упровадження в навчально-
виховний процес спеціальних та за-

ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЙ 
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гальноосвітніх шкіл новітніх комп’ю-
терних технологій. Учені (Т.Дегтярен-
ко, О.Качуровська, О.Кукушкіна, 
О.  Легкий, С.Миронова, Л.Черкасова, 
М.Шеремет, А.Юдилевич та ін.) акцен-
тують увагу на тому, що в поєднанні з 
традиційними засобами корекційного 
вплив, комп’ютерні технології сприя-
ють розвитку психічних процесів у ді-
тей з порушенням інтелекту, особис-
тості дитини в цілому, підвищують 
якість навчання.

Проте, на думку вчених (О.Качу-
ровська, О.Легкий, С.Миронова, М.
Шеремет та ін.), в Україні існує про-
блема підготовки й перепідготовки 
педагогів-дефектологів щодо викорис-
тання комп’ютерних технологій у ко-
рекційному навчанні.

Проте, нами не було виявлено спе-
ціальних досліджень присвячених ви-
користанню інтернет-технологій на 
тернах корекційної освіти, що і стало 
метою нашого дослідження.

Виклад основного матеріалу. У су-
часній соціокультурній ситуації в Укра-
їни характеризуються та відрізняється 
істотними структурними змінами, що 
відбулися в області засобів масової ін-
формації і комунікації, розширенням 
міжнародних культурних і політичних 
контактів все більше значення набува-
ють технологічно нові види і форми 
масової комунікації між людьми. Пере-
хід до інформаційного суспільства 
пов’язаний не тільки з модернізацією в 
економіці, науці, політиці, праві і куль-
турі, а, в першу чергу, зі зміною форм 
комунікації соціальних груп, конкрет-
ної людини і суспільства. Значення ма-

сової комунікації як складової частини 
культури людини, формує життєві цін-
ності та ідеали, переконання і уявлення, 
важко недооцінити.

Сучасне суспільство стає суспіль-
ством інтернет-комунікацій, в якому 
соціокультурний, економічний, інфор-
маційний, освітній простір об’єд-
нується навколо головного елемента – 
Інтернету, і супроводжується:

– поширенням принципово нових 
художньо-творчих практик;

– змінами в системі функцій таких 
традиційних інститутів культури, як 
бібліотеки, картинні галереї, музеї, се-
редні і спеціальні освітні установи, 
вищі заклади;

– доступністю сучасного інформа-
ційно-культурного середовища широ-
кому колу населення, в тому числі і 
дітям-інвалідам, що визначає якісно 
інші умови життєдіяльності;

Інтернет, створений на основі но-
вітніх інформаційних технологій, ви-
ступаючи елементом соціальності, стає 
потужним агентом вторинної соціалі-
зації людини, долучаючи його до ме-
режного співтовариства.

У сучасній освітній політиці США 
та Європи діє декілька підходів до со-
ціалізації таких дітей, серед них:

1. Widening participation– розши-
рення доступу до освіти людей з обме-
женими можливостями.

2. Mainstreaming  – мейнстрімінг. 
Припускає, що учні з особливими по-
требами спілкуються з однолітками на 
святах, у межах різних програм дозвіл-
ля, якщо ж вони і долучені до класів 
масової школи, то насамперед для того, 
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щоб розширити можливості соціаль-
них контактів, а не для досягнення 
освітніх цілей.

3. Inclusion – інклюзія, тобто вклю-
чення, означає приведення потреб ді-
тей з психічними та фізичними пору-
шеннями у відповідність з системою 
освіти, реформування процесу на-
вчання в такій мірі, щоб він давав 
можливість реалізувати потреби всіх 
дітей без винятку. Для усунення на-
слідків або хоча б їх зменшення необ-
хідні вагомі соціальні засоби. Одним з 
таких шляхів розв’язання проблеми, 
на нашу думку, є розширення доступу 
дітей з обмеженими можливостями 
до освітніх програм і посильної тру-
дової діяльності, впровадженням но-
вих інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ) у навчанні і спілку-
ванні. Діти з особливими освітніми 
потребами мають багато потреб, які 
стандартна освітня система не в змозі 
задовільнити. Чим раніше діти цієї 
категорії будуть залучені до інформа-
ційних технологій, тим більше шансів 
вони мають для подолання соціаль-
них дефектів розвитку. Разом з подо-
ланням недоліків у навчанні дітей з 
обмеженими можливостями, ІКТ до-
зволять значно поліпшити психоло-
гічне здоров’я, і реалізувати бажання 
дітей з обмеженими можливостями 
розвивати свій потенціал через само-
актуалізацію – знаходження людиною 
вірного уявлення про свою особис-
тість. Для фізично здорових обдаро-
ваних дітей створюються різні гуртки, 
WEB–сайти в Інтернеті, з ними окре-
мо працюють як вчителі, так і викла-

дачі ВУЗів, для них проводяться олім-
піади і конкурси.

Для дітей з обмеженими можливос-
тями здоров’я нічого з вищезазначено-
го майже не існує. Лише нещодавно в 
Інтернеті з’явилися сайти для дітей з 
обмеженими можливостями в галузі 
образотворчого мистецтва і сайти, де 
обговорюють проблеми «особливих» 
дітей. За допомогою ІКТ діти з обмеже-
ними можливостями дістали змогу 
проявити свою обдарованість і особли-
во у сфері інформаційних технологій.

Через недостатність спілкування, 
діти з різними нозологіями, матимуть 
більше можливостей приділяти увагу 
інформаційним технологіям та повні-
ше виявляти свій творчий потенціал. 
Необхідно лише навчити їх основам 
роботи на комп’ютері і дати можли-
вість працювати в Інтернеті. Далі вони 
самі створять свій віртуальний світ, 
який дозволить їм вийти із замкненого 
простору квартири, розширить коло їх 
спілкування. Але це потрібно робити 
під контролем дорослих, щоб 
комп’ютер і новий віртуальний світ не 
став для дітей своєрідним психологіч-
ним наркотиком. Оскільки інклюзивна 
освіта передбачає, що різноманітності 
потреб учнів з обмеженими можли-
востями повинен відповідати конти-
нуум сервісів, в тому числі освітнє се-
редовище, найбільш сприятливе для 
них, назріла гостра необхідність у 
створенні для таких дітей освітнього 
інтернет-середовища саме в рамках ін-
клюзивної освіти.

Завдання такого інтернет-
середовища  – створити віртуальну 
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систему, яка задовольнить потреби 
кожного; дозволить домагатися успі-
хів, відчувати безпеку, цінність спіль-
ного перебування в інтернет-просторі.

Мета такого середовища – дати всім 
нужденним можливість найбільш по-
вноцінного соціального життя, най-
більш активної участі у віртуальному 
співтоваристві, тим самим забезпечи-
ти найбільш повну взаємодію, допо-
могу один одному всім членам спіль-
ноти. Основними принципами органі-
зації такого освітнього інтернет-
середовища для «особливих» дітей 
є:  – добровільність участі;  – забезпе-
чення конституційних прав на отри-
мання загальнодоступної якісної за-
гальної освіти шляхом інтеграції тра-
диційно організованого навчального 
процесу та освітніх інтернет-
технологій;  – забезпечення умов для 
отримання загальної освіти, корекції 
порушень розвитку та соціальної адап-
тації на основі спеціальних педагогіч-
них підходів з використанням елемен-
тів сучасних технологій;  – адаптив-
ність моделі освітнього інтернет-
середовища до рівнів і особливостей 
розвитку та підготовки дітей з особли-
вими потребами. Зазначимо, що 
інтернет-середовище, має бути націле-
не не тільки на освітні цілі, а й на те, 
щоб кожна дитина з обмеженими мож-
ливостями здоров’я знайшла опти-
мальний для себе спосіб успішно адап-
туватися в житті. В умовах освітнього 
середовища необхідно проводити ще й 
допрофесійну підготовку учнів, нада-
вати їм допомогу у професійному са-
мовизначенні. Створення умов для на-

вчання у віртуальному середовищі 
(обладнання робочих місць у школі і 
вдома шляхом встановлення комп’ю-
терів) дасть можливість розпочати 
здійснення професійної діяльності ще 
до закінчення школи, засвоїти первин-
ні навички, необхідні для професій, 
що вимагають володіння інформацій-
ними технологіями. Своєрідною плат-
формою для створення освітнього 
інтернет-середовища для дітей з осо-
бливими потребами може стати Всеу-
країнський освітній портал «Острів 
знань» (http://ostriv.in.ua) з існуючим 
сайтом «Інклюзивна освіта». Саме 
освітній портал «Острів знань» цілком 
відповідає наведеним умовам і є інте-
грованою системою сучасних інфор-
маційних і освітніх технологій. Осно-
вними інструментами цього комплексу 
є інформаційні, технологічні і комуні-
каційні можливості середовища Інтер-
нет.

Вчені (О. Качуровська, О. Легкий, С. 
Миронова, І. Холковська та ін.) під-
креслюють, що в навчанні різних кате-
горій дітей із порушеннями психофі-
зичного розвитку широко застосову-
ються персональні комп’ютери, де ви-
користання корекційного потенціалу 
програмних засобів створює сприятли-
ві умови для активізації пізнавальної 
діяльності школярів, розвитку їхнього 
логічного мислення та мовлення.

Також, дослідники й практики від-
значають великий інтерес, який вини-
кає у дітей з психофізичними порушен-
нями в процесі взаємодії з комп’ютером 
[I. Больших, В. Воронін, В. Кондратен-
ко, О. Кукушкiна, О. Легкий, Б. Мороз, 
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І. Федосова], де на думкою дослідників 
має корекційний важливий ефект ви-
користання нових інформаційних тех-
нологій у навчальному процесі спеці-
альних шкіл, адже відбувається видо-
зміна окремих видів пізнавальної ді-
яльності, яка створює сприятливі умови 
для успішнішого навчання учнів з об-
меженими можливостями. Взаємодія з 
комп’ютером здебільшого приводить 
до позитивного результату їх самостій-
ної діяльності, що є важливим момен-
том стабілізації емоційного стану, од-
ним із засобів самореалізації особис-
тості (О. Легкий) [3].

На думку С. Миронової, комп’ютер 
має бути не об’єктом вивчення, а засо-
бом, за допомогою якого дитина з ва-
дами психофізичного розвитку зможе 
заповнити прогалини у знаннях з різ-
них предметів. Вдало дібрані 
комп’ютерні програми забезпечують 
розвиток здібностей, умінь, інтересів 
та навичок дитини і потребують пев-
ного рівня пізнавальної активності. 
Комп’ютер може стати потужним дже-
релом формування не лише пізнаваль-
ної активності, а й прагнення до знань, 
отримання задоволення результатами 
власної діяльності, розвитку самостій-
ності мислення. Завдяки використан-
ню комп’ютерної техніки здійснюється 
індивідуалізація навчання, орієнтація 
на конкретного учня [5].

Крім того, важливим враховуван-
ням особливостей психіки дітей з осо-
бливими потребами, особливо тих, що 
можуть ускладнити роботу з технікою. 
Це, перш за все, підвищена втомлюва-
ність, розпорошена увага, сповільне-

ний темп сприймання, тривале вхо-
дження у процес роботи. Інтерес до 
комп’ютера підвищує і працездатність, 
зосереджує увагу і дещо збільшує темп 
роботи.

Так вчена І. Хохловська вважає, що 
у навчанні дітей, що мають особливі 
потреби широко набувають персо-
нальні комп’ютери. На її думку 
комп’ютерні засоби можна використо-
вувати для розвитку навичок читання, 
письма, навчання математики, інозем-
ної мови [6].

На думку, О.  Качуровської вико-
ристання комп’ютерної програми у на-
вчальному процесі шкіл сприяє 
індивідуально-дифернційованому під-
ходу, розвиває пізнавальну активність 
учнів з вадами мовлення. Але для 
впровадження інформаційних техно-
логій у навчальний процес можливий 
лише за умов створення якісний 
навчально-корекційних програмних 
засобів [2].

О. Легкий підкреслює, що інформа-
ційні технології навчання допомагають 
учителю досягти навчально-
корекційних цілей. Педагог застосовує 
додаткові можливості для підтримки і 
спрямування розвитку особистості 
учня з обмеженими можливостями, 
творчого пошуку, організації їх спільної 
роботи, розробки й вибору необхідних 
навчальних комп’ютерних програм [4].

Як бачимо, результати проведених 
досліджень засвідчують значне підви-
щення продуктивності навчання учнів 
в умовах використання комп’ютера, 
що вимагає відповідного програмно-
методичного забезпечення. Концен-
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трується увага на необхідність спеці-
ального відбору програмного змісту, 
його відповідного конструювання на 
основі врахування вікових та індивіду-
альних особливостей учнів і структу-
ри їхньої пізнавальної діяльності на 
кожному з етапів навчання. Підкрес-
люється важливість застосування но-
вих інформаційних технологій у систе-
мі традиційних засобів навчання, су-
місність і взаємозв’язок із ними.

Важливо, щоб вирішення навчаль-
них і корекційних завдань за допомо-
гою комп’ютерних засобів навчання 
вбудовувалося у систему корекційної 
роботи відповідно до індивідуальних 
можливостей учнів і корекційно-
освітніх завдань. Реалізація, яких здій-
снюється при першорядній ролі корек-
ційного педагога за принципом по-
трійної взаємодії: педагог – комп’ютер – 
дитина.

Висновки. Проаналізувавши всі лі-
тературні джерела ми бачимо, що 
Інтернет-технології впливають на всі 
сфери життєдіяльності людини, осо-
бливо на інформаційну діяльність, до 
якої належить навчання. З викорис-
танням ціх технологій у навчально-
виховному процесі збільшується про-
дуктивність праці викладачів і учнів, 
це можна розглядати як раціональний 
спосіб підвищення ефективності і ін-
тенсифікації навчання і самонавчання. 
ІКТ дозволяють автоматизувати ін-
формаційні процеси: довготривало і 
компактно зберігати, оперативно шу-
кати, обробляти, продукувати нову, 
передавати на будь-які відстані і 
пред’являти в необхідному вигляді 

мультимедійну (текстову, табличну, 
графічну, анімовану, звукову та відео 
інформацію.

Засоби ІКТ можна застосовувати на 
всіх етапах дефектологічну супроводу 
(діагностика, корекція, консультуван-
ня). Для діагностики відхилення в роз-
витку існують спеціальні комп’ютерні 
тести, програми обробки результатів. 
В процесі корекції можуть бути вико-
ристані навчальні комп’ютерні про-
грами, комп’ютерні ігри, презентації. У 
роботі з батьками можна також вико-
ристовувати комп’ютерні презентації, 
відеоуроки.

На сьогоднішньому етапі викорис-
тання інтернет-технологій стало супро-
воджувати всьому процесу дефектоло-
гічну супроводу. Відбулося введення 
засобів навчання, які засновані на ін-
формаційних технологіях, у контекст 
вітчизняної традиції спеціалізованої 
освіти дітей з різними нозологіями.

Таким чином, професійно компе-
тентний педагог, використовуючи за-
соби ІКТ, повинен враховувати, що 
використання інформаційних і кому-
нікаційних технологій буде виправда-
ним і призведе до підвищення ефек-
тивності навчання у тому разі, якщо 
таке використання буде відповідати 
конкретним потребам системи освіти, 
якщо навчання в повному обсязі без 
використання відповідних засобів ін-
форматизації неможливо або важко.

Тому потрібно більш ретельно під-
ходити до підготовити готовності по 
використанні ІКТ майбутніх корекцій-
них педагогів у роботі з дітьми, які ма-
ють різні нозології. Як ми бачимо, на 
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сьогодні актуальною залишається про-
блема у недостатній кількості розро-
бленні спеціалізованих комп’ю тер них 
програм для розв’язання корекційних 
та навчальних завдань та спеціально 
розроблених методичних підходах.
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Проблема ролі емпатії в особистіс-
ному розвитку давно стала предметом 
наукового дослідження в психології. 
Це пов’язано з тією обставиною, що 
емпатія як психологічний феномен 
впливає на особистість в цілому, під-
вищує продуктивність її діяльності.

Емпатія є однією з провідних про-
фесійно значущих якостей педагогічно-
го працівника і здійснює значний вплив 
на соціально-перцептивну і комуніка-
тивну сфери в системі міжособистісних 
відносин. Педагог повинен бачити світ 
очима школяра, інакше педагогічну вза-
ємодію неможливо організувати ні на 
дидактичному, ні на психологічному 
рівні. Таке професійне бачення розви-
вається на основі важливої якості вчи-
теля – емпатії. Емпатія як явище харак-
теризується високим рівнем чутливос-
ті, уважності до іншого, співчуттям, 
співпереживанням. Тобто емпатія у 
структурі особистості педагога розумі-
ється, з одного боку, як ситуативно ви-

никаюче переживання, а з іншого – як 
стійка індивідуальна якість, спрямова-
ність особистості, що виявляється в 
готовності вчителя проявити емоційне 
тепло, співпереживання, співчуття, 
сприяння учневі. Зрозуміло, що така 
душевність педагога допомагає йому 
розвивати душевність школяра. Таким 
чином, емпатійність необхідно розгля-
дати як одну із провідних характерис-
тик особистості педагога [2, c.71].

Саме емпатійність, як наголошує 
О.Д.  Кайріс, дозволяє вивести процес 
розвитку індивідуальності школяра на 
рівень відповідності психологічним за-
кономірностям суб’єкт-суб`єктної вза-
ємодії людей взагалі і в системі «дитина-
дорослий» зокрема [1, с. 42]. Тобто ем-
патійне спілкування учителя з учнями 
характеризується рівністю психологіч-
них позицій учасників – двох суб’єктів, 
взаємним проникненням партнерів у 
світ почуттів та переживань один одно-
го; активною гуманістичною установ-
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кою партнерів, здатністю співчувати, 
співпереживати, допомагати.

Проте вміння зрозуміти іншу лю-
дину, співпереживати, співчувати їй, 
тобто проявляти емпатію у стосунках 
із нею  – ці якості не є особистісними 
якостями усіх без винятку педагогів. 
Тому важливо, щоб майбутній вчитель 
цілеспрямовано формував у собі не 
тільки педагогічні знання, уміння і на-
вички, але і відповідні професійні 
якості, зокрема у сфері спілкування.

Метою нашого дослідження було 
вивчення особливостей прояву емпатії 
у майбутніх педагогів-вчителів почат-
кових класів. Дослідження проводило-
ся впродовж 1  семестру 2017-2018  на-
вчального року на базі Миколаївського 
національного університету імені В. Су-
хомлинського, у якому взяли участь 
40  студентів спеціальності «Початкова 
освіта». Для дослідження були підго-
товлені дві методики: «Потреба у спіл-
куванні» (Ю.М.  Орлов), «Самооцінка 
емпатійних здібностей» (В.В. Бойко).

За результатами проведеного дослі-
дження було виявлено, що у 55 % сту-
дентів спеціальності «Початкова осві-
та» високий рівень потреби у спілку-
ванні. У таких досліджуваних просте-
жується прагнення взаємодіяти з 
оточуючими, вступати в контакти, на-
давати допомогу іншим. Лише у двох 
випробуваних (5 %) був виявлений 
низький рівень потреби у спілкуванні. 
У таких студентів спостерігається 
стриманість в емоційних проявах, їх 
більше привертає діловий стиль спіл-
кування, ніж довірливий.

У 40 % майбутніх вчителів почат-
кових класів простежується висока 
здібність до емпатії. Такі досліджува-
ні характеризуються спрямованістю 
уваги, сприйняття й мислення на ро-
зуміння сутності будь-якої іншої лю-
дини, на її стан, проблеми й поведін-
ку. Вони вміють створювати атмосфе-
ру відкритості, довіри, задушевності. 
Також таких досліджуваних характе-
ризує здатність передбачати поведін-
ку партнерів, діяти в умовах дефіциту 
вихідної інформації про них, опираю-
чись на досвід, що зберігається в під-
свідомості. Співучасть і співпережи-
вання виконує роль сполучної ланка 
між людьми.

Кількість випробовуваних, що зна-
ходяться в межах низького рівня, скла-
дає 25 %. Такі студенти намагаються 
уникати особистих контактів, вважа-
ють недоречним проявляти цікавість 
до іншої особистості, переконавши себе 
спокійно ставитися до переживань і 
проблем оточуючих. Подібні погляди 
різко обмежують діапазон емоційної 
чуйності й емпатійного сприйняття. 
Такі якості майбутніх педагогів, як на-
пруженість, неприродність, підозрілість 
перешкоджають розкриттю в спілку-
ванні й емпатійному збагаченню.
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Ранній дитячий вік охоплює період 
від 1 до 3 років і є одним із ключових у 
житті дитини. Він характеризується но-
вою соціальною ситуацією розвитку та 
надзвичайно швидкими темпами роз-
витку. У цей період для розвитку малю-
ка особливе значення має гра  – діяль-
ність, спрямована на орієнтування в 
предметній та соціальній дійсності. 
Ігрова діяльність малюка є основою 
формування майбутніх умінь і нави-
чок, розумових дій. А тому, систематич-
ність гри та правильна оцінка, що базу-
ється на наукових дослідженнях, мо-
жуть розкрити та спрямувати гармо-
нійний розвиток дитини раннього віку.

Проблема раннього розвитку дити-
ни, а саме його ефективна організації у 
всі часи була і залишається актуальною 
серед психологів і педагогів. В Україні 
напрям розвитку і виховання дітей ран-
нього віку започатковано дослідження-
ми І. Беха, А. Богуш, Е. Вільчковського, 
Н. Гавриш, О.   Кононко, І. Рогальської, 
Т.  Поніманської та інших. Проблеми 
раннього розвитку дитини досліджува-
ли: С. Лупан, В. Мухіна, Д. Ельконін, Л. 
Венгер, Г. Міллер та інші. На даний час 
вивченням питання ігрової діяльності 
займаються: Т.  Поніманська, О.  Чепка, 

Л.  Іщенко, О.  Поліщук, Л.  Артемова, 
Г. Григоренко та ін.

Науковці у своїх роботах зазнача-
ють, що в ранньому віці зростають фі-
зичні можливості малюка, розширю-
ються потреби, змінюються види і фор-
ми діяльності, розвиваються вольова 
сфера, елементи свідомості та самосві-
домості, ускладнюється спілкування з 
оточуючими. Відбуваються складні змі-
ни у спілкуванні дитини з дорослими та 
однолітками. У неї зберігається висока 
чутливість до емоційного спілкування, 
але за умови спільних із дорослим пред-
метних або ігрових дій. Соціальна ситу-
ація розвитку в ранньому дитинстві 
має таку структуру: «дитина  – пред-
мет – дорослий» [2].

Для розвитку малюка особливе зна-
чення має гра – особлива форма життя 
дитини в суспільстві; це діяльність, у 
якій діти в ігрових умовах виконують 
ролі дорослих, відтворюючи їхнє жит-
тя, працю та взаємовідносини [3]. На 
думку науковців грі властиві загальні 
ознаки:

1. Гра як активна форма пізнання 
навколишньої дійсності. Різноманіт-
ність її форм вводить дитину у сферу 
реальних життєвих явищ, завдяки 

ЗНАЧЕННЯ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У РОЗВИТКУ ДИТИНИ 
РАННЬОГО ВІКУ

Руденок А.І.
кандидат психологічних наук                                                                                              
Гуменна О.В. магістрантка Хмельницький національний університет

Ключові слова: ігрова діяльність, розвиток, дитина, ранній вік, дитинство.
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чому вона пізнає якості та властивості 
предметів, їх призначення, способи 
використання; засвоює особливості 
стосунків між людьми, правила і нор-
ми поведінки; пізнає саму себе, свої 
можливості і здібності. Гра іншим чи-
ном відкриває шляхи пізнання світу, 
ніж праця і навчання. У ній практичне, 
дієве освоєння дійсності відбувається 
раніше, ніж здобуття знань. Інтерес 
дитини до гри поступово вичерпуєть-
ся внаслідок засвоєння знань і вмінь. 
Це спричиняє розвиток сюжету гри, 
появу нових ролей у ній.

2. Гра як свідома і цілеспрямована 
діяльність. Кожній грі властива значу-
ща для дитини мета. Навіть найпро-
стіші ігри-дії з предметами мають пев-
ну мету (нагодувати, покласти ляльку 
спати тощо). Чим менша дитина, тим 
більш наслідувальними є її ігрові дії. 
Поступово зростає рівень усвідомле-
ності дітей у грі. Щоб досягти мети, 
вони відбирають необхідні засоби, 
іграшки, здійснюють відповідні дії та 
вчинки, вступають у різноманітні сто-
сунки з товаришами. Діти домовля-
ються про тему і зміст гри, розподіля-
ють ролі, певною мірою планують свою 
діяльність. Усе це свідчить про ціле-
спрямований, свідомий характер гри.

Засобами гри виховуються такі по-
чуття, як співчуття, вміння прийти на 
допомогу, дружба. Отже, завдяки грі 
навколишній світ, усвідомлений дити-
ною, значно розширюється. До нього 
входять не тільки предмети і явища 

найближчого оточення, а й значно 
ширше коло предметів, з якими діють 
дорослі, і які ще не доступні дитині. 
Діти захоплено грають у будь-які ігри, 
тому використання ігрової форми за-
вдань часто призводить до того, що 
діти навіть не помічають впливу до-
рослих на їх навчання і виховання. 
Вони захоплені самою грою, їм просто 
цікаво. Але непомітно для себе, під час 
такої гри малюки порівнюють, лічать, 
запам’ятовують, вирішують логічні за-
вдання і пізнають багато нового.

Отже, саме в період раннього ди-
тинства відбувається стрімкий та осно-
воположний розвиток малюка. Ранній 
вік життя характеризується супереч-
ністю між прагненням дитини до са-
мостійності, що швидко зростає, ба-
жанням брати участь у діяльності до-
рослих та її реальними можливостями. 
Цю суперечність розв’язують у ігровій 
діяльності, що виявляється провідною 
на цьому етапі. Досягнення дитини за 
цей період є вирішальними для по-
дальшого індивідуального становлен-
ня особистості.
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На сьогоднішній день судова пси-
хологія є тією наукою, яка допомагає 
вирішити різноманітні юридичні про-
блеми: надійність свідчень, мотивація 
кримінальної поведінки, психологія 
прийняття рішень, вплив особливос-
тей людської пам’яті на показання 
свідків. А для отримання всієї цієї ін-
формації, судова психології викорис-
товує певні методи, які є досить ефек-
тивними і вдосконалюються постійно 
для того, щоб отримана інформація 
була максимально достовірною і 
науково-підтвердженою [5].

Перш за все, потрібно сказати, що 

практичний психолог у своїй роботі в 
суді використовує ті методи, що вико-
ристовуються в загальній психології. 
Головним є те, що ці методи є базови-
ми і їх поєднання у роботі є доречним 
і, звичайно ж, необхідним. До таких 
методів відносимо:

1. Когнітивне опитування.
2. Метод бесіди (інтерв’ю).
3. Метод спостереження.
4. Анкетний метод.
5. Метод експерименту.
6. Складання психологічного пор-

трету (у нашому випадку  – злочинця, 
свідка, потерпілого).

МЕТОДИ РОБОТИ ПРАКТИЧНОГО ПСИХОЛОГА У СУДІ
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Вище перераховані методи є осно-
вними у роботі практичного психолога 
у юридичній сфері. Усі вони мають 
певну характеристику і різноманітне 
використання та поєднання [8].

Суть методу когнітивного опиту-
вання полягає у тому, що психолог у 
присутності юриста чи інших осіб, або 
один на один з особою, намагається 
детально відтворити усі події, що тра-
пилися. Також, важливим є те, які емо-
ції, психологічний стан був в особи у 
певний час. Тому психолог запитує те, 
що найбільше цікавить, на що варто 
звернути увагу, але так, щоб особа 
максимально розповідала усе само-
стійно [7, 11].

Метод бесіди (інтерв’ю) є один із 
найголовніших, бо дозволяє встанови-
ти контакт з особою, яка підозрюється 
в злочині чи потерпілим. Потрібно за-
уважити, що цей метод практичний 
психолог використовує переважно на 
початку розслідування. Тому, питання 
повинні бути лаконічними і зрозумі-
лими. Важливо те, що перед його про-
веденням потрібно підготувати питан-
ня, але можливо, інтерв’ю пройде 
спонтанно. Цей метод дозволяє отри-
мати інформацію про особистість, її 
ціннісні установки, коло спілкування, 
самооцінку, вподобання і усе те, про 
що ми можемо запитати особу. По-
трібно сказати, що метод інтерв’ю за-
стосовується на початку роботи, а піз-
ніше сам психолог може проводити 
бесіду у будь-який час і неодноразово. 
Також, до підпункту цього методу 
можна віднести біографічний метод, 
який дозволить психологу отримати 

інформацію про підозрюваного з та-
ких джерел як: особисті щоденники, 
різноманітні документи, медичні кни-
ги, коло спілкування [4, 24-25].

Метод спостереження є досить ці-
кавим і результативним у роботі пси-
холога. Він дозволяє спостерігати за 
реакціями підозрюваних, потерпілих у 
суді чи досудовому слідстві, їх поведін-
кою, жестикуляцією, мімікою. Психо-
лог обов’язково фіксує побачене і піз-
ніше  – за допомогою інших методів, 
може підтвердити чи спростувати 
отримані дані. Варто сказати, що да-
ний метод передбачає складання пси-
хологом певної програми дій:

• визначити спосіб фіксування ін-
формації;

• заздалегідь визначити те, що є 
найбільш важливим (за для чого 
психолог спостерігає, що очікує-
мо побачити);

• бути готовим і до таких випадків, 
що відкриємо під час спостере-
ження щось нове, раніше не відо-
ме судді, юристам і самому психо-
логу;

• під час спостереження поводити-
ся відповідно, не втручатися у 
поведінку досліджуваних;

• ретельно проаналізувати отрима-
ні дані;

• після аналізу отриманих даних, за 
допомогою інших методів, впев-
нитися у їх валідності, достовір-
ності;

• на основі отриманої інформації 
зробити висновок.

Спостереження може бути відкритим 
і прихованим. Який саме використовува-
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ти обирає сам психолог, залежно від ситу-
ації яку потрібно дослідити [3, 23-28].

Анкетний метод використовується 
досить часто, від дозволяє використо-
вувати питання відкритого чи закрито-
го типу, тобто лаконічні і розгорнуті. 
Важливим під час використання анкет-
ного методу є те, щоб психолог підібрав 
питання так, щоб була однозначність їх 
розуміння, саме тоді результати цього 
методу будуть досить цінними. Голо-
вним недоліком цього методу є те, що 
психолог не може віч-на-віч спілкува-
тися з досліджуваним. Проте, як наго-
лошувалося попередньо, доцільним є 
використання декількох методів у ро-
боті психолога в суді, щоб результати 
були справедливими і вірними. Анкет-
ний метод дозволяє проводити пара-
лельно анкетування з багатьма особа-
ми: потерпілі, свідки, підозрювані, а це 
в свою чергу, під час обробки результа-
тів дозволить виокремити певні момен-
ти (неправдиві свідчення, послідовність 
подій) [1, 42-44].

Метод експерименту характеризу-
ється досить вагомою особливістю: 
суб’єктивно-об’єктивний характер, 
тобто причинно-наслідкові зв’язки, які 
дозволять психологу зрозуміти чому 
був вчинений злочин, що спровокува-
ло людину на вчинення певного право-
порушення. Тому досить часто прово-
дять слідчий експеримент, який вклю-
чає у себе відтворення подій і знахо-
дження психологічних причин 
вчинення злочину.

Експеримент – це система спільної 
діяльності експериментатора (психо-
лога) і досліджуваного (підозрюваний, 

свідки), дозволяє пізнати особливості 
психіки досліджуваного, діяльність 
досліджуваного, особливості його осо-
бистості. Тому і розрізняють різні види 
експериментів: лабораторний, природ-
ний. І кожен з них використовується за 
певних умов і є доцільним у певних 
ситуаціях. Тобто, головною метою про-
ведення експерименту психологом у 
суді, досудовому слідстві є визначення 
реакції осіб на різні дії, тобто виявити 
ту головну психічну реакцію в резуль-
таті якої відбувся злочин [6].

Найголовнішим у роботі психолога 
в галузі права є вміння правильно, кон-
кретно, детально використовувати ме-
тод складання психологічного портрету 
осіб. Для цього потрібно аналізувати 
раніше вчинені аналогічні злочини і 
шукати той тип людини, котра могла б 
вчинити правопорушення. Але, це є 
кінцевим етапом при створенні психо-
логічного портрету. Перш за все, психо-
лог повинен проаналізувати інформа-
цію, яку отримав за допомогою інших 
методів: бесіди, інтерв’ю, тестування, 
опитування, експерименту, спостере-
ження. Також опрацювати дані, які 
можна отримати з зовнішніх ознак пси-
хологічного інформування: мова, мімі-
ка, жестикуляція, поза, пантоміміка, зо-
внішність, анатомічні особливості фі-
зичного образу. Усі ці отримані дані 
ретельно аналізуються і як висновок – 
формують психологічний портрет [2].

Важливим у роботі практичного 
психолога в суді є уміле поєднання 
вище перерахованих методів у своїй 
діяльності. Психолог повинен чітко 
володіти знаннями, вміти їх підтвер-
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джувати і доцільно використовувати. 
Також, він повинен бути незалежним 
від зовнішніх обставин і людського 
фактора, тобто завжди бути об’єк-
тивним і ні від кого не залежати.
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В 1858 году впервые была напечата-
на сказка С.Т. Аксакова «Аленький 
цветочек». Эту сказку он услышал в 
детстве от ключницы Пелагеи, которая 
по вечерам рассказывала, сидя у печ-
ки, сказки больному мальчику. Каж-
дый день прослушивая эту историю, 
ум ребёнка рисовал яркие и замысло-
ватые сюжеты, основанные на услы-
шанном. А потом, вместо того, чтобы 
уснуть, мистические переживания 
охватывали его юную душу. Почему 
купец долго не мог пройти через таин-
ственный лес? Что мешало ему повер-
нуть в обратный путь? Какой он был, 
этот Аленькиий Цветочек? Кого встре-
тит он на своём пути? С кем придётся 
вести торг за это чудо, и существует ли 
на самом деле, в мире физическом, ис-
комое? Может ли кто-то ответить на 
эти вопросы? Наверное, только сама 
Жизнь…

Чтобы попытаться ответить на эти 
вопросы, мы обращаемся к самой 
ключнице Пелагее. От кого она услы-
шала эту сказку или всё же сама сло-

жила? Оказывается, «Аленький цвето-
чек» это отголосок бродячего сюжета 
«Красавица и Чудовище» в русском 
фольклоре. Французское народное 
сказание было литературно оформле-
но и издано в 1756  под одноимённым 
названием, мадам Лепренс де Бомон. 
На русский язык эта книжка была пе-
реведена в самом конце восемнадцато-
го века и имела название «Детское 
училище, или Нравоучительные разго-
воры между разумною учительницею и 
знатными разных лет ученицами, со-
чиненные на французском языке госпо-
жой Ле Пренс де Бомон». Наиболее ве-
роятно, что Пелагея и была знакома с 
устным изложением этого произведе-
ния, а рассказывая, дополнила народ-
ными пословицами и поговорками, 
разговорными оборотами, чисто рус-
скими мотивами.

Но, давайте обратимся к самому на-
званию сборника, в котором была на-
печатана эта история  – «Нравоучи-
тельные разговоры…». Что же может 
быть нравоучительного в таком, каза-
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лось бы, обычном сказочном пове-
ствовании. Изначально нужно вспом-
нить первоначальную функцию сказ-
ки  – передавать важные и нужные 
знания для следующих поколений. 
Сказка являлась важным источником 
духовно-нравственного воспитания.

Сказка С. Аксакова «Аленький цве-
точек» символична и наполнена архе-
типическими персонажами. Юнгиан-
ские аналитики выделили бы архетип 
Невесты, Принца, Чудовища, Красави-
цы, Отца и другие. Также можно рас-
смотреть повествование как внутрип-
сихический конфликт Эго-сознания и 
Тени. Но мы остановимся на личности 
отца и попробуем разобрать его ми-
стические переживания.

Используя методы психологическо-
го анализа, в частности, нарративной 
психологии, мы можем проследить 
важность изложенного в рассказе для 
самого нарратора (автора повествова-
ния). Возможно, что когда Сергей Ти-
мофеевич создавал свой «Аленький 
цветочек», для него имели большое 
значения ответы на вопросы смысла 
жизни и пути нахождения Божествен-
ного Идеала. Именно наррация (рас-
сказанная история в сказке) даёт осо-
бенно представление о важности про-
хождения духовного и мистического 
пути совершенствования.

Отправляясь в дальние страны, по 
делам торговым, отец получает заказы 
от своих троих дочерей. Для религий 
аврамического корня, число «три» 
имеет свой мистический смысл. Чело-
век имеет трисоставное естество: дух, 
душа, тело. При этом «дух» не имеет 

отношения к человеку как таковому. 
Из Библии мы знаем, что творя чело-
века Бог сказал: «Сотворим человека 
по образу Нашему и по подобию На-
шему» (Быт. 2, 7). Но только в челове-
ка, из всех созданных существ, Он 
вдыхает особенный дух  – Дух жизни. 
Именно проявления духа в человеке, 
являются руководящим началом для 
жизни по воле Божией, в общении с 
Ним и пребывания в любви Творца. 
Дух в человеке проявляется в трёх ви-
дах: 1) страх Божий; 2) совесть и 3) 
жажда Бога.

Именно страх Божий живёт в серд-
це отца когда он отправляется в путь. 
Это страх не животный, а именно бла-
гоговейный трепет перед величием Бо-
жиим. Купец имеет всё необходимое 
для жизни. Первая дочь – символ теле-
сного начала, которая нуждается в по-
стоянном культивировании, украше-
нии, обеспечении жизненных потреб-
ностей, заказывает украшения для 
себя любимой. Понимая, что не хле-
бом единым будет жив человек, он 
ищет и духовной составляющей.

Символом духовности выступает 
вторая дочь. Она просит привезти зер-
кало, чтобы можно было смотреться и 
соразмерять свои достоинства или не-
достатки. Совесть, как голос Божий, 
указывает человеку, что право и что не 
право, что угодно Богу и что неугодно. 
Зеркало может выступать в метафори-
ческом значении гордыни, а в гордыни 
погрязает душа.

И только жажда Бога выводит чело-
века на истинный путь богопознания и 
богообщения. Третья дочь заказывает 
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привезти «аленький цветочек, которого 
бы краше не было на белом свете». 
Здесь метафорически изображено ис-
кание истинной веры, как у князя Вла-
димира. Отвечая на запрос дочери-
души, купец задается вопросом: 
«Аленький цветочек не хитро найти, да 
как же знать мне, что краше его нет на 
белом свете?». Для поиска Истины нуж-
но исследовать всё доступное, именно 
жажда правой веры и Идеала подталки-
вают собираться в дорогу. Только не так 
прост оказался путь купца. Исходил он 
царские дворцы и султановы палаты, 
королевские замки и видел много цве-
точков, а самого красивого не встретил. 
Каких только вероучений и обрядов не 
предлагали доброму купцу, князю Вла-
димиру, при выборе Истинной веры, а 
он выбрал тернистый путь.

Уже в дремучем, непроходном лесу 
отец задумывается вернуться обратно. 
Только дороги обратной нет, завалена 
деревьями, кустарником поросла. Так, 
ступив однажды на путь истины, чело-
век не может свернуть с него, потому 
что чувствует, что пройдя все преграды 
и трудности, достигнет того Царского 
дворца, где его ждёт Отец Небесный.

Мистическим образом происходит 
первоначальное общение с Богом. 

В представлении человека, Он кажется 
суровым и страшным к которому и 
приблизиться нет силы. Изначальное 
общение происходит посредством сло-
ва, и то, только в одном, человеческом 
исполнении. Отвечает Господин хра-
мины на обращения к нему, молитвы и 
просьбы, словесами огненными, кото-
рые «как на белой мраморной стене» 
появляются.

Всё Божественное представляется 
сначала ужасным. Человеку сложно 
вынести то, что невыносимо. Так же 
сложно было и Моисею смотреть на 
Славу Божию, апостолам на Преобра-
зившегося Иисуса.

Душа человека не готова на прямое 
общение с Богом, только опосредован-
но через чтение и желание общения на 
прямую. Далее уже следует общение 
словесное и уже потом прямой кон-
такт, когда человек достигает высшего 
блаженства и может общаться с Твор-
цом непосредственно. Эта школа вос-
питания души – младшей дочери, про-
исходит после того, как отец рассказал 
о своих приключениях в таинственном 
месте, и она стремится получить этот 
мистический опыт, финалом которого 
и будет брак Души с Богом, как акт 
единения одного сущего.
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Проблема гендерних відносин та 
формування їх стереотипів у процесі 
життя набула особливої актуальності з 
кінця ХХ століття. Гендерні стереоти-
пи поведінки, гендерні відносини в 
сім’ї, правові норми гендерної рівності 
досліджували такі вітчизняні та зару-
біжні науковці, як Ю.  Галустян, 
О. Ярош, А. Толстокорова, Н. Левчук, І. 
Кон, П.  Пергер, Т.  Лукман та ін. Про-
блема гендеру розглядається в роботах 
О. Величко, Т. Голованової, Г. Запоро-
жець, Т. Димнової та ін. Лопата В. «ген-
дер» інтерпретує як «мисленнєвий 
конструкт, приписаний індивіду, в за-
лежності від домінуючих соціокуль-
турних стереотипів фемінності та мас-
кулінності» [2, 6]. А в роботі Корінної 
Г. «гендер» трактується як організова-
на модель соціальних стосунків чоло-
віків та жінок [1, 6].

Від народження кожна людина в на-
шому суспільстві одержує певний статус 
відповідно до статі, тобто статус дівчин-
ки/жінки або хлопчика/чоловіка з відпо-
відними очікуваннями щодо їх поведін-
ки, проте гендерні соціальні ролі не слід 
розуміти як поділ усіх соціальних стату-
сів на такі, що їх можуть виконувати 
лише чоловіки або жінки. Усі інші соці-

альні ролі, які мають гендерне марку-
вання, тобто очікування щодо виконан-
ня представниками однієї з двох статей, 
зумовлені соціально-культурними, а не 
біологічними чинниками. Іншими сло-
вами, доглядати й навчати дітей, приби-
рати, куховарити, вишивати, ткати, за-
бивати цвяхи, ремонтувати, видобувати 
вугілля, здійснювати наукові відкриття, 
керувати може будь-хто незалежно від 
біологічної статі.

Досі актуальними залишаються 
ціннісно-нормативні очікування до 
жінок щодо виконання ними соціаль-
них ролей матері, домогосподарки, до-
глядальниці, припустимою стала й ро-
бота поза домом, бажано сумісна з сі-
мейними ролями, а від чоловіків – 
щодо виконання соціальних ролей 
батька, захисника, здобувача засобів 
для існування, лідера й керівника.

Культура кожного суспільства, як і 
уява соціалізованого в ній індивіда, 
містить узагальнені уявлення про те, 
якими є чоловіки й жінки та чим вони 
повинні займатися.

Доволі поширеними є дослідження 
стереотипних уявлень про здібності чо-
ловіків і жінок, їхньої компетентності в 
різних сферах діяльності і причинах їх-
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ніх професійних успіхів. Жінкам при-
писуються наступні мотивації трудової 
діяльності: вони працюють тільки за-
ради грошей; у роботі їх більше цікав-
лять комунікативні й емоційні момен-
ти; жінкам більше подобається робота, 
що не вимагає інтелектуальних зусиль; 
вони цінують самоактуалізацію і про-
сування по службі менше ніж чоловіки. 
Основа всіх цих очевидних упереджень 
наявні в суспільстві статево-рольові 
стереотипи, згідно з якими у жінок вва-
жаються відсутніми таки риси, як ком-
петентність, незалежність, змагаль-
ність, логіка, домагання тощо.

На індивідуальному рівні як у жі-
нок, так і у чоловіків виконання патрі-
архальної гендерної ролі, що супере-
чить власним прагненням і бажанням 
особистості, відбивається на психічно-
му й фізичному здоров’ї, на загальній 
задоволеності життям, роботою, роди-
ною. Гендерна роль, що нав’язується 
патріархальними стереотипами чолові-
кові, надзвичайно важка. 

На рівні міжособистісних відносин 
роль, що нав’язується чоловікові, – 
сильної, стриманої у своїх емоціях лю-
дини, призводить до того, що він, як 
правило, не може знайти взаємопоро-
зуміння з оточуючими людьми і вигля-
дає черствою людиною, а іноді, зре-
штою, таким і стає.

Нерівність жінки в родині спричи-
няє те, що заміжні жінки страждають 
значно більшою кількістю фізичних і 
психічних хвороб, а ніж самотні жінки. 
Цей феномен виявляється й у такому 
явищі, як самогубство. Число само-
губств вище серед заміжніх жінок і са-

мотніх чоловіків, ніж серед самотніх 
жінок і одружених чоловіків.

На соціальному рівні гендерні сте-
реотипи заважають ефективному вклю-
ченню жінок у сферу виробництва, у 
науку, в економічне й політичне управ-
ління суспільством. У нашій культурі 
успіх і компетентність чітко заохочу-
ються тільки щодо чоловіків. Для жінки 
успіх має неоднозначні наслідки. Не-
рідко жінка, що досягла успіху, замість 
визнання її заслуг одержує реакцію роз-
дратування й заздрості з боку своїх ко-
лег і друзів. Стереотипи масової свідо-
мості виступають складним бар’єром у 
становленні гендерної рівності в нашо-
му суспільстві, а тому виникає пробле-
ма гендерної нерівності, як насамперед, 
проблема нашого мислення. 

Варто зазначити, що гендерні стере-
отипи прийняті всіма членами суспіль-
ства, не дивлячись на те, що на рівні 
свідомості ми від них відмовляємося, 
проте все одно діємо у відповідності з 
ними. Доки будуть існувати нав’язані 
суспільством ролі та поведінкові стере-
отипи, доти існуватиме проблема не-
співпадання інтересів особистості.
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Зважаючи на реалії сьогодення, про-
блема егоїзму є однією з найактуальні-
ших, особливо коли ми говоримо про 
сімейні стосунки. Егоїзм  – це певна 
життєва позиція, що базується на задо-
воленні особистого інтересу як вищого 
блага. Егоїст завжди керується егоїс-
тичними мотивами, прагне до задово-
лення особистих інтересів, не зважаю-
чи на інтереси інших людей або сус-
пільства. Егоїзм примушує людину по-
рушувати моральні норми і нехтувати 
суспільними цінностями. А от альтру-
їзм, на противагу егоїзму, – це моральна 
позиція, що спонукає людину до безко-
рисливих вчинків заради інших людей 
або заради спільних цілей. Альтруїс-
тичні мотивації, зазвичай, виражають-
ся в любові до ближніх, у визнанні рів-
них прав і достоїнств інших людей. 
Мотивацією альтруїстичних вчинків 
людини виступає не обов’язок, а непо-
борне внутрішнє прагнення або вимога 
його внутрішнього «Я». Людина отри-
мує здатність до самопожертви, відчу-
ваючи в собі надлишок співчуття до 
людського горя, вона вільно віддає ото-
чуючим свої сили незалежно від мож-
ливих негативних наслідків. Таким чи-
ном, альтруїзм – стримуючий механізм 
на шляху до егоїзму, оскільки будь-яке 

самопожертвування схвалюється розу-
мом. М. Я Грот зауважує, що «егоїзм та 
альтруїзм виникають лише при зіткнен-
ні, тобто у випадках антагонізму й бо-
ротьби інстинктів самозбереження 
виду, любові до себе і любові до ближ-
нього. Тільки тоді любов до себе пере-
творюється на себелюбство, а любов до 
іншого  – на любов до ближнього» [1, 
150].

Сучасна людина, на думку Фромма, 
присвячує своє життя задоволенню 
несправжніх потреб. «Сучасний его-
їзм  – це жадібність, що виходить із 
фрустрації справжньої особистості, 
спрямованої на утвердження соціаль-
ної особистості. Людьми,  – зазначає 
Фромм,  – керують економічні кризи, 
безробіття, війни. Людина створює 
свій світ, проте вона відчужена від 
продуктів своєї праці, вона більше не 
господар свого світу, навпаки  – цей 
світ, створений людиною, перетворив-
ся на господаря, перед яким людина 
схиляється. Власними руками людина 
створила собі бога» [2, 234].

Особлива форма егоїзму, на нашу 
думку, зароджується саме в сімейному 
колі. Можна розділити сімейний егоїзм 
на такі парні відносини: «батьки – діти», 
«діти – діти», «батьки – батьки».
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Щодо першого пункту, то цей вид від-
носин більше стосується ситуації, коли 
дитина народжується небажаною, або 
коли дитина одна в сім’ї, чи дитина залю-
блена. У таких випадках явна агресія про-
являється у відносинах однієї сторони. 
Прогресивність такого виду відносин по-
чинається з перехідного віку (14–16  ро-
ків), коли у підлітка світ починає оберта-
тися «навколо нього», в пріоритеті вже не 
батьки, а сучасний прояв світу – мобільні 
гаджети та вплив більш старшого поко-
ління, до якого він прагне. Що ж стосу-
ється батьків, то вони не зацікавлені в 
житті власних дітей або ж навпаки  – 
батьків забагато в житті дитини.

«Діти  – діти»: стосується ситуації, 
коли в сім’ї двоє або більше дітей одно-
го або ж різного віку. Проблема в тому, 
що діти не можуть «поділити» між со-
бою батьків та змагаються в зацікавлен-
ні власних інтересів і виміру любові 
батьків до них. У дитини з’являється 
егоїстичне «Я», спрямоване на те, чому 
є ще одна дитина, якій також приділя-
ють багато уваги? Причина такої ситуа-
ції проста: батьки нераціонально вико-
ристовують пріоритети та напрям уваги 
щодо дітей.

«Батьки – батьки» – найпоширеніша 
та неврегульована проблема серед су-
часного ритму та способу життя – бать-
ки та їхні батьки. Оцінюючи сьогоден-
ня, більший відсоток батьків  – молоді 
пари віком від 20  років. Відповідно ці 
представники, зазвичай, ще не впевнені 
в собі та у своїх методах виховання, 
тому найчастіше діти знаходяться під 
наглядом старшого покоління, що при-
зводить до значних конфліктів, які 

впливають на подальше становлення та 
формування в дитині ставлення до на-
вколишнього середовища. Також може 
проявлятися проблема поколінь, що 
виховувалися в різних умовах з відмін-
ними пріоритетами.

Упродовж останніх десятиліть бать-
ків закликали задовольняти всі бажан-
ня своїх дітей, хвалити їх на кожному 
кроці, навіть якщо вони не зробили ні-
чого хорошого, не робити їм зауважень 
і не карати їх. Вважалося, що коли при-
щеплювати дитині думку про власну 
винятковість, то вона матиме хорошу 
самооцінку, однак що з цього вийшло? 
Замість врівноважених, щасливих дітей 
мода на підвищення самооцінки поро-
дила ціле покоління малих нарцисів. 
Багато дітей, яких батьки завжди і за 
все хвалили, виявились не готовими до 
розчарувань, критики і неминучих не-
вдач у дорослому житті. Через те що їх 
привчили думати лише про власні ба-
жання, їм важко зав’язувати тривалі 
стосунки. Тому нерідко вони потерпа-
ють від тривоги і пригнічення.

Отже, дитина розвиває здорове по-
чуття власної гідності не тоді, коли їй 
постійно говорять, що вона виняткова, 
а тоді, коли досягає конкретних резуль-
татів. Для цього мало просто вірити в 
себе  – потрібно здобувати знання, за-
стосовувати їх на практиці й удоскона-
лювати свою вправність у роботі.
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In modern humanitarian knowledge, 
the phenomenon of the game attracts at-
tention of researchers. That is due to its 
multifaceted and multivariate manifesta-
tions in our time. French philosopher and 
sociologist Roger Caillois considered the 
game one of the most difficult to identify 
social phenomena, which contributed to 
the development of a rather peculiar ap-
proach to understanding the game in the 
social and philosophical space.

Not denying the “breakthrough” in 
understanding the essence of the game 
concept laid down by the Dutch philoso-
pher J.Huizinga, R.Caillois focused on 
other aspects in the study of the game, 

namely, the involvement of the game in 
the existence of various types of societies. 
At the same time he focused on some 
psychological aspects of the choice of 
games in certain societies. “Roger Caillois 
analyzes not only the instinctive content 
of games, but also their social form, espe-
cially the isolation of the game in space 
and time” [1, 19]. Unlike J.Huizinga, R.
Caillois acknowledges the ambiguous na-
ture of gaming instincts and warns against 
some prejudice regarding the implemen-
tation of gaming moments in non-gaming 
reality. Thus, R.Caillois draws a line be-
tween the game and seriousness, arguing: 
“The game has its own space” [2, 46]. He 
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dwells on the characterization of the game 
as an activity that is: “free, isolated, invol-
untary, regular, fictitious” [2, 49]. In this 
case, the author determines that there are 
a lot of games and it is quite difficult to 
find the principle of their classification. In 
the basis of his own active classification, 
R.Caillois put four main directions: Agon, 
Alea, Mimicry and Ilinx. At the same 
time, the French researcher explains: to 
Agon one should refer competitions, to 
Alea – gambling. Mimicry is a sphere of 
theatrical activity, broadly speaking – the 
sphere of imitation. Ilinx is associated 
with cyclical (or seasonal) festivities. “In 
each of the fundamental categories of 
games there are socialized aspects that 
have gained recognition in the life of soci-
ety thanks to their breadth and sustain-
ability. For Agon, sport is such socialized 
form ˂..˃; for Alea this is a casino, a race-
track, state lotteries ˂..˃; for Mimicry it is 
the theatrical arts, from opera to puppet 
theater ˂..˃ carnival and masquerade; fi-
nally, for Ilinxa it is the festive festivities 
and cyclical annual festivities ˂ ..˃. Thanks 
to these phenomena, games are directly 
included in everyday mores” [2,75].

Certainly, R.Caillois admits that the 
principles of the functioning of games in 
a society can be distorted and can be dif-
fused. However, the researcher still ad-
heres to the position of a clear delimita-
tion between the game and reality, em-
phasizing that changing the position 
only of the player, the game itself does 
not change. In various situations, the 
playing subject simply ceases to be a 
player, starting to position the game as a 
sphere of his own professional activity. 

“For an actor, the theatrical performance 
is also an act of simulation ˂..˃ when the 
curtain falls, he returns to reality ˂..˃. 
The separation of the two worlds re-
mains immutable” [2, 78]. Thus, it can be 
stated that serving as an activity in the 
work of  R. Caillois “Games and People”, 
the game is the sphere that is clearly 
separated from the life of society. The 
game in the work of the French philoso-
pher will appear as an artificial and self-
sufficient phenomenon, the playful mo-
ments are boundless and included in 
various forms of human behavior.

R.Caillois introduces the concept of 
“game spirit”, which makes it possible to 
conduct a full analysis of the game sig-
nificance in the life of society. R.Caillois 
concentrates on the characteristics of so-
ciety according to the dominant types of 
games in it. “The game spirit is the source 
of productive conventions that make the 
development of cultures possible.” The 
game spirit is the most important acces-
sory of culture, but with the course of 
history and toys become its remnants” [2, 
87; 88]. Thus, it is obvious that this posi-
tion leads to the assumption of the possi-
bility of changing the “game spirit” in the 
transition from one culture to another. 
The change in the “game spirit” leads to a 
change in the games, which members of a 
society play.

In addition, the author of the work 
“Games and People” is concerned that at 
the transition stage of the “game spirit”, 
the perception of a certain game as a 
separate type of activity changes. In other 
words, R.Caillois reflects on the question 
of whether the transition of the game to 
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the sphere of gravity and vice versa is pos-
sible. As a result, the French philosopher 
states: “We have to assume that there is 
not the degradation of serious activity to 
child’s play, but rather the simultaneous 
presence of two different registries” [2, 
91]. R.Caillois advocates the idea of   isola-
tion and insists on the separate or parallel 
coexistence of the game and the sphere of 
“serious life”, game and culture. “The 
game is consonant with culture, most 
complex and significant manifestations of 
which are closely intertwined with gam-
ing structures” [2, 92-93].

It is natural that raising of such ques-
tions pushes the French philosopher to 
the idea of   the relationship between game 
and culture, games and certain types of 
societies. And this idea does not seem 
groundless to R.Caillois, who states: “The 
world of games is so complex and diverse 
that it is possible to start its study in many 

ways” [2, 172]. In addition, this approach 
fully justifies the task of the author – “lay 
the foundation of sociology based on 
games” [2, 95]. Thus, R.Caillois admits 
the interconnection between different 
cultures, societies and the nature of some 
games “that thrive in one culture, and are 
not so popular in others” [2, 94].

Therefore, according to R.Caillois, the 
game can be the foundation of the analy-
sis of culture and society as such, because 
according to the ideas of the French phi-
losopher: “The game is a total phenome-
non. It affects the whole complex of hu-
man affairs and aspirations”[2, 185].
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У сучасних умовах, коли суттєво 
загострена проблема удосконалення 
освітніх механізмів інкультурації осо-
бистості, як процесу засвоєння індиві-
дом культурних цінностей конкретно-
го культурного співтовариства, до яко-
го він належить, а також загальнолюд-
ських культурних цінностей, ціннісний 
пласт посткласичної освіти повністю 
може бути оновлений шляхом наси-
чення його культурно-історичним 
змістом, частиною якого цілком може 
стати релігійний символізм. В резуль-
таті цього наповнення релігійні цін-
ності (зокрема, внесені до світової 
культури християнством) здатні за-
йняти своє місце у скарбниці духовно-
ціннісної освіти сьогодення. При цьо-
му символи релігійної культури висту-
пають (в межах аксіологічно обгрунто-
ваної моделі духовно-ціннісної освіти) 
не тільки предметом вивчення, але тим 
особливим видом знання, який фор-
мує сам спосіб оцінювання буття, ме-
тодологію духовного осмислення 
історико-культурного процесу. Таким 
чином, зміст релігійних символів ціл-
ком може зайняти місце у навчально-

му процесі навіть в державній світ-
ській школі, де відбуватиметься зна-
йомство з релігією через усвідомлення 
ціннісного ядра культури, оскільки 
саме в релігії духовні символи розкри-
ваються в їх абсолютному вимірюван-
ні. При цьому символ зі своєю багато-
функціональністю і глибиною є могут-
нім пізнавальним засобом для засво-
єння плодів релігійної культури, 
культурної ідентифікації, культурного 
спадкоємства й «вбудови» індивідуума 
в культурну традицію.

Орієнтація культури через ідеал, 
образ і символ на самопізнання осо-
бистості спонукає її до самоідентифі-
кації і самотрансформації всіх рівнів 
своєї індивідуальності через макси-
мальне включення в процесі освіти в 
різні пласти культури, які є відфіль-
трованими на підставі історичного 
досвіду «ідеальними» зразками люд-
ської діяльності, що максимально від-
повідають об’єктивним вимогам сус-
пільства і що дозволяють розкрити і 
реалізувати індивідуальні якості кож-
ної окремої людини. Вивчення релі-
гійного символу є віссю, біля якої 
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цілком може будуватися методика 
просвітницької роботи. Іншими сло-
вами, символ, або предмет, який несе 
в собі частинку духовності, дає учневі 
можливість доторкнутися до цієї час-
тинки і через цей дотик отримати по-
штовх до духовного самоудоскона-
лення. Таким предметом може бути 
священний текст, сакральне зобра-
ження, скульптурний витвір, музич-
ний символ. Предмет-символ, що 
представляє традицію, обирається 
вчителем, але обов’язково із завдан-
ням: що може дати дитині знайомство 
з цим символом? Засвоєння системи 
символів дає цілісну картину сприй-
няття і переживання реальності, мо-
тивовану і обгрунтовану поведінку, 
яка формує особливий погляд на світ 
і місце людини в ньому. Вирішальним 
чинником засвоєння релігійного сим-
волізму є зміна бачення не того, до 
чого ми прагнемо, а того, що ми пови-
нні змінити в житті, щоб наблизитися 
до предмету прагнень. Бо справжня 
освіта, як відомо, полягає не в тран-
сляції новому поколінню готового 
культурного змісту, який складає осо-
бливість покоління викладачів, але в 
ознайомленні його з тим рухом, про-
довжуючи який воно могло б створити 
свій власний внесок у зміст культури.

Отже, одним з механізмів трансля-
ції духовних цінностей культури в 
процесі культурної самоідентифікації 
особистості у сучасному освітньому 
просторі може стати звернення до ду-
ховних символів культурного співто-
вариства, як визначальним конструк-
там, що дозволяє людині відкривати 

сенси того, що саме цими конструкта-
ми визначається. Цей процес відкрит-
тя безпосередньо пов’язаний з розу-
мінням запропонованого символу, що 
виник культурним шляхом і об’єднує 
деяку групу людей в єдине ціле. Одним 
з таких символів, створеним в ході 
культурної ритуалізації, що сприйма-
ється як щось цінне спільнотою релі-
гійних людей, є храмовий дзвін.

Дзвони виступають скарбницею за-
гальнонародних духовних цінностей, 
осереддям історичної пам’яті народу, 
його художнього і релігійного відчут-
тя. Дійсно, неможливо уявити собі 
церкву без храмового живопису, без 
музики і хорового співу, а тим більше 
без дзвонів. Проте, дзвін не є суто му-
зичним феноменом, це абсолютно спе-
цифічний вид мистецтва, що сполучає 
в собі як музичні, так і немузичні ком-
поненти. «Де справа йде про охорону 
душі всіх, там і запрошення має дося-
гати слуху всіх. На інші збори можна 
запрошувати через вісників, листами, 
через оголошення; у храми закликає 
Бог; потрібно щоб і заклик нагадував 
Бога і звуки заклику чіпали б серце. 
Але який інший інструмент міг би ви-
конувати це призначення в тому само-
му об’ємі, як виконує його дзвін? 
Дзвін  – єдиний у своєму роді і нічим 
іншим не замінимий»,  – говорив ви-
датний російський філософ Іван 
Ільїн [1].

Гранично-метафізичне призначення 
дзвону зводиться до «максимального 
одушевлення» неорганічної матерії, ви-
щим типом якої є метал. У акустико-
музичному образі відкривається образ 
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майбутнього перетворення матеріаль-
ного світу і заклик до відповідного ду-
ховного перетворення людини. Духов-
но-ціннісний сенс дзвону, полягає в тих 
змінах, які відбуваються в людині у 
процесі особистого відкриття і засвоєн-
ня його духовно-ціннісної суті.

Духовне ціннісне становлення є ре-
зультатом процесу «вростання» осо-
бистості в культуру, процесу культур-
ної ідентифікації і культурного спад-
коємства. Тому в процесі залучення 
учнів до символізму релігійної культу-
ри важливо не тільки і не стільки піз-
нання і засвоєння «готових» знань, 
умінь і навичок, скільки становлення 
універсальних людських здібностей, 
які забезпечують можливість духовної 
самотворчості через залучення до 

релігійно-культурного надбання, по-
вернення якого в освітній простір мало 
б свої позитивні наслідки.

Вважаємо, що дані висновки здатні 
позитивно вплинути і на сам процес 
модернізації освіти в духовно-
ціннісному аспекті і на усвідомлення 
освітянами того, що на формування 
духовності особистості особливим чи-
ном впливає соціокультурне оточення 
і його традиційні культурно-символічні 
цінності.

Література
1. Ильин И.Н. Эстетический и бого-

словско-литургический смысл коло-
кольного звона // Путь. 1931. № 26.  – 
С.114-118. – Режим доступа: http://zvon.
ru/zvon3.view1.page4.html (Дата звер-
нення 10.01.2018)
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Поки ведеться переговорна діяль-
ність з представниками країн  – учас-
ниць ЄЕС, українська економіка нама-
гається прийти в деяку відповідність з 
тими вимогами, які пред’являють ком-
панії, що працюють на території країн 
ЄЕС до своїх постачальників і партне-
рів. В іншому випадку навіть факт 
членства України в ЄЕС не змусить 
іноземний бізнес досить лояльно і до-
вірчо віднестися до ідеї співпраці з 
українськими компаніями. На думку 
аналітиків ДП «Український науково-
дослідний і навчальний центр проблем 
стандартизації, сертифікації та якості» 
одним з найкоротших шляхів для при-
ведення окремих компаній і навіть 
секторів економіки до прийнятих в 
ЄЕС стандартів може стати більш ши-
роке поширення системи стандартів 

якості ISO 9000, яка широко розповсю-
джена в компаніях, що працюють на 
території країн – учасниць ЄЕС [1].

Зазначимо, що туристська і готель-
на діяльність відносяться до експорту 
та імпорту послуг. Тому якість таких 
послуг регулюється за допомогою гло-
бальної системи стандартизації, серти-
фікації та акредитації. Ліцензування 
застосовується значно рідше, оскільки 
відноситься до правових відносин гос-
подарюючих суб’єктів, пов’язаних з 
поставкою і споживанням конкретних 
туристських та готельних продуктів 
[2].

10  лютого набув чинності Закон 
України від 15.01.2015  р. № 124-VIII 
«Про технічні регламенти та оцінку 
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ня щодо особливостей розробки та 
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прийняття технічних регламентів та 
процедур оцінки відповідності, повно-
важень центральних органів виконав-
чої влади у сфері технічного регулю-
вання, вимог до технічних регламентів 
та органів з оцінки відповідності та ін. 
[3]. У зв’язку з прийняттям цього за-
кону і зростанням конкуренції при 
приєднанні України до ЄЕС кожне під-
приємство в галузі туризму та готель-
ного бізнесу має виконувати нові за-
вдання, до яких відносяться:

• створення на території України ве-
ликих транснаціональних оптових по-
купців і продавців туристських та го-
тельних продуктів, спроможних кон-
курувати з аналогічними іноземними 
транснаціональними операторами;

• впровадження в практику глобаль-
них технологій страхування ризиків, 
стандартизації, сертифікації, акреди-
тації та ліцензування різних видів ту-
ристської та готельної діяльності.

Вихід на глобальні стандарти, які 
сприяють попаданню в вузькі коридо-
ри якості, закладені в найкращих гло-
бальних сертифікатах, зроблять укра-
їнський туристський та готельний 
бізнес конкурентоспроможним і при-
вабливим для глобальних інвесторів 
без втрати національного менеджмен-
ту [4]. Впровадження національної 
мережі органів сертифікації та акре-
дитації за глобальними стандартами 
дозволить знизити витрати, пов’язані 
з добровільною або обов’язковою сер-
тифікацією персоналу і організацій, а 
також самих продуктів і якості ме-
неджменту відповідно до вимог стан-
дарту ІСО 9001: 2000, захистить наці-

ональні компанії від поглинання іно-
земцями.

Що розуміється під застосуванням 
глобальних стандартів?

Перш за все – це, як вже відзначало-
ся, перехід від форматів численних 
наказів, інструкцій, методичних вказі-
вок, застосовуваних державними орга-
нами нагляду, до єдиного формату 
міжнародного стандарту (найкраще до 
формату ІСО), визнаного в найбільшо-
му числі країн, а в перспективі  – у 
всьому світі.

По друге, це  – відхід від традицій-
них механізмів ліцензування і серти-
фікації туристської і готельної діяль-
ності.

В третє, це заміна діючих правил 
туристської та готельної діяльності із 
створенням рівних умов роботи для 
чесних компаній і стимулювання кон-
куренції, в якій перемагають ефектив-
ність і якість.

Поява на українському ринку ту-
ристських та готельних послуг націо-
нальних компаній, що працюють за 
глобальними стандартами, безумовно 
загострить боротьбу за українських та 
іноземних клієнтів і дозволить створи-
ти бар’єри для експансії великих між-
народних туристських та готельних 
мереж. Причому така практика вияв-
ляється ефективнішою, ніж викорис-
тання адміністративних заходів в рам-
ках Постанов Уряду України.
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Актуальность темы: Пробле-
ма лечения пациентов с костными де-
фектами или атрофией костей высоко 
актуальна в практике травматологии и 
ортопедии, хирургической стоматоло-
гии и челюстно-лицевой хирургии. 
Для устранения костных дефектов ма-
лого размера существует множество 
вариантов остеопластических матери-
алов, доступны методы их оптимиза-
ции за счет смешивания с аутокосными 
фрагментами; плазмой, обогащенной 
тромбоцитами; плазмой, обогащенной 
факторами роста, и т.д. 

Однако особую актуальность 
и социальную значимость имеет нере-
шенная проблема эффективного лече-
ния пациентов с протяженными и 
(или) объемными костными дефекта-
ми (более 1 см3), которые обусловлены 
врожденными деформациями и ано-
малиями развития, травмами, 
воспалительными заболеваниями, он-
кологической патологией и первыми 
этапами их хирургического лечения. В 
этих клинических ситуациях, когда в 
значительной степени нарушена или 
полностью утрачена функция кости 
как органа, в условиях выраженной 
остеогенной недостаточности восста-
новление целостности кости с исполь-
зованием коммерчески доступных ос-
теопластических материалов невоз-
можно. В этих случаях может быть 

эффективной лишь костная аутотран-
сплантация (свободная или на сосу-
дистой ножке) - «золотой стандарт» 
костной пластики.

Костная пластика аутотран-
сплантатами сопряжена с нанесением 
дополнительной травмы, расширени-
ем или созданием нового операцион-
ного поля, значительным повышением 
времени выполнения операции и ве-
роятности осложнений. Кроме того, 
выполнение костной аутотрансплан-
тации с микрососудистой техникой 
р е а л и з у е м о  т о л ь к о 
высококвалифицированными кадра-
ми в условиях хорошо оснащенных 
специализированных медицинских 
у чреждений,  о бла дающих 
необходимым оборудованием не толь-
ко для выполнения таких операций, но 
и для контроля состоятельности 
сосудистых анастомозов, своевремен-
ного выполнения реваскуляризирую-
щих вмешательств. При этом, несмо-
тря на все сложности, затраченные 
силы и средства, всегда сохраняется 
вероятность тромбоза сосудистого 
анастомоза с потерей аутотрансплан-
тата.

Даже в условиях абсолютных 
показаний для аутокостной пластики, 
приживления трансплантата и его по-
лной интеграции в области реципи-
ентного ложа, результаты лечения, в 

ПРИМЕНЕНИЕ ОСТЕОПЛАСТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ И КОСТЬ 
ОБРАЗУЮШИХ ФАКТОРОВ ДЛЯ РЕГЕНЕРАЦИИ КОСТНОЙ ТКАНИ
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том числе долгосрочные, не всегда 
успешны. Это обусловлено, во-первых, 
высокой степенью последующей био-
резорбции трансплантированного ма-
териала (до 40%). Во, вторых, во мно-
гих случаях, когда костный дефект или 
область атрофии костной ткани имеют 
сложные формы, при использовании в 
качестве аутотрансплантатов любого 
из доступных источников - малобер-
цовая кость, ребро, лопатка, кости че-
репа - не удается смоделировать тран-
сплантат точно под форму замещаемо-
го дефекта, т.е. таким образом, чтобы 
диастаз между поверхностью введен-
ного материала и стенками костного 
дефекта на всем протяжении не 
превышал 1 мм. Это обусловливает не-
достаточную консолидацию 
трансплантированных материалов в 
зоне реципиентного ложа, а также воз-
никновение послеоперационных де-
формаций костей или избыточную би-
орезорбцию аутотрансплантата.

Таким образом, несмотря на 
то что костные аутотрансплантаты яв-
ляются «золотым стандартом» костно-
замещающих материалов, их примене-
ние ограниченно, не всегда 
эффективно, сопряжено с высокой 
частотой осложнений. Одним из 
ключевых недостатков их использова-
ния и одной из причин недостаточной 
эффективности является невозмож-
ность их точного моделирования по 
форме и размерам замещаемого кост-
ного дефекта. При этом плотный кон-
такт любого остеопластического мате-
риала по всей поверхности костного 
дефекта или области атрофии кости и 

полная иммобилизация являются 
первостепенными канонами костной 
пластики [1]. В условиях, когда ауто-
костная трансплантация невыполнима 
или оказалась неэффективной врачи 
выну ждены использовать 
дистракционный остеогенез, протези-
рование или вообще отказываться от 
такого вида лечения, что значительно 
ухудшает качество жизни пациентов.

В этой связи высоко актуальны 
разработки новых, более эффективных 
остеопластических материалов, 
которые способны заменить или как 
минимум стать сопоставимой по 
эффективности альтернативой приме-
нению аутокостных трансплантатов, в 
том числе на сосудистой ножке. Со-
гласно результатам наших исследова-
ний, данная проблема может быть ре-
шена путем создания ген-
активированных пористых 
биосовместимых и биодеградируемых 
материалов, отличающихся точным 
соответствием по форме и размерам 
костным дефектам, для восполнения 
которых они были изготовлены с при-
менением технологий трехмерной пе-
чати.

Известны многочисленные 
варианты ординарных остеопласти-
ческих материалов, такие как ксено- и 
аллогенные костные матриксы 
различных вариантов обработки, 
кальцийфосфатная керамика, 
биоситаллы, полимеры органических 
кислот, а также синтетические аналоги 
или натуральные компоненты органи-
ческого и минерального веществ кост-
ного матрикса. Однако все они облада-
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ют лишь остеокондуктивным действи-
ем, так как не содержат биологически 
активных компонентов. В этой связи, 
применяются только для замещения 
костных дефектов малого размера 
(объема), поскольку способны лишь 
оптимизировать репаративный остео-
генез, но не обеспечивают его индук-
ции. Изделия указанной группы в виде 
персонализированных блоков для за-
мещения протяженных и (или) 
объемных костных дефектов в клини-
ческой практике практически не при-
меняются.

Другую категорию представ-
ляют собой активировнные остеоплас-
тические материалы, которые могут 
быть разделены на содержащие 
факторы роста (белки), живые клетки 
или генные конструкции (нуклеиновые 
кислоты).

Остеопластические материалы с 
факторами роста обладают умеренным 
остеоиндуцирующим действие, за счет 
которого способны активировать 
репаративный остеогенез. Однако 
факторы роста являются короткожди-
вущими и короткодистантными, 
быстро распадаются в условиях воспа-
ления в операционной ране, в связи с 
чем общая эффективность изделий 
оказалась недостаточна для замеще-
ния костных дефектов большого 
объема. В этой связи, исследования, в 
которых использовались технологии 
трехмерной печати для создания осте-
опластических материалов заданного 
размера и формы с факторами роста, 
немногочисленны, и во всех из них 
изделия создавались малого размера 

(около 1 см). И даже в этом случае 
результаты были далеки от 
оптимальных [8].

Учитывая опыт других исследова-
телей и известный уровень техники, 
логично было предположить, что 
материалы, как ординарные, так и 
активированные, содержащие либо 
факторы роста, либо клетки, либо 
генные конструкции, не могут быть 
эффективны для пластики 
протяженных (объемных) костных де-
фектов в виду вышеуказанных особен-
ностей механизма действия изделий и 
недостаточной эффективности при за-
мещении дефектов малого или средне-
го размера.

Однако наша исследователь-
ская группа, вопреки распространен-
ному мнению и трендам в разработках 
(связанным с усложнением остеоплас-
тических материалов и многокомпо-
нентностью), пошла по иному пути - 
по пути совмещения хирургических и 
биомедицинских разработок с целью 
получения оптимального результата.

Суть разработанного нами изделия 
и технологии его создания состоит в 
изготовлении персонализированного 
матрикса из биосовместимых и 
биорезорбируемых материалов и со-
вмещению его с биологически 
активным компонентом - генными 
конструкциями. Ключевым аспектом 
изобретения, отличающим его от бли-
жайшего аналога [9] является приме-
нение технологий трехмерной печати с 
созданием персонализированного из-
делия, точное соответствующего по 
форме и размерам реципиентному 
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ложу - области костного дефекта или 
атрофии костной ткани. Иными слова-
ми, изделие изготовлено таким обра-
зом, чтобы после имплантации в об-
ласть реципиентного ложа диастаз 
между введенным материалом и 
костными стенками не превышал 1 мм 
на всем протяжении. Достижение 
персонализированных параметров 
обеспечивается применением техноло-
гий трехмерной печати. 
Дополнительным компонентом изде-
лия может является фиксирующая 
конструкция (реконструктивные 
пластины, винты, мини-пластины, 
мини-винты, спицы, стержни и пр.), 
которая включается в состав материа-
ла еще на этапе его изготовления. На-
личие данного компонента является 
обязательным в случаях, когда в каче-
стве носителя для генных конструк-
ций выбран биорезорбируемый мате-
риал с недостаточными прочностными 
характеристиками, делающими невоз-
можной надежную фиксацию его в ре-
ципиентном ложе стандартными мето-
дами (металлоконструкциями и пр.).

Задачи исследования:
1. Определение точной формы и 

размеров костного дефекта или облас-
ти атрофии кости. С этой целью могут 
использоваться методы лучевой диаг-
ностики, такие как компьютерная то-
мография, рентгенография и др.

2.Изготовление персонализирован-
ного носителя - заданных формы и 
размеров - из биорезорбируемых мате-
риалов с использованием любых мето-
дов трехмерной печати, включая сте-
реолитографию, фотополимеризацию 

и др.
3.Совмещение носителя с генными 

конструкциями на этапе изготовления 
персонализированного носителя, либо 
после его изготовления.

Методы исследования: 
1.Клиническое  обследование паци-

ентов.
2.Рентгенологические  исследова-

ния.
3.Микробиологические методы ис-

следования.
4.Статистические методы обработ-

ки результатов исследования.
       Научная новизна: Таким обра-

зом, разработанный нами способ со-
здания персонализированного ген-
активированного материала и его тех-
нологические варианты позволяют из-
готовить медицинские изделия, 
эффективные для замещения костных 
дефектов, в том числе протяженных 
(объемных).
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Purpose of the study is to determine 
the cause of ovarian cancer based on an-
amnestic data collection.

Materials and methods. A retrospec-
tive analysis of the outpatient card, the 
history of the disease of 190 patients with 
ovarian cancer, whose age is 11-78  years 
old, consisting of “D” accounts for OC for 
5  years 2013-2017, was carried out. They 
made a questionnaire to study the life of 
these patients. The questionnaire contains 
17 questions that determine the anamnesis 
of patients. In addition, willing patients 
were allowed to respond anonymously.

Results. The first item of our ques-
tionnaire was devoted to the patient’s 
passport data. According to our data, 
2.6% of patients were aged 11-17  years, 
and 17.4% were 18-37  years old. The 
highest indicator was observed in the age 
category of 38-58  years (40.5%). More-
over, 29% of patients were aged 68-
78 years, 10.5% of patients were aged 59-

67 years. When we studied the nationality 
of patients noted that 175 (92%) patients 
had Asian nationality and 15 (8%) Euro-
pean nationality. As for the location, it 
turned out that 60 patients (31.6%) were 
residents of the city, and 130 (68.4%) were 
districts. The social status of the patients 
was noted that 55.8% of the patients were 
secured, and 44.2% were poorly provided. 
When we studied the profession of pa-
tients, we observed that 102 (53.7%) of 
the patients were housewives and 88 
(46.3%) workers. The family status of pa-
tients was defined as follows: 19 (10%) of 
the patients were married, 29.5% (56 pa-
tients) never married. Additionally, 67% 
of patients were divorced, and 25.25% of 
the spouses died for one reason or an-
other. The second point of the question-
naire was devoted to studying the anam-
nesis of patients’ life. Chronic diseases 
were carried by 75 patients (39.5%), and 
infectious and genetic diseases were 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTIC INDICATORS 
OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER

Khusnigul Mukhtorjonova, Bekhzod Abdullaev, Sokhiba Yakubbekova, 
Dilfuza Mamarasulova, Dildora Komilova
Andijan State Medical Institute, Tashkent Medical Academy  
Department of Oncology

Background. Ovarian cancer is objectively considered highly urgent problem of mod-
ern oncogyneology. This is due to the lack of effective methods of early diagnosis (most 
cases are diagnosed in stages III-IV of the tumor process), unfavorable statistics (epithe-
lial cancer accounts for up to 90% of ovarian neoplasms), high mortality rates. There are 
no screening methods for detecting ovarian cancer, which have proved effective in large 
clinical trials. High rates of recurrence in patients with ovarian cancer. All of the above 
dictates the need for a thorough analysis of the existing experience of diagnosis, treatment 
and further management of patients with ovarian cancer, making new decisions that are 
relevant for everyday clinical practice.
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transferred by 74 (39%) and 13 (6.8%) 
patients, respectively. 51.6% (98) patients 
underwent operations for various rea-
sons. Including 52 (27.4%), patients were 
operated on the pathology of female geni-
tal organs. Furthermore, 28 (14.7%) of the 
patients did not suffer from any diseases 
or do not remember that they ached. 
Family oncological anamnesis in 58 
(30.5%) patients had close relatives (par-
ents, brothers or sisters) with oncological 
pathology, and 38 (20%) did not have a 
family oncological anamnesis, and 94 
(49.5%) had long-term cancer relatives. In 
the third point of the questionnaire, we 
also studied the gynecological and obstet-
ric anamnesis of patients. Menarche was 
observed in 10-14  years in 79 (41.6%) 
patients, 15-18  in 76 (40%) and after 
18 years in 35 (18.4%) patients. The early 
onset of sexual activity (16-20 years) was 
observed in 52 (27.4%) patients, 31 
(16.3%) of women noted that they started 
sexual activity in 26-30 years, 47 (24.7%) 
after 30  years, 12 (6.3%) noted the ab-
sence of sexual activity. 58 (30.5%) pa-
tients did not have any pregnancies, 36 
(18.9%) became pregnant 2-3  and 34 
(17.9%) 4-5  times. What is more, 62 
(32.6%) of women are more than 5 times. 
Abortion in the anamnesis was not in 87 
(46%) patients, and 103 (54%) during life 
interrupted pregnancy by medical means 
for various indications. Miscarriage was 
observed in 106 (56%) patients, and in 94 
(44%) in the anamnesis there is no spon-
taneous abortion. 127 (67%) patients had 
gynecological diseases and 62 (27.4%) 
patients had genital surgery. 68 (35.8%) 
women have no history of childbirth. 

Early menopause was observed in 72 
(38%) patients, and in 49  (26%) normal 
and in 69 (36%) late.

Conclusions. A comparative analysis 
of the patient’s history in our oncological 
dispensary in the Andijan region (ODAR) 
showed that patients with family ovarian 
cancer have a tendency to an earlier onset 
menarche. Thus, in patients with familial 
cancer, menarche until age 12 was noted 
in 21%, and in patients with ovarian can-
cer  – in 11.7%; menarche after 14  years 
was in 17.2% of the first group and in 
41.6% of the second group. This fact indi-
cates that if the hypothesis about the role 
of hyperestrogenism in the genesis of 
ovarian cancer is legitimate, then this fac-
tor in the carriers of the gene of predispo-
sition to the onset of the tumor manifests 
itself early in the form of earlier puberty.

The average age of patients with fami-
ly ovarian cancer is 48.5  years, and in 
sporadic cancer it is 58.3  years. Family 
cancer is characterised by a more limited 
prevalence of the tumor process, in con-
trast to sporadic forms. Thus, tumor me-
tastases in the large omentum were found 
in 41.4% of patients with family cancer 
and in 68.3% of patients with sporadic 
cancer, liver metastases in 10.3 and 16.6%, 
ascites in 43.1 and 56.6 % of patients, re-
spectively.

Survival of patients with family ovari-
an cancer is significantly higher com-
pared with that of patients with sporadic 
forms. This is convincingly demonstrated 
by the data of two-, three- and five-year 
survival rates: 70.4  and 30.5%, 54.0  and 
22.7%, 43.6 and 15.9%, respectively. Sur-
vival of patients with family and sporadic 



114 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

ovarian cancer III and IV stages of the 
disease are very different. The two, three- 
and five-year survival rates are respec-
tively 68.2  and 22.2%, 49.2  and 12.3%, 
36.4 and 4.9%. It should be noted that the 
survival of patients with family ovarian 
cancer III and IV stage corresponds to 
that in patients with sporadic ovarian 
cancer of stages II and I. The index of re-
currence-free, two-, three- and five-year 
survival of patients of the first group was 
also significantly higher than in the sec-
ond group: 44.6  and 13.3%, 33.9  and 
9.5%, 31.9 and 7.6 % respectively. Now it 
is possible to conduct molecular biologi-

cal studies that make a significant contri-
bution to the solution of promising prob-
lems of molecular oncology.

Because of the analysis, it was estab-
lished that all the patients with OC had a 
complicated obstetric and gynecological 
anamnesis that occurred after OC re-
vealed encumbered oncoanamnesis, im-
paired reproductive function and con-
comitant pathology. A  more detailed 
study of the risk factors for the onset of 
ovarian cancer will make it possible to 
develop a scheme for preventing the onset 
of ovarian cancer.
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As a result of flowing of the channel of 
Dovdon which is the left bank of 
Amudaryo to the Sariqamish lake, people 
from Amirobod and some members of 
Kuyisoy, Saks also started to live and en-
gage with cattle-raising at the banks of 
Sariqamish and Uzboy in the period of 
VIII-VII B.C.

In 1970, at the bank of stream of Dov-
don (in Northern Turkmenistan) 
Kangaqal’a 2  was found. (citadel called 
Kanga) was built. At first, the age of 
Kangaqal’a 2 (its existence) was connected 
with VII-VI B.C. It was destroyed as a 
result of the Persians’ attack (the attacks 
of Kir II). The city was situated in 20 m 
height, so it was accepted as a safe citadel 
for nomadic stock-breeders.

According to the researches of arche-
ologists, in the lower part of territory dif-
ferent earthenware crockery belonging to 
the culture of Amirobod were discovered, 
moreover, there were found some remains 
of the mud-hut walls and houses. The ar-
cheologists wrote that they were founded 
by the stock-breeders.

“The concept of Kuyisoy culture” was 
originated from Kuyisoy 2 which was es-
tablished at the beginning of Iron Age in 

20  km far from southern-west part of 
Ko’zaliqir.

The total area was 12  hectares. Be-
cause of archeological research in 1971, 
there were found the remains of dug-out 
basements, handmade and pottery tool 
made earthenware crockery, iron knives, 
stone weapons, arrows with bronze pin, 
jewellery decorated with turquoise, ruby, 
azure (sky-blue) and white stones found.

The cultural monument of Kuyisoy 
was researched and investigated by I. 
Vaynberg. The findings were published in 
several scientific works.

Kuyisoy 2  was not surrounded with 
defense walls. It consists of shelters, lattice 
houses, root-cellars. It was defined that 
there was “o’choq” ( it is a special outdoor 
stove). To define the relative date of the 
Kuvasoy culture, ends of the arrows which 
was made from bronze and earthenware 
crockery belonged to “Yoz II” period in 
Marg’iana are considered as important 
factors. Bronze part of arrow which be-
longed to the VII-VI B.C. are widely 
spread in Central Asian monuments and 
gave facts on that they were cultivators 
and nomad cattle-breeders. B.I. Veynberg 
claimed local people were considered as 

THE REFLECTION OF THE HISTORY OF KUYISOY  
IS IN THE SCHOLARS’ RESEARCH WORKS

Qadirov Jahongir
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Annotation: the article analyzed the social-economic and cultural life of the Kuyisoy 
in the material and written sources.
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settled and semi-settled farmer and stock-
raising man. The specific peculiarities of 
Kuvasoy culture was given rightly by B. 
I.Vaynberg, but why the representatives of 
that culture should be called immigrants? 
This problem was not found its own sci-
entific proof and solution.

From the chronological point of view, 
the culture of the Kuyisoy was contempo-
rary with Saks’ culture which was devel-
oped in VII-VI B.C. in the bank of Sariqa-
mish area. Especially there were similari-
ties in pottery, namely in crockery mak-
ing has the same ribbon style. B.I. 
Vaynberg did not refuse the fact, but 
some scholars denied it and said the cul-
ture of Kuyisoy differs from Sak culture.

M.A. Itina thought that there are some 
signs of Saks culture in the Kuyisoy cul-
ture.

Another scientist L.T. Yablonskiy 
mentioned that Kuvasoy’ natives came 
from northern-east part Iran and the ter-
ritory belonged to ‘Persian’ stock-breeder 
and all of this can be proved with archeo-
logical information.

On the contrary, A. A. Askarov tried 
to provide evidence on Kuyisoy tribes 
were originally derived from local popu-
lation of Khorezm valley.As Q. Sobirov 
paid attention to that fact, he mentioned 
that it would not be correct to connect 
local people of Kuyisoy to the inhabitants 
of southern Turkmenistan and the area of 
Sariqamish in Northern Iran, but it might 
be trustworthy that they were the genera-
tion of local people and Amirobod. Due 
to research, scholars emphasized that if 
they were from southern Turkmenistan, 
they could engage with architecture, con-

structing buildings by using their knowl-
edge, in reality it was not like this. Here 
constructing houses mean to build a 
house from break and clay.

V.M. Masson wrote that B.I. 
Vaynberg,due to reliable fact, emphasized 
that the culture of Kuyisoy has specific 
features, firstly, dug-out basements and 
handmade earthenware dishes presented 
Saks’ cultural traditions, secondly jugs 
which were found in historical places in 
Sariqamishbo’yi showed that Kuyisoy cul-
ture existed some aspects of the culture of 
Marg’iyona and Girkaniya lays on the 
bank of Kaspiy, doubtless it proved that 
they had relations with those regions.

From our point of view, in VII century, 
there was difficult ethnic situation in 
southern part of Aral sea, and it demands 
thoroughly investigation. The findings 
dug out in Kang’a 2 and Kuyisoy 2, such as 
earthenware dishes, bronze weapons, 
dug-out basements which used as a house 
showed that they dealt with stock-breed-
ing.

There were good opportunity for cat-
tle-breeding near to Sariqamishbo’yi and 
Unguzorti deserts. But it is difficult to 
accept people of Kuyisoy as immigrants, 
as they did not have stable southern way 
of life and sign of its culture. But there was 
dominant aspects of stock-breeders’ tra-
ditions on it.

In brief, the local people of “Kuyisoy” 
were the generations of the natives of 
Khorezm who lived in early Iron Age.
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Актуальность: При проведение био-
химических анализов показатели сме-
шанной слюне лиц спустя 2-4  месяца 
после установки дентальной импланта-
тов и лиц с санированной полостью рта 
и удовлетворительным состоянием ги-
гиены. Показано, что изменения ряда 
биохимических показателей в ротовой 
жидкости (РЖ), вызванные присутстви-
ем дентальных имплантатов в организ-
ме, зависят от их числа и сроков с мо-
мента начала нагрузки на установлен-
ные конструкции. Значение pH РЖ 
практически не различалось у лиц груп-
пы сравнения, а также на разных сроках 
после имплантации и при разном числе 
имплантатов. Буферная емкость РЖ в 
различные сроки после установки еди-
ничных имплантатов варьировала в 
пределах, характерных для группы срав-
нения. В сроки 2–4  месяца после уста-
новки трех и более имплантатов отмеча-
лось уменьшение буферной емкости РЖ 
в 2,4 раза, в последующем это снижение 
восстанавливалось не полностью.

Цель работы: Изучить особенно-
сти биохимического состава ротовой 
жидкости лиц, имеющих функциони-
рующие дентальные имплантаты, в за-
висимости от их количества и сроков 
функционирования.

Материал и методы исследова-
ния: испытуемых было 22 (14 мужчин 
и 8  женщины) в возрасте от 32  до 
56  лет, которым были установлены 
винтовые титановые имплантаты: 
Touareg (ADIN Dental implant ystems 
Ltd, Израиль)  – 10  пациенту (22  им-
плантат); SPI (Alpha-Bio. Tec.Ltd, Из-
раиль)  – 12  пациенту (26  импланта-
та). Единичные (один-два) импланта-
ты были установлены 14  пациентам, 
множественные (три и более) – 8 па-
циентам. Исследование РЖ у этих лиц 
проведено в сроки от 2 до 11 месяцев 
с момента установления абатментов. 
Половозрастной состав двух клини-
ческих групп был достаточно сход-
ным. В качестве биологического мате-
риала использовали смешанную слю-
ну, или РЖ. Сбор материала прово-
дили натощак, в состоянии покоя, 
строго с 8.00 до 9.00, учитывая цирка-
дианные особенности биохимическо-
го состава и свойств РЖ. Также ис-
ключали курение и физические 
упражнения. Перед забором пациен-
ты дважды прополаскивали рот пи-
тьевой водой, удаляли остатки воды 
чистой салфеткой, после чего собира-
ли РЖ через стерильную воронку в 
пластиковую пробирку с крышкой.
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Результаты исследования: Дан-
ные о динамике отдельных биохими-
ческих показателей в РЖ у лиц ис-
следуемых групп. Концентрация аль-
буминов в РЖ варьировала в группе 
сравнения от 0,47  до 0,68  г/л, в под-
группах основной группы – от 0,36 до 
0,72  г/л, для периода 2–4  месяца в 
подгруппе с множественной имплан-
тацией было характерно низкое зна-
чение показателя – в 1,4 раза меньше, 
чем в группе сравнения (p < 0,01). 
Концентрация ионов кальция в РЖ у 
пациентов основной группы через 
2–4  месяца с момента нагрузки на 

имплантаты была ниже, чем у паци-
ентов группы сравнения, в 1,7–
2,2  раза (p < 0,01), и тем ниже, чем 
больше имплантатов было установ-
лено. Это снижение нормализова-
лось на сроках 5–11 месяцев у паци-
ентов с единичными имплантатами, 
но сохранялось сниженным. При 
множественной дентальной имплан-
тации. Содержание фосфатов в РЖ 
снижалось в гораздо меньшей степе-
ни, достоверные изменения зареги-
стрированы лишь в подгруппе с мно-
жественной дентальной импланта-
цией на сроках 2–4 месяца.
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Purpose of the study is to determine 
the cause of ovarian cancer based on an-
amnestic data collection.

Materials and methods. A retrospec-
tive analysis of the outpatient card, the 
history of the disease of 190 patients with 
ovarian cancer, whose age is 11-78 years 
old, consisting of “D” accounts for OC for 
5 years 2013-2017, was carried out. They 
made a questionnaire to study the life of 
these patients. The questionnaire con-
tains 17 questions that determine the an-
amnesis of patients. In addition, willing 
patients were allowed to respond anony-
mously.

Results. The first item of our ques-
tionnaire was devoted to the patient’s 
passport data. According to our data, 
2.6% of patients were aged 11-17  years, 
and 17.4% were 18-37  years old. The 
highest indicator was observed in the age 
category of 38-58  years (40.5%). More-
over, 29% of patients were aged 68-

78 years, 10.5% of patients were aged 59-
67 years. When we studied the nationality 
of patients noted that 175 (92%) patients 
had Asian nationality and 15 (8%) Euro-
pean nationality. As for the location, it 
turned out that 60 patients (31.6%) were 
residents of the city, and 130 (68.4%) were 
districts. The social status of the patients 
was noted that 55.8% of the patients were 
secured, and 44.2% were poorly provided. 
When we studied the profession of pa-
tients, we observed that 102 (53.7%) of 
the patients were housewives and 88 
(46.3%) workers. The family status of pa-
tients was defined as follows: 19 (10%) of 
the patients were married, 29.5% (56 pa-
tients) never married. Additionally, 67% 
of patients were divorced, and 25.25% of 
the spouses died for one reason or an-
other. The second point of the question-
naire was devoted to studying the anam-
nesis of patients’ life. Chronic diseases 
were carried by 75 patients (39.5%), and 

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHARACTERISTIC INDICATORS 
OF PATIENTS WITH OVARIAN CANCER

Khusnigul Mukhtorjonova, Bekhzod Abdullaev, Sokhiba Yakubbekova, 
Dilfuza Mamarasulova, Dildora Komilova
Andijan State Medical Institute,  
Tashkent Medical Academy Department of Oncology

Background. Ovarian cancer is objectively considered highly urgent problem of mod-
ern oncogyneology. This is due to the lack of effective methods of early diagnosis (most 
cases are diagnosed in stages III-IV of the tumor process), unfavorable statistics (epithe-
lial cancer accounts for up to 90% of ovarian neoplasms), high mortality rates. There are 
no screening methods for detecting ovarian cancer, which have proved effective in large 
clinical trials. High rates of recurrence in patients with ovarian cancer. All of the above 
dictates the need for a thorough analysis of the existing experience of diagnosis, treatment 
and further management of patients with ovarian cancer, making new decisions that are 
relevant for everyday clinical practice.
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infectious and genetic diseases were 
transferred by 74 (39%) and 13 (6.8%) 
patients, respectively. 51.6% (98) patients 
underwent operations for various rea-
sons. Including 52 (27.4%), patients were 
operated on the pathology of female geni-
tal organs. Furthermore, 28 (14.7%) of the 
patients did not suffer from any diseases 
or do not remember that they ached. 
Family oncological anamnesis in 58 
(30.5%) patients had close relatives (par-
ents, brothers or sisters) with oncological 
pathology, and 38 (20%) did not have a 
family oncological anamnesis, and 94 
(49.5%) had long-term cancer relatives. In 
the third point of the questionnaire, we 
also studied the gynecological and obstet-
ric anamnesis of patients. Menarche was 
observed in 10-14  years in 79 (41.6%) 
patients, 15-18  in 76 (40%) and after 
18 years in 35 (18.4%) patients. The early 
onset of sexual activity (16-20 years) was 
observed in 52 (27.4%) patients, 31 
(16.3%) of women noted that they started 
sexual activity in 26-30 years, 47 (24.7%) 
after 30  years, 12 (6.3%) noted the ab-
sence of sexual activity. 58 (30.5%) pa-
tients did not have any pregnancies, 36 
(18.9%) became pregnant 2-3  and 34 
(17.9%) 4-5  times. What is more, 62 
(32.6%) of women are more than 5 times. 
Abortion in the anamnesis was not in 87 
(46%) patients, and 103 (54%) during life 
interrupted pregnancy by medical means 
for various indications. Miscarriage was 
observed in 106 (56%) patients, and in 94 
(44%) in the anamnesis there is no spon-
taneous abortion. 127 (67%) patients had 
gynecological diseases and 62 (27.4%) 
patients had genital surgery. 68 (35.8%) 

women have no history of childbirth. 
Early menopause was observed in 72 
(38%) patients, and in 49 (26%) normal 
and in 69 (36%) late.

Conclusions. A comparative analysis 
of the patient’s history in our oncological 
dispensary in the Andijan region (ODAR) 
showed that patients with family ovarian 
cancer have a tendency to an earlier onset 
menarche. Thus, in patients with familial 
cancer, menarche until age 12 was noted in 
21%, and in patients with ovarian cancer – 
in 11.7%; menarche after 14  years was in 
17.2% of the first group and in 41.6% of the 
second group. This fact indicates that if the 
hypothesis about the role of hyperestro-
genism in the genesis of ovarian cancer is 
legitimate, then this factor in the carriers of 
the gene of predisposition to the onset of 
the tumor manifests itself early in the form 
of earlier puberty.

The average age of patients with family 
ovarian cancer is 48.5  years, and in spo-
radic cancer it is 58.3 years. Family cancer 
is characterised by a more limited preva-
lence of the tumor process, in contrast to 
sporadic forms. Thus, tumor metastases in 
the large omentum were found in 41.4% of 
patients with family cancer and in 68.3% of 
patients with sporadic cancer, liver metas-
tases in 10.3 and 16.6%, ascites in 43.1 and 
56.6 % of patients, respectively.

Survival of patients with family ovari-
an cancer is significantly higher com-
pared with that of patients with sporadic 
forms. This is convincingly demonstrated 
by the data of two-, three- and five-year 
survival rates: 70.4  and 30.5%, 54.0  and 
22.7%, 43.6 and 15.9%, respectively. Sur-
vival of patients with family and sporadic 
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ovarian cancer III and IV stages of the 
disease are very different. The two, three- 
and five-year survival rates are respec-
tively 68.2  and 22.2%, 49.2  and 12.3%, 
36.4 and 4.9%. It should be noted that the 
survival of patients with family ovarian 
cancer III and IV stage corresponds to 
that in patients with sporadic ovarian 
cancer of stages II and I. The index of re-
currence-free, two-, three- and five-year 
survival of patients of the first group was 
also significantly higher than in the sec-
ond group: 44.6  and 13.3%, 33.9  and 
9.5%, 31.9 and 7.6 % respectively. Now it 
is possible to conduct molecular biologi-

cal studies that make a significant contri-
bution to the solution of promising prob-
lems of molecular oncology.

Because of the analysis, it was estab-
lished that all the patients with OC had a 
complicated obstetric and gynecological 
anamnesis that occurred after OC re-
vealed encumbered oncoanamnesis, im-
paired reproductive function and con-
comitant pathology. A more detailed 
study of the risk factors for the onset of 
ovarian cancer will make it possible to 
develop a scheme for preventing the onset 
of ovarian cancer.
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У Національній доктрині роз-
витку освіти визначено пріоритетні 
напрями у вихованні особистості, се-
ред яких – формування національних і 
загальнолюдських цінностей, вихо-
вання молоді на культурно-історич-
них вартостях українського народу, 
його традиціях і духовності. Система 
освіти покликана формувати молоде 
покоління з відповідним світоглядом, 
системою цінностей і переконань, ви-
соким рівнем культурно-духовного 
розвитку, громадянською зрілістю і 
національною гідністю. Інтеграція на-
ціональної освіти в європейський 
освітній простір ставить нові вимоги 
щодо підготовки конкурентноздатного 
фахівця з високим рівнем професіона-

лізму, здатного до особистісного само-
вдосконалення та професійного само-
розвитку. Вимоги до  компетентності, 
поведінки, культури, наявності необ-
хідних професійно важливих якостей 
у фахівців-практиків і, відповідно, до 
рівня їх професійної та особистісної 
підготовки в системі вищих навчаль-
них закладів з кожним роком зроста-
ють і це цілком закономірно, оскільки 
саме від загальноособистісного розви-
тку залежать результати і наслідки 
професійної діяльності майбутніх фа-
хівців.

Зазначене особливо важливе в 
професії майбутнього психолога. Пси-
хологічна практика – особлива галузь 
знань, у якій без належного формуван-

АНАЛІЗ УМОВ АКТУАЛІЗАЦІЇ ДУХОВНИХ СПРОМОЖНОСТЕЙ 
МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВИЩОЇ 
ОСВІТИ
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Анотація. У роботі розглядаються особливості професійної підготов-
ки психологів-практиків, виділяються основні умови розвитку духовного по-
тенціалу майбутніх психологів, аналізується  духовність як інтегративна про-
фесійно значуща якість особистості, яка характеризується орієнтацією на ду-
ховні цінності культури в особистісному саморозвитку та міжособистісній 
взаємодії.
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ня особистісних характеристик та ко-
рекції деструктивних проявів особис-
тості неможлива фахова  майстерність. 

Питання професійної підго-
товки психологів-практиків, підви-
щення рівня їх кваліфікації одержало 
широке відображення у працях відо-
мих українських вчених (дослідження 
Ж.  П.  Вірної, С.  Д.  Максименка, 
В. Г. Панка, О. П. Саннікової, В. А. Се-
миченко, Т. М. Титаренко, Н. Ф. Шев-
ченко, Н. В. Чепелєвої, Ю. М. Швалба, 
А.  В.  Фурмана, Т.  С.  Яценко та ін.). 
Кожна авторська концепція розкриває 
певні важливі аспекти проблеми та на-
мічає шляхи її вирішення. Розгляду 
проблем фахового самовизначення та 
професійної диференціації психоло-
гічного товариства присвячені праці 
В. І. Подшивалкіної. Аналіз взаємовід-
ношень між психологічною наукою і 
психологічною практикою здійснив 
П.  А.  Мясоїд. Узагальнення науково-
методичних матеріалів та досвіду орга-
нізації психологічної служби в Україні 
проведені В. Г. Панком. Вітакультурне 
обґрунтування практичної психології 
як сфери науково-досвідної роботи, 
певного способу світорозуміння і са-
мозреалізування представлені в на-
працюваннях А. В. Фурмана. 

Для того, щоб чітко розуміти 
дану тематику потрібно визначити 
саме поняття «духовність». Психоло-
гічний аналіз духовності подано в до-
слідженнях В. Анненкова, І. Беха, М. 
Боришевського,  І. Зязюна, Г. Костюка, 
В. Кременя, О. Леонтьєва, Е. Помиткі-
на, В. Рибалки, О. Сухомлинської, Ж. 
Юзвак та інших дослідників. Духо-

вність – складна динамічна система 
смислових утворень особистості, ре-
презентованої етичним, естетичним, 
інтелектуальним та екзистенційним 
змістами процесів відображення і кон-
струювання дійсності.  С. Анісімов  
стверджує, що люди народжуються 
двічі: спочатку фізично, а потім духо-
вно, коли у процесі навчання і вихо-
вання ними засвоюються духовні цін-
ності, створені людством і формують-
ся духовні якості особистості [2]. Цін-
ності поділяють на: індивідуальні 
(самореалізація, самовдосконалення, 
самопізнання), абсолютні (віра в Бога, 
пошук істини, моральність, любов до 
інших), суспільно-соціальні (соціальна 
справедливість, патріотизм, свобода), 
сімейні (сімейне щастя, вірність, взає-
морозуміння), загальнолюдські (гар-
монія з природою, доброзичливість, 
милосердя). Духовні цінності – це орі-
єнтири людської свідомості, які моти-
вують її до самовдосконалення, мають 
суспільне значення та є підґрунтям для 
розв’язання питання про сенс життя.

Доцільно зазначити, що духо-
вність є основою для успішності на-
вчання студентів, оскільки, орієнтую-
чись на ідеали Добра, Краси, Істини, 
сприяє формуванню професійних і 
духовно-культурних навичок. Духовна 
культура майбутнього професіонала - 
система світоглядних уявлень і пере-
конань, що реалізуються у ставленні 
до себе, оточуючого світу, інших лю-
дей та є необхідною основою розвитку 
майбутнього професіонала. Це важли-
ва складова загальної і професійної 
культури, що базується на свідомому 
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засвоєнні духовних цінностей.
Духовні цінності і культура 

допомагають перетворити знання на 
особистісне утворення, внутрішнє 
прийняття особистістю духовно-мо-
ральних норм, придбання ними осо-
бистісного змісту (обов’язкової норми 
для себе). Це перетворення означає 
виникнення у свідомості моральних 
орієнтирів, які вказують шлях особис-
того морального розв’язання повсяк-
денних проблем. Вони стають критері-
ями у розв’язанні питань справедли-
вості, належного, припустимого і за-
бороненого, породжують бажання і 
прагнення реалізувати духовно-куль-
турний потенціал особистості у своїх 
справах.

Розглянемо психологічні умо-
ви, які сприяють розвитку духовності 
особистості. Можна виділити шість 
основних факторів актуалізації духо-
вного потенціалу студентів в умовах 
навчання у вузі: 

1. Цілісний та неперервний 
процес розвитку духовних цінностей і 
особистісно-професійної складової 
духовної культури особистості студен-
та в процесі навчання за умови ство-
рення відповідного соціокультурного і 
психо-духовного середовища.

2. Позитивна мотивація сту-
дентів до навчально-виховного проце-
су, професійної діяльності, духовного 
розвитку (усвідомлення необхідності 
змін і перетворень внутрішнього світу 
особистості на краще, уявлення про 
ідеальний образ, відчуття високоду-
ховних потреб і мотивів у сфері про-
фесійної спрямованості).

3. Створення атмосфери лю-
бові, милосердя, єдності, довіри, під-
тримки, цілеспрямованості, взаєморо-
зуміння, злагоди, гармонії стосунків 
між викладачами і студентами (осмис-
лення і переживання спорідненості з 
іншими, відчуття радості, задоволення 
від допомоги потребуючим, самовідда-
чі, досягнення цілей).

4. Запобігання можливих про-
блем у психічному та особистісному 
розвитку студентів. Це може бути пси-
хологічне консультування, що допо-
магає розв’язувати проблеми, з якими 
до психолога звертаються студенти, 
різноманітні тренінги, опитування, 
тестування.

5. Урахування індивідуально-
психологічних особливостей особис-
тості, що мають безпосередній зв’язок 
зі світоглядом студентів, їхніми інтер-
есами, здібностями, рисами характеру, 
ідеалами.

6. Створення широких мож-
ливостей для максимального самови-
раження, самореалізації, розвитку со-
ціальної активності підростаючої осо-
бистості в умовах традиційної системи 
освіти, що передбачає вдосконалення 
форм та способів організації навчаль-
но-виховних занять. Зокрема, як від-
значає А.В. Фурман, за традиційної 
освітньої системи логіка навчально-
виховного процесу проходить повз 
внутрішній світ студента. Це поясню-
ється домінуючою орієнтацією викла-
дача на навчально-предметний зміст, 
який не фіксує і не може розкрити ду-
ховно-психологічні переживання як 
учня (студента), так і самого вчителя 
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[5, 51].
Сучасна освіта покликана 

створити сприятливі умови для духо-
вного розвитку людини, для форму-
вання здатності людини жити і здій-
снювати свої вчинки та практичні дії 
по совісті, людини готової до випро-
бувань і здатної їх сприймати спокій-
но, без почуття страху та власної не-
впевненості. Власне, мова йде про 
формування у людини духовності, яка 
має розвиваючий і динамічний харак-
тер, а тому робить особистість здат-
ною змінюватися під впливом нових 
знань і методологічних підходів, вра-
ховувати нинішні умови, обставини, 
ситуації і адекватно реагувати на них, 
формувати свій світогляд. Зазначене 
відображає одну з найважливіших за-
кономірностей відновлення і збагачен-
ня духовного світу людини в умовах 
нашого часу [4, 45].

Донедавна вважалося (а  часто 
ця думка є панівною і сьогодні), що 
знання становлять основу внутріш-
нього світу людини, її духовності. По-
дібне розуміння духовного не випад-
кове, воно має під собою вагомі під-
стави. Справа в тому, що протягом 
багатьох років громадській думці 
нав’язувалася ідея: найважливіше – це 
знання, майстерність, професіоналізм. 
Однак однобічний раціоналізм, осо-
бливо сайентистського тлумачення 
явно недостатній для визначення ду-
ховності людини й суспільства. Адже 
духовність не формується шляхом 
«по-предметного» навчання основам 
наук. Освіта, в основному, дає людині 
знання, сприяє розвитку її інтелекту, 

професійних якостей і навичок. Сказа-
не зовсім не означає применшення 
значення даної сфери культури,  «…
йдеться лише про те, що сфера духо-
вності ширша за обсягом і багатша за 
змістом від того, що пов’язано зі сфе-
рою раціональності» [1, 159]. Стриж-
невими поняттями, навколо яких кон-
центрується гуманістичний сенс духо-
вності є: Віра, Надія, Любов і мудрість 
життя – Софія. Професіоналізм, як і 
будь-яка майстерність,  якщо не зорі-
єнтований духовно-моральними цін-
ностями, може спричинити, за певних 
умов, схильність людини не до добра, а 
до зла.

Духовність майбутнього пси-
холога є інтегративною професійно 
значущою якістю особистості, що ха-
рактеризується орієнтацією на духовні 
цінності культури в особистісному са-
морозвитку та міжособистісній взає-
модії. Відтак, організаційно-педагогіч-
ні особливості духовно-морального 
становлення студентів вищого на-
вчального закладу передбачають: інте-
грацію знань про цінності духовної 
культури, збагачення морально-духо-
вних потреб, розширення досвіду ду-
ховного пізнання на основі активізації 
духовно-практичної діяльності та 
прагнення до морально-духовного са-
мовдосконалення. 

Єдність інтелекту та знань, з 
одного боку, і високої духовності – з 
іншого, утворюють духовну верти-
каль, фундаментально важливу для 
конституювання внутрішнього про-
стору суспільства й культури, що за-
безпечує його глибину і багатовимір-
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ність. Ця вертикаль стає основою ду-
ховної константи, стандартом і модел-
лю соціальної поведінки, 
соціокультурне відтворення яких за-
безпечує життєздатність суспільства, 
його творчу орієнтацію, безпеку й 
здатність до розвитку людського по-
тенціалу.

Духовний розвиток необхідно 
розглядати як двосторонній процес. З 
одного боку духовність особистості 
розвивається завдяки навчально-ви-
ховному процесу, а з іншого - особис-
тість сама здатна виступати активним 
творцем власної духовності, носієм, 
діячем, суб’єктом духовної культури 
суспільства. “Будучи активним 
суб’єктом, людина не тільки адапту-
ється до соціально-економічних, полі-
тичних, соціально-психологічних 
норм, що формуються на різних рівнях 
життєдіяльності суспільства, але пере-
творює їх у власні цінності, орієнтації, 
установки”  [3, 128].

 Отже, духовний розвиток 
майбутніх психологів є особливо важ-
ливим, оскільки психолог як ніхто ін-
ший, повинен зрозуміти не тільки 
себе, а й своїх клієнтів. Для цього йому 
необхідно володіти такими якостями 
як доброзичливість, чуйність, шано-
бливе ставлення до інших, гуманність, 
альтруїстичність, милосердя. Всі ці 
якості розвиваються в процесі духо-
вної самореалізації особистості. Осно-
вне завдання освітнього закладу поля-
гає в створенні належних умов для ак-
туалізації духовного потенціалу та 
формування духовної сфери студентів. 
Це повинно стати відправним пунк-

том та кінцевим результатом навчаль-
но-виховного процесу.
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