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Дослідження біографії видатних ді-
ячів вимагає ретельного вивчення 
процесу їхнього становлення, в якому 
важливе місце займає формування у 
дитячому віці. Однак зачасту такі до-
слідження наражаються на значні 
труднощі, зумовлені тим, що з періоду 
дитинства про багатьох діячів минуло-
го відомо обмаль даних. Висловлене 
повною мірою стосується укладання 
біографії відомого українсько-
польського вченого, академіка Степна 
Балея, однак такі дані необхідні для 
з’ясування обставин його подальшого 
життя та діяльності. В даному випадку 
можливо лише дослідити умови і чин-
ники формування особистості, за да-
ними, які наявні; для вивчення можли-
востей реалізації такого підходу до 
розгляду даної теми передбачено про-
вести спеціальне дослідження.

Мета роботи: здійснити спробу реа-
лізації підходу, що передбачає дослі-
дження впливу умов і чинників, за яких 

відбувалося формування особистості 
С. Балея в дитинстві, для з’ясування їх-
нього можливого впливу на процес 
його становлення у цей період.

Про події з життя С.  Балея в ди-
тинстві дослідникам його життя та 
діяльнотсі на сьогодні відомо вкрай 
мало, проте можна здійснити спробу 
з’ясувати чинники, які детермінува-
ли цей процес. Очевидно, що саме 
їхній вплив обумовив формування 
особистості майбутнього вченого; 
при цьому можна також припустити, 
що всі наявні для розвитку можли-
вості були використані оптимальним 
чином. До таких чинників у найза-
гальнішому випадку відносять соці-
альні та родинні, які поділяють на 
матеріальні та духовні, а також осо-
бистісні та ін. До найважливіших з 
них, які передусім доцільно розгля-
нути, слід віднести наступні: націо-
нальні, регіональні, родинні та сі-
мейні, індивідуальні, як окрему групу 

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ С. БАЛЕЯ В ДИТИНСТВІ: 
ПРОБЛЕМА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вінтюк Ю. В.
кандидат психологічних наук,  
доцент кафедри Теоретичної та практичної психології  
Національного університету «Львівська політехніка»

Ключові слова: умови і чинники формування, процес становлення особис-
тості, початкова школа в Галичині кінця ХІХ ст., особливості навчання.

Key words: conditions and factors of formation, process of formation of the person, 
primary school in Galicia of the nineteenth century, peculiarities of studying.
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важливих чинників у даному випад-
ку слід виокремити навчання в по-
чатковій школі. Отже, доцільно по-
слідовно розглянути чинники, що 
обумовлювали процес становлення 
особистості С. Балея у дитинстві.

1.  Національні (культура, релігія, 
традиції тощо). Формування особис-
тості С. Балея в дитинстві відбувалося 
у Галичині, наприкінці ХІХ ст., у межах 
українського національного середови-
ща. За знайденим записом про його 
народження у метричній книзі, 
з’ясовано, що він був хрещений за 
греко-католицьким обрядом; відомо 
також, що в зрілому віці він ідентифі-
кував себе саме українцем. Розвиток 
особистості в даному середовищі, за 
наявності впливу українських націо-
нальних традицій, національного ви-
ховання зокрема, неодноразово дослі-
джувався, а тому можна з достатньою 
вірогідністю прослідкувати їхній вплив 
на процес формування особистості в 
даному випадку, а також передбачити 
можливий результат.

2.  Регіональні (умови проживання в 
певному регіоні, місцевості та населе-
ному пункті). Відомо, що формування 
особистості С.  Балея в дитинстві від-
бувалося у сільській місцевості, на тер-
нопільщині, де в той час проживала 
сім’я Балеїв. У загальному умови про-
живання у сільскій місцевості в Гали-
чині тих часів відомі, інформацію про 
це можна знайти у відповідній літера-
турі. Знаючи умови проживання, мож-
на гіпотетично, з достатньою вірогід-
ністю спрогнозувати і їхній вплив на 
формування особистості в дитячому 

віці. До побутових, доволі некомфорт-
них умов проживання у сільській міс-
цевості, необхідно добавити також 
умови політичного та економічного 
гноблення, яких зазнавали україніці 
Галичини у той час. Все це також впли-
вало на становлення особистості, в 
дитячому віці зокрема, і детермінувало 
процес подальшого формування.

3.  Родинні та сімейні (виховання, 
стосунки в родині та сім’ї). Встановле-
но, що С. Балей походив з учительської 
сім’ї, тому, крім відповідного вихован-
ня, на формування його особистості у 
дитячому віці впливали також чинни-
ки, що зумовили вдальнішому вибір 
ним певного роду діяльності. Можна 
припустити, що саме від батьків він 
одержав не лише інтерес до навчання у 
школі, але й до подальшого здобуття 
освіти, як гімназійної, так і згодом ви-
щої, а також обрав собі сферу майбут-
ньої діяльності. Хоча прямих доказів 
такого впливу наразі не виявлено, 
можна з достатньою вірогідністю при-
пустити, що саме цілеспрямований 
вплив батьків визначив подальший 
вибір ним як сфери діяльності, так і 
життєвого шляху загалом.

4. Навчання в школі (умови та 
зміст навчання і виховання). Безпере-
чно, важливим чинником розвитку 
особистості у дитинстві, є навчання у 
школі. Що становила зі себе народна 
(початкова) школа наприкінці ХІХ ст., 
у часи навчання там С. Балея? С. Шах 
повідомляє з цього приводу, що народ-
на школа в Галичниі була: 1) загально 
обов’язуюча, то є примусова, 2) си-
мультантська (де всі предмети навча-
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лися спільно, лише наука релігії відбу-
валась окремо після віровизнань), 3) 
коедукаційна (хлопці і дівчата ходили 
разом), а в Східній Галичині ще й 4) 
двомовна, то є українсько-польська 
або польсько-українська, відповідно 
до числа національного складу даної 
громади. Крім вказаних, були й інші 
особливості організації навчально-
виховного процесу в тогочасних по-
чаткових школах Галичини; відповід-
но, необхідно послідовно розглянути 
найважливіші з них, передусім щодо 
навчання українських сільських дітей. 
У результаті такого навчання більшість 
дітей опановували тільки найнеобхід-
ніші в подальшому житті вміння: чита-
ти, писати і рахувати, а також основи 
релігії. І лише невелика чатина випус-
кників початкових шкіл того часу, пе-
редусім з числа тих, хто мав намір 
продовжити навчання, опановував всю 
програму, що давало змогу продовжи-
ти навчання, переважно в гімназіях.

5.  Сформовані особистісні (власна 
активність). І в даному випадку мож-
ливо зробити лише певні ймовірні 
припущення, оскільки необхідні відо-
мості відсутні. Однак відомо, що в по-
дальшому  – як у підлітковому, так і 
юнацькому віці  – Степан навчався 
лише на відмінно, а згодом не тільки 
здобув вищу освіту та фах, але й став 
педагогом і науковцем. Які саме якості 
особистості повинні бути наявними, 
щоб отримати такий результат, відомо, 
як і те, яким чином вони можуть бути 
сформованими. Тобто, з високою ві-

рогідністю можна стверджувати, що 
С. Балей у період навчання в школі не 
лише був старанним і сумлінним 
учнем, але й працьовитим, цілеспря-
мованим і напролегливим; саме ці 
якості обумовлювали його активність 
у процесі розвитку не тільки у дитин-
стві, але й у майбутньому.

Детальнішу інформацію про дане 
дослідження опубліковано в статті на 
дану тему [1].

Проведене дослідження дає підста-
ви зробити наступний висновок: відо-
мі біографічні дані дозволяють 
з’ясувати чинники, а також супутні 
умови, що детермінували проживання 
і навчання С. Балея в дитинстві; їхній 
аналіз дозволияє з певною вірогідніс-
тю встановити їх можливий вплив на 
процес формування його особистості; 
незважаючи на брак прямих даних, ві-
домих фактів з життя С.  Балея у ди-
тинстві, процес формування його осо-
бистості в цей період можна частково 
відновити за відомими непрямими да-
ними, до яких належать, передусім: 
національні, регіональні, родинні та 
сімейні чинники, навчання в школі, а 
також особистісні; за умови співстав-
лення їх з відомими фактами вони мо-
жуть допомогти скласти уявлення про 
предмет розгляду, і сприяти висвітлен-
ню подій із життя вченого.

Література:
1. Вінтюк Ю. В. Умови і чинники форму-

вання особистості С. Балея в дитинстві 
/ Ю.  В. Вінтюк // Молодий вчений.  – 
2017. – № 9 (49). – Ч. ІІ. – С. 89-93.
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Вивчення феномена діаспори зали-
шається актуальним у наші дні, адже 
українська діаспора продовжує віді-
гравати важливу роль в утвердженні 
України як значного суб’єкта міжна-
родних відносин. Тісно співпрацюючи 
з діаспорою Україна має можливість 
консолідувати світове українство для 
подальшої ефективної розбудови укра-
їнської державності та для протидії 
антиукраїнській пропаганді, що лунає 
з боку Російської Федерації. Консолі-
дація українства є запорукою подаль-
шого поступу української нації, необ-
хідною умовою прогресивного 
соціально-економічного розвитку 
України, без консолідації неможливе 
досягнення поставленої мети, відпо-
відно неможливий і стабільний розви-
ток держави.

Різні аспекти проблеми діаспори 
(як історичне, соціальне та демогра-
фічне явище, вплив на державотворчі 
процеси, відносини з Україною, 
культурно-мистецькі зв’язки, науково-
освітня діяльність) у добу незалежнос-
ті вивчали українські вчені: О.В. Анто-

нюк, Т.Д. Антонюк, А.Є. Атаманенко, 
Л.В. Божук, І.І. Винниченко, С.В. Від-
нянський, В.В. Гарагонич, Н.П. Горба-
тюк, Л.В. Дибчук, В.Б. Євтух, Ф.Д. За-
ставний, О.Д. Зубалій, І.М. Ключков-
ська, Т.В. Коломієць, С.Ю. Лазебник, 
Б.Д. Лановик, Ю.Е. Латунов, О.М. Май-
борода, Ю.В. Недужко, М.І. Пірен, А.А. 
Попок, Н.В. Совінська, Я.А. Таран, М.В. 
Траф’як, В.П. Трощинський, Т.В. Федо-
рів, К.О. Чернова, О.В. Швачка та ін. 
Питаннями діаспори в Україні займа-
ються і цілі наукові інститути – Між-
народний інститут освіти, культури та 
зв’язків з діаспорою Національного 
університету «Львівська політехніка», 
Інститут досліджень української діа-
спори (діє як структурний підрозділ 
Національного університету «Ост-
розька академія»), Інститут досліджень 
діаспори та ін. Було проведено значну 
кількість з’їздів, конгресів, конферен-
цій, присвячених проблемам діаспори, 
опубліковано низку ґрунтовних науко-
вих монографій і статей, захищено 
дисертаційні дослідження.

Діаспора (походить від грецького 

УКРАЇНСЬКА ДІАСПОРА:  
ВПЛИВ НА ПРОЦЕС КОНСОЛІДАЦІЇ УКРАЇНСТВА

Авер’янова Н. М.
кандидат філософських наук,  
Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Ключові слова: діаспора, трудові мігранти, Світовий конгрес українців, Сві-
товий конгрес українських молодіжних організацій.

Keywords: Diaspora, migrant workers, the Ukrainian World Congress, the Ukrai-
nian Youth Organizations World Congress.
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слова, що перекладається як «розсію-
вання») – це «1) частина певної етніч-
ної спільноти (народу), що постійно 
проживає поза межами історичної 
батьківщини в іноетнічному чи інона-
ціональному середовищі на правах або 
зі статутом національно-культурної 
меншини; 2) етнічна меншина, яка збе-
рігає зв’язок зі своєю батьківщиною, 
національні традиції тощо» [1, с. 398]. 
Діаспора утворюється в тих країнах, де 
етнос виявляє міцну стійкість до аси-
міляції. Для стійкого функціонування 
діаспори важливе значення мають 
мова етносу, його специфічні елементи 
матеріальної та духовної культури, по-
чуття солідарності між членами діа-
спори та співпраця з державними ін-
ститутами як країни проживання, так 
і країни походження. Досить часто су-
часні діаспори постають не лише як 
етнокультурні спільноти, а найперше 
спільноти, що мають можливість впли-
вати на світові культурні процеси та на 
внутрішній розвиток держави, що до-
сягається завдяки створенню системи 
громадсько-політичних, культурно-
мистецьких, освітніх та ін. організацій. 
Діаспори багатьох країн світу демон-
струють, що вони зберігають свою 
окремішність, самобутність і водночас 
ефективно інтегрувались у соціально-
економічне та культурне середовище 
країни проживання, при цьому мають 
можливість лобіювати інтереси країни 
походження. 

Українська діаспора – «збірне ви-
значення української національної 
спільноти поза політичними кордона-
ми України. Головним джерелом утво-

рення української діаспори стала емі-
грація» [3, с. 256]. На сьогодні україн-
ська діаспора нараховує понад 20-
мільйонів українців. Процес 
переселення українців з власної дер-
жави в інші країни триває, що, відпо-
відно, приводить до скорочення насе-
лення України – 42,58 мільйонів осіб 
(на 01 січня 2017 р.) [4, с. 5]. За різними 
джерелами, 5–7 мільйонів працездат-
них українців знаходиться за кордо-
ном у статусі легальних або нелегаль-
них мігрантів, тобто це значна частина 
мешканців України, для яких трудова 
міграція – головний вид зайнятості та 
основне джерело доходів. Міграційний 
потік українців спрямований до країн-
сусідів (Російська Федерація, Польща), 
до країн нової міграції (Греція, Італія, 
Іспанія, Португалія), до Німеччини, 
Канади, США, Чехії, тобто до країн, де 
українські трудові мігранти виграють 
у конкурентній боротьбі за робоче 
місце завдяки невибагливості до умов 
праці та виконуваних робіт. 

Більшість українських трудових 
мігрантів своє перебування за кордо-
ном розглядає як тимчасове явище, 
вони розраховують повернутися на 
Батьківщину, тому не переймаються 
питаннями розбудови освітніх, 
релігійних, культурно-мистецьких, 
політичних та інших патріотичних 
інституцій у країнах проживання. Пе-
реважно, у таких специфічних 
діаспорах центром українського життя 
постає церква, яка сприяє збереженню 
їх національної ідентичності. 
Українські мігранти, які своє майбутнє 
бачать поза межами Батьківщини, в 
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країнах переселення активно розбудо-
вують соціальні структури, що пред-
ставляють їхні інтереси перед місцевою 
владою та роботодавцями. Однак до-
сить часто між українськими громада-
ми новоприбулих українців і громада-
ми українців старого покоління вини-
кають непорозуміння, недовіра та 
конфлікти, що може призвести до по-
слаблення української ідентичності ба-
гатьох мігрантів нової хвилі. Тому 
Україні важливо вибудовувати 
конструктивні зв’язки з різними 
поколіннями української діаспори, по-
силювати забезпечення їх 
інформаційних, освітніх і культурних 
потреб; стимулювати молодіжні осе-
редки діаспори до систематичного і 
довготривалого співробітництва з 
українською державою.  

Суттєво, що українські громади у 
діаспорі, такі як Світовий конгрес 
українців (СКУ), Світовий конгрес 
українських молодіжних організацій 
(СКУМО), енергійно та результативно 
відстоюють інтереси українства у світі. 
Наприклад, СКУ, що на сьогодні 
об’єднав мережу українських громад у 
53-ох країнах, до 1991 р. вів потужну 
діяльність, спрямовану на відновлення 
державної незалежності України, на 
захист Української греко-католицької 
та Української православної церков, а 
після 1991 р. – надавав допомогу в 
становленні та утвердженні України як 
суверенної, незалежної, правової і 
демократичної держави. У наші дні 
СКУ ефективно сприяв просуванню 
ратифікації Угоди про асоціацію між 
ЄС і Україною, долучився до запровад-

ження безвізового режиму для грома-
дян України, а в умовах гібридної війни 
Росії проти України постійно стимулює 
міжнародну спільноту, зокрема ООН, 
НАТО, ОБСЄ, ЄС, до конкретних дій 
на підтримку українській державі [2]. 
СКУМО (заснований 2013 р.) – 
координаційна надбудова українських 
молодіжних організацій діаспори, що 
представляє інтереси молоді діаспори 
як через координацію діяльності 
українських молодіжних організацій у 
світі, так і через співпрацю з установа-
ми України – реалізував масштабний 
міжнародний соціальний проект «Діти 
за мир у всьому світі», учасники якого 
відвідали 35 країн світу. Інший 
міжнародний соціальний проект «Діти 
просять миру» був спрямований на 
встановлення миру в Україні та світі, 
на співпрацю дітей і молоді зони АТО 
з молодими людьми інших країн, 
організацію спільних заходів – 
фестивалів, змагань, проектів, утво-
рення молодіжних таборів. Для моло-
дих лідерів і активної молоді діаспори 
СКУМО організовує тренінгові про-
екти, метою яких є підготовка 
майбутніх лідерів серед представників 
молодіжних організацій діаспори, за-
лучення їх у процеси розвитку 
молодіжного діаспорного руху. 

Таким чином, громадські організа-
ції української діаспори оптимально 
слугують збереженню національної 
ідентичності українців на чужині та 
активно відстоюють інтереси України 
за кордоном, що консолідує світове 
українство, зміцнює українську націю. 

Отже, в сучасних умовах, коли 
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Україна протидіє російській агресії, 
оптимізує зусилля щодо відновлення 
територіальної цілісності держави, 
впроваджує нові реформи в країні 
українська діаспора постає потуж-
ним чинником консолідації україн-
ства. Співпраця з діаспорою зміцнює 
політичні, економічні та культурні 
зв’язки України з країнами прожи-
вання зарубіжних українців, просу-
ває економічні інтереси нашої дер-
жави. В свою чергу, Україна має під-
тримувати діаспору як у питаннях 
посилення захисту прав і свобод за-
рубіжних українців, так і в задово-
ленні їх культурно-мистецьких, 
освітніх і соціально-гуманітарних 
потреб. Україні слід подолати декла-
ративність і формалізм, які ще при-

сутні у співпраці з українською діа-
спорою.

 Література:
1. Енциклопедія історії України:  Т. 2 (Г – Д) 

/ Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К. 
: Наукова думка, 2004. – 528 с., іл.

2. Світовий конгрес українців 2017. 50 ро-
ків у підтримці українського народу. 
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Світового конгресу українців [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: http://
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України НАН України, 2013. – 357 с. 

4. Чисельність наявного населення Украї-
ни (на 1 січня 2017 року) / Відп. за ви-
пуск Тімоніна М. Б. – К. : ДСС України, 
2017. – 82 с. 
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Сьогодні близько 41 млн осіб по 
всьому світу живуть з синдромом сер-
цевої недостатності та хронічними/на-
бутими порушеннями роботи серця. 
Приблизно кожен третій випадок з та-
ким діагнозом має летальний вихід.

При серцевій недостатності міокар-
да лівого шлуночка серця неможливо 
забезпечити повноцінний кровообіг 
органів і тканин. В тяжких випадках 
для підтримання кровотоку застосову-

ють допоміжні імплантовані насоси, 
які перекачують частину крові, роз-
вантажують роботу лівого шлуночка. 
Такі пристрої потребують постійного 
моніторингу та вимагають прийому 
антикоагулянтів для запобігання згор-
танню крові [1,2].

Сучасні технології дозволили роз-
робити потужну систему, яка формує 
серцевий м’яз ззовні та стимулює по-
вноцінне виконання фізіологічної ро-
боти. Розробка представляє собою си-
ліконовий чохол, який охоплює серце-
вий м’яз (рисунок 1) .

М’який робот - досконально сфор-
мований низькомодульний, імпланто-
ваний пристрій, який може імітувати 
чи заміщувати складні біологічні функ-
ції, такі як скорочення серцевого 
м’яза. 

Представлений на рис.1 м’який робо-
тизований чохол, механічні властивості 
якого повинні активно стискати та скру-
чувати серцевий м’яз в певний момент - 
момент скорочення шлуночків. 

М’ЯКИЙ РОБОТ ДЛЯ ПІДТРИМКИ ЖИТТЄЗДАТНОСТІ 
СЕРЦЕВОГО М’ЯЗУ 

Фабрицій Ю.Й.
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», ФБМІ гр. БМ-61м
Тарасова Л.Д.
НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського», доцент кафедри ФБМІ

Ключові слова: м’який робот, кардіологія, операції на серці, штучні м’язи, 
серцева недостатність, роботи-актуатори, 

Key words: soft robots, cardiology, heart surgery, artificial muscles, heart failure, 
robots-actuators.

Рисунок 1. Силіконовий робот для 
підтримання стабільної роботи серця 
[https://geektimes.ru/post/284966/] 
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Чохол не контактує з кров’ю, по-
збавляючи потреби в антикоагуляцій-
ній терапії або розріджувачах крові, і 
зменшує ускладнення у результаті вза-
ємодії зі шлуночками, такими як згор-
тання та інфекція. Даний підхід вико-
ристовує біологічно сформований ре-
льєф поверхні серцевого м’язу. Отри-
маний імплант м’якого роботу імітує 
складноструктурну форму і функцію 
серця, причому ступінь жорсткості 
імпланту має такий самий порядок як 
і серцевої тканини. Тонкий чохол може 
бути налаштований на специфічні для 
пацієнта потреби і підтримувати по-
тенціал серцево-судинної системи до 
моменту трансплантації/операції для 
пацієнтів з серцевою недо стат-
ністю[3,4].

Матеріальна складова імпланту-
чохла зроблена з м’якого матеріалу, 
який не викликає відторгнення (біоі-
нертний). Напрямок швів виконано 
таким чином, щоб муфта скорочувала-
ся і поверталася синхронно із зовніш-
нім шаром серцевого м’яза. В якомусь 
сенсі це своєрідний аналог роботизо-
ваного екзоскелета, зміцнює живе сер-
це, створений за його подобою [4,5].

Гелеве покриття знижує тертя між 
роботом і живою тканиною. Перевага 
силіконового матеріалу ще й в тому, 
що муфту можна виготовити для будь-
якого розміру і форми серця. Більш 
того, вона може доповнити біологіч-
ний орган у разі його дефекту. Напри-
клад, якщо лівий шлуночок серця пра-
цює слабше правого шлуночка, то при-
стрій можна налаштувати таким чи-
ном, щоб воно активніше допомагало 

серцю саме з боку лівого шлуночка. 
В  конструкції імплантату використо-
вуються два незалежних набори пнев-
матичних приводів, робота яких синх-
ронізовані з високою точністю. При-
води утворюють дію на певну сітку, 
виготовлену з біологічно нейтрально-
го кремнійкомпозитного матеріалу. 
Перший набір проводів, що створюють 
сітку відповідає за виконання прогре-
сивних рухів, а другий - ротаційних. 
В  результаті  цього виходить складна 
рухова система, яка майже доскональ-
но повторює рухи скорочень біологіч-
ного серцевого м’язу.

Основна проблема порушення ро-
боти серцевого м’язу проявляється в 
тому, що серцевий м’яз не забезпечує 
кровообіг в достатній мірі. Через це в 
крові накопичується велика кількість 
вуглекислого газу з побічними наслід-
ками: гіпоксія органів і тканин, ацидоз, 
порушення метаболізму і врешті-решт 
- можлива смерть.

В даний час один з актуальних ме-
тодів лікування серцевої недостатності 
полягає в установці системи підтрим-
ки шлуночка серця (ventricular assist 
device, VAD) - механічного пристрою, 
який частково або повністю замінює 
функцію серця. Така система допома-
гає при серцевій недостатності, але 
підвищує ризик виникнення інсульту 
та тромбозу.

Життєздатність та актуальність но-
вого методу була продемонстрована 
шляхом його введення в організм під-
дослідних свиней, інтенсивність сер-
цевої діяльності яких було знижено на 
45 відсотків за допомогою спеціальних 
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препаратів. Включення м’якого 
імпланта-робота дозволило підняти 
інтенсивність серцевої діяльності на 
рівень 97 відсотків від норми [4-6].

Однак не дивлячись на високу ефек-
тивність, слід пам’ятати, що у нового 
пристрою є одна з найважливіших пе-
реваг – відмінність від інших імпланто-
ваних пристроїв, відсутність контакту з 
кров’ю, та інертність (не  виділяє в 
шкідливих речовин), що мінімізує не-
обхідність використання коагулянтів з 
метою запобігання закупорки судин, 
внаслідок реакції крові на матеріал імп-
ланту, утворенням згустків. 

Активність роботи пристрою 
контролюється комп’ютером, синхро-
нізується з ЕКГ (синхронізує (рисунок 
2) актуатори з скороченнями серця на 
ЕКГ або за швидкістю кровотока в аор-

ті) і налаштовується змінною синхро-
нізацією в разі потреби. Наприклад, 
якщо серцева функція відновлюється, 
то потужність підтримки можна змен-
шити. Теоретично, в деяких випадках 
завдяки такій підтримці, серце може 
повністю відновитися після серцевого 
нападу так, що пристрій з часом мож-
на буде відключити [5,6].

Свого часу кардіологія відмовилася 
від використання механізмів стиснен-
ня серця через технічні обмежень на 
користь пристроїв типу VAD, але з 
розвитком м’якої робототехніки це об-
меження усувається.

Для самої робототехніки це теж 
важливе досягнення, адже даний при-
лад - перший м’який робот, призначе-
ний для роботи всередині людського 
тіла. 

Рисунок 2. Модель синхронізації м’якого робота [https://geektimes.ru/post/284966/]
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Нематоды относятся к одним из 
наиболее многочисленных видов бес-
позвоночных животных, представите-
ли которого распространены практи-
чески во всех биоценозах. Потенци-
альная численность нематод может 
достигать более 500 000 видов. Среди 
описанных в настоящее время 20 000 
видов нематод около 4 тысяч являются 
фитопаразитами [3].

Средние ежегодные потери от не-
матод составляют 10 - 20% раститель-
ной продукции, однако в очагах высо-
кой численности снижение урожайно-
сти может превышать 50% [2]. В де-
нежном эквиваленте мировые потери 
от фитопаразитических нематод до-
стигают более 100 млрд. долларов еже-
годно. Кроме прямого вреда, ряд видов 
являются переносчиками вирусов, 
бактерий, могут усиливать патологи-
ческий процесс при микологических 
поражениях растений и тому подоб-
ное. Длительное выращивание 
растений-хозяев в монокультуре или с 
минимальными одно-двухлетними 
перерывами в севооборотах с корот-

кой ротацией способствует накопле-
нию высокой численности фитопара-
зитичних нематод, гибели сильно по-
раженных растений и образования от 
мелких до крупных по площади, визу-
ально заметных “плешин”. В центре 
таких очагов наблюдается очень высо-
кая изреженность или даже полное 
отсутствие растений, а по мере удале-
ния - сильное угнетение и частичное 
их выпадение.

Фитопаразитичные нематоды явля-
ются одними из самых опасных и вме-
сте с тем недостаточно изученных 
вредных организмов. Для долгосроч-
ного планирования, оптимизации и 
локального применения противонема-
тодных мероприятий необходимо соз-
дание современных картограмм рас-
пространенности фитопаразитических 
нематод с использованием традицион-
ных и новейших технологий. Это тре-
бует принципиально новых подходов 
к разработке перспективных монито-
ринговых систем диагностирования 
очагового распространения фитопара-
зитичних нематод. Наличие современ-

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ 
ПАРАЗИТИЧЕСКИХ НЕМАТОД  В СОВРЕМЕННЫХ 
ФИТОЦЕНОЗАХ

А.А. Бабич
кандидат биологических наук Национальный университет биоресурсов и 
природопользования Украины

Ключевые слова: паразитические нематоды, фитоценозы, мониторинг, меры 
борьбы

Key words: parasitic nematodes, phytocenoses, monitoring, control measures
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ного компьютерного обеспечения и 
технических средств создало предпо-
сылки для разработки новейшего мо-
ниторинга земной поверхности. Пере-
довые космически-информационные 
технологии все чаще находят практи-
ческое применение во многих отрас-
лях, в частности в сельском хозяйстве, 
геологических и гидрологических ис-
следованиях, лесоводстве, охране 
окружающей среды, планировании за-
стройки территорий и других целях.

Для более детального обследования 
отдельных подозрительных районов в 
пределах меньших территориальных 
единиц, экономически привлекатель-
ным является использование беспи-
лотных аппаратов дистанционного 
зондирования, оборудованных цифро-
выми видеокамерами для записи ин-
формации на цифровые носители. 
Оптически визуальный анализ фито-
санитарного состояния агроценозов 
или полученных снимков высокого 
разрешения позволяет достовернее 
диагностировать локальные неодно-
родности растительного покрова и со-
ответственно существенно ограничить 
площадь обследования подозритель-
ных фитоценозов традиционными ме-
тодами. 

При интродукции и акклиматиза-
ции существует высокая вероятность 
занесения в новые районы микроско-
пических организмов, в том числе и 
карантинных видов, а выращивание в 
ботанических садах, парках, оранже-
реях декоративных растений преиму-
щественно в монокультуре может при-
вести к массовому размножению, на-

коплению и высокой вредоностности 
фитопаразитов. Поэтому, изучение 
трофических связей нематод, позна-
ние закономерностей динамики чис-
ленности в современных фитоценозах 
является основой для обоснования, 
оптимизации и рационального приме-
нения экологически безопасных за-
щитных мероприятий.

Основным источником распростра-
нения фитопаразитических нематод 
является инвазированный посадоч-
ный материал: саженцы деревьев, ку-
стов, рассада, клубни, луковицы цве-
точных растений и тому подобное [4]. 
Поэтому, их целесообразно перед вы-
садкой тщательно отмыть от остатков 
почвы. Для предотвращения занесе-
ния опасных эндопаразитических ви-
дов с растительным материалом обяза-
тельным условием должно стать его 
предварительное комплексное диагно-
стирование на заселенность вредите-
лями и пораженность болезнями раз-
личной патологии в том числе и нема-
тодными.

Выращивание культур-пред шест-
венников, неблагоприятных для раз-
вития и размножения, позволяет зна-
чительно уменьшить заселенность по-
чвы этими фитопаразитами, а исполь-
зование посадочного материала, 
полученного в условиях in vitro, обе-
зопасит от попадания вредоносных 
организмов в новые районы. Внесение 
удобрений повышает выносливость 
растений к фитопаразитам, благодаря 
лучшему росту и развитию растений, а 
своевременное проведение междуряд-
ных обработок почвы - существенно 
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уменьшает количество сорняков-
резерватов нематод. Перспективным 
направлением исследований остается 
также создание новых сортов с высо-
кими качествами и комплексной устой-
чивостью к вредным организмам. 
Вместе с тем, достичь  гарантирован-
ной защиты сельскохозяйственных и 
декоративных культур и насаждений 
от вредных организмов, в том числе и 
от фитопаразитических нематод, воз-
можно лишь при условии рациональ-
ного сочетания различных мероприя-
тий, отдавая препочтение органи за ци-
он но-хозяйственным, агротехниче-
ским и селекционным как наиболее 

эффективным и экологически безопас-
ным для окружающей среды [1].
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Розвиток м’ясного птахівництва в 
Україні має велике соціально-економічне 
значення, оскільки воно є найдоступні-
шим за ціною, а за своїми смаковими 
властивостями не поступається іншим 
видам [3].

В усьому світі швидкими темпами 
розвивається галузь птахівництва і є 
одним з основних, порівняно недоро-
гих джерел надходження білкових про-
дуктів харчування для населення. Вну-
трішній ринок України тривалий час 
заповнювався імпортними продукта-
ми птахівництва через те, що власне 
виробництво було значно скорочене 
[1]. Перепелівництво одна з важливих 
галузей птахівництва, що передбачає 
подальше збільшення асортименту 
продукції та дає змогу розширювати 
його за рахунок виробництва дієтич-
них продуктів споживання - перепели-
них яєць та м’яса. 

Проте, їй властиві певні специфічні 
відмінності, а саме високі вимоги до 
умов утримання, потреба у повноцін-
них кормах. Вирішення цих проблем 
можливе за використання різних кор-

мових добавок, до складу яких входять 
ферменти та пробіотики [2].

Метою наших досліджень було ви-
вчити економічну оцінку використан-
ня досліджуваного препарату у годівлі 
перепілок.

Методика та методи досліджень. 
В  умовах науково-дослідної ферми Ві-
нницького національного аграрного 
університету проводилися досліджен-
ня. За принципом аналога було сфор-
мовано чотири групи по 50 голів у 
кожній. Дослід проводився на перепе-
лах Естонської породи, тривалість до-
сліду − 56 діб, у 30 добовому віці пере-
пілок розподіляли на самиць і самців. 
Тваринам першої контрольної групи 
згодовували основний раціон, а дослід-
ним додатково вводили досліджувану 
добавку «Проензим» у різній кількості. 

Встановлено, що вже з 7-ї доби від-
мічається вірогідне підвищення живої 
маси в перепілок 4-ої дослідної групи 
на 10,3%. Вірогідне збільшення живої 
маси птиці дослідних груп порівняно з  
контрольною спостерігається протя-
гом усього періоду вирощування.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ 
КОРМОВОЇ ДОБАВКИ В ГОДІВЛІ ПЕРЕПЕЛІВ

Гончарук Н.М.
кандидат с.-г. наук Вінницький національний аграрний університет
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Показано ефективність впливу кормової добавки «Проензим» під час вирощу-

вання перепілок. Встановлено, що за використання вказаної добавки зростає 
продуктивність вирощування перепелів м’ясо-яєчного напряму.
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Результати досліджень. Економіч-
на ефективність показує кінцевий ко-
рисний результат від застосування всіх 
виробничих ресурсів і визначається 
зіставленням одержаних результатів і 
витрат виробничих ресурсів. Ефектив-
ність виробництва є узагальнюючою 
економічною категорією, якісна ознака 
якої відображується у високій резуль-
тативності використання засобів ви-
робництва і праці. У птахівництві - це 
одержання максимального обсягу про-
дукції від однієї  голови птиці з най-
меншими витратами засобів і праці. 

Результати обрахунку економічної 
ефективності використання у м’ясо-
яєчному перепелівництві кормової до-
бавки «Проензим» наведено у таблиці 1.

Розрахунки економічної ефектив-
ності вказують на доцільність введен-
ня досліджуваного препарату «Проен-
зим» до раціонів годівлі перепелів.

Так, за його використання при міні-
мальній дозі (друга група) було встанов-
лено найкращі результати, продуктив-
ність самиць цієї групи зросла на 10,8 %, 
а самців на 8,22 %.  Це зумовило збіль-
шення одержаного приросту у забійній 
масі. Крім того, введення до раціону пе-
репілок мінімальної дози досліджувано-
го препарату сприяло зниженню витрат 
кормів та зростання оплати корму при-
ростами, що призвело до зменшення 
собівартості продукції. 

Ефективність і доцільність вико-
ристання ферментно-пробіотичної до-

Таблиця 1   
Економічна ефективність результатів досліджень 
Показники Групи

1-контрольна 2-дослідна 3-дослідна 4-дослідна
Кількість голів у групі Самиці 25 25 25 25

Самці 25 25 25 25
Середня жива маса 
на кінець досліду, г

Самиці 350,5 388,5 335 354,5
Самці 271,2 293,5 278,5 289,0

Одержано приросту у 
забійній масі, кг 

Самиці 7,2 8,3 6,9 7,4
Самці 5,5 6,2 5,7 6,0

Собівартість приросту, 
грн.

Самиці 25,3 22,09 23,5 22,5
Самці 28,6 26,3 27,2 27,2

Реалізаційна ціна 1кг, 
грн.

60 60 60 60

Прибуток від 
реалізації, грн.

Самиці 249,9 314,7 251,9 277,5
Самці 172,7 209,0 187,0 196,8

Одержаний прибуток 
на голову, грн.

Самиці 9,99 12,5 10,0 11,1
Самці 6,9 8,36 7,48 7,8

Одержаний прибуток  
порівняно з 
контрольною групою, 
%

Самиці 100 125,9 100,8 111,0
Самці 100 121,0 108,2 113,9
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бавки у годівлі перепілок підтверджу-
ється збільшенням прибутку від реалі-
зації самиць на 25,9 % та самців на 21,0 
%, порівняно з контрольною групою.

Висновки:
1. Використання у годівлі перепе-

лів кормової добавки сприяє збіль-
шенню продуктивності і обсягів вало-
вої продукції.

2. Найвищий економічний ефект 
одержаний від використання міні-
мальної дози досліджуваного препара-
ту “Проензим», внаслідок чого знизи-

лись витрати кормів та зросла оплата 
корму, що сприяло збільшенню при-
бутку від реалізації.
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Постановка проблеми. Наразі іс-
нує нагальна потреба  в журналістах,  
які  готові до професійної діяльності в 
сучасних умовах створення кросме-
дійного продукту і є компетентними,  
комунікабельними, толерантними, 
професійно свідомими, з високою ду-
ховністю, із журналістською культу-
рою, тобто у високоосвічених профе-
сіоналах, справжніх представниках 
інформаційної спільноти. Основною 
специфікою журналіста вважається 
універсальність, широта поглядів, ба-
гатофункціональність, здатність ви-
конувати будь-які функції, що  дикту-
ються часом й необхідністю, а також  
ситуативна інформативність. Функці-
онування будь-якого виду засобів ма-
сової комунікації суттєво залежить 
від його працівників, які уможливлю-
ють змістове наповнення та метод 
подання інформації. Освіта є одним з 
важливих чинників у формуванні 
професійних цінностей і норм, саме, 
журналістська освіта відіграє важли-

ву роль у формуванні професійної 
ідентичності, майбутніх журналістів.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій.

Журналістика за своєю специфі-
кою є соціальною практикою, здатною 
приносити як користь (спілкування 
соціальних груп, з психологічної точ-
ки зору), так і шкоду. Сучасні фахівці 
(Є. Проніна, Є. Пронін) ставлять пи-
тання про виникнення асоціальної 
журналістики, яка маніпулює суспіль-
ством, що веде до його деградації [3]. 
Звідси диференціюють загальні про-
блеми сучасної журналістики, такі, як 
втрата довіри аудиторії до засобів ма-
сової інформації, підвищена тривож-
ність і масова істерія суспільства ви-
кликані методами подачі інформації, 
використання маніпулятивних техно-
логій у засобах масової інформації, 
ангажованість, комунікативна закри-
тість, це відбивається на стосунках 
журналістів з суспільством і владою, а 

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
МАЙБУТНІХ ЖУРНАЛІСТІВ В ПЕРІОД НАВЧАННЯ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ

Рева І.С., 
викладач  
Дніпровський національний університет імені О. Гончара 
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також на відносинах журналіста з са-
мим собою.

Низка журналістикознавців (В. Здо-
ровега, Я.  Засурський, І.  Лубкович, 
І.  Михайлин, Дж.  Пулітцер, В.  Різун, 
Н. Сидоренко) – прихильники думки, 
що професійна журналістська твор-
чість потребує спеціальної підготовки, 
а високий рівень професіоналізму за-
безпечується здібностями, розвинути-
ми під час професійної освіти.

Мета роботи. У даній статті зро-
блено спробу провести аналіз форму-
вання професійної ідентичності май-
бутнього журналіста.

Виклад основного матеріалу до-
слідження. Професійна освіта вважа-
ється важливою частиною процесу 
професіоналізації професії. Професій-
ні знання і цінності передаються ново-
му поколінню професіоналів за допо-
могою освіти так і в журналістиці, дея-
кі дослідники стверджують, що ‘’соціа-
лізація в професію ‘’ є найбільш 
важливим аспектом в підготовці фа-
хівців. Проте, ступінь професійної 
освіту серед журналістів не є показни-
ком рівня професіоналізація. Кожен 
студент має свої власні цінності, риси 
характеру, навіть індивідуальна пове-
дінка і стосунки, такі як сприйняття 
різних ситуацій і етичної ролі, більше 
може залежати від соціально-
політичної системи та виховання в 
сім’ї, а ніж академічної освіту. Профе-
сійної соціалізації майбутніх журна-
лістів – це процес, який виходить за 
рамки національних кордонів і ство-
рює універсальний етичні та профе-
сійні стандарти. 

На початковому етапі у молоді, яка 
бажає присвятити себе роботі в жур-
налістиці, формується неадекватний 
образ професії і себе в ній, складається 
райдужне уявлення про журналістику: 
студенти уявляють себе в курсі остан-
ніх новин, в гущі подій, в промовах 
перед зацікавленою публікою, попу-
лярними, забезпеченими [6, 36]. Тобто, 
спочатку формуються мотиви саморе-
алізації – прагнення до високої соці-
альної оцінки своїх заслуг, авторитету 
й поваги, популярності, отримання 
гідного статусу в суспільстві, заняття 
хорошої посади та забезпечення мате-
ріального достатку. Причини цього 
можуть бути як культурними та віко-
вими. 

Система підготовки фахівців будь-
якого рівня передбачає формування їх 
професійної самосвідомості. Для осо-
бистості важливе значення професій-
ної самосвідомості видається в період 
професійної адаптації. В цьому випад-
ку відбувається  «адаптація» професій-
ної самосвідомості до професійної ді-
яльності, в результаті якої людина ро-
зуміє, що це її професія, або терпіння, 
та постійний дискомфорт і в остаточ-
ному підсумку - відторгнення і нове 
коло пошуку.  Якщо говорити про сту-
дентів, то основним видом діяльності 
студента є навчально-професійна ді-
яльність. Тому професійна самосвідо-
мість студента – це усвідомлення себе 
як студента навчально-професійної і 
майбутньої професійно-виробничої 
діяльності. Цей образ у багатьох сту-
дентів коригується з виходом на прак-
тику. На старших курсах та по закін-
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ченню вищого навчального закладу 
амбіції колишніх студентів помітно 
знижуються [5].

У більшості випускників відділень 
журналістики з’являється внутрішнє 
напруження, незадоволення тим, що 
доводиться робити, так як ідеальний 
образ професії і себе в ній недосяжні в 
реальності. Спостерігається криза 
ідентичності, яка долається або за до-
помогою зміни образу професії, або 
свого образу в професії. Очевидно, що 
подібний проблемний розвиток про-
фесійної ідентичності журналістів ви-
магає корегування [6].

Варіант, в якому «людина уявив 
себе журналістом, але його не визна-
ють колеги, те, що вдається опубліку-
вати, не має відгуків, має відношення, 
за А.М. Сосновської, до не визначеної 
професійної ідентичності журналіста, 
така позиціє вважається максимально 
нестійкою, викликає внутрішню дис-
гармонію. Криза ідентичності, в тако-
му випадку, «змушує людину наполе-
гливо домагатися визнання, доводячи 
собі (а в періоди кризи і іншим) свою 
професійну неспроможність» [6, 26-
31]. Зазначено, що лише тоді йдеться 
мова про професійну ідентичність 
журналіста, коли й сам журналіст вва-
жає себе таким і отримує визнання 
колег і суспільства. Тоді він перебуває 
«на своєму місці» і протиріч психоло-
гічного характеру не відчуває. 

На думку С.  Корконосенка, „перш, 
ніж стати журналістом за посадою, 
треба стати журналістом за світовід-
чуттям, способом сприйняття навко-
лишнього життя, професії й себе у 

професійному середовищі”. Він акцен-
тує увагу на важливості „творчої своє-
рідності, індивідуальності майстра, 
вміння ламати звичні норми і створю-
вати нові”, оскільки професійна іден-
тичність „передбачає оволодіння май-
стерністю” [1, 3].  

Професійна ідентичність є однією 
із форм соціальної ідентичності, яка 
пов’язує членів одних і тих же видів 
діяльності, які воліли б мати конкретні 
цілі та відноситись до одних і тих же 
груп. Професійна ідентичність тісно 
пов’язана із загальним розумінням 
ролі; досвіду і знання, ряду професій-
ного рівня соціалізації (знань, нави-
чок, асоціацій і т. п.)

Згідно Ю.П. Поваренкову [2], осно-
вними показниками сформованої про-
фесійної ідентичності є прийняття 
себе як професіонала, конкретної про-
фесійної діяльності як способу само-
реалізації та задоволення потреб, а та-
кож системи цінностей і норм, харак-
терних для даної професійної спіль-
ності.

Встановлення своєї професійної 
ідентичності – найважливіше завдан-
ня, яке постає перед людиною в період 
ранньої юності і дорослості. Однак 
слід пам’ятати, що процес професійно-
го самовизначення не закінчується ви-
бором професії в юнацькому віці, а 
продовжується протягом усього про-
фесійного життя людини. Це пов’язано 
з тим, що людина може з тих чи інших 
обставин змінити сферу професійної 
діяльності, і з тим, що в ході розвитку 
науки зміст професії може зазнавати 
істотні зміни [4]. Професійне самовиз-
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начення є способом само актуалізації 
особистості в сфері професійної діяль-
ності, найважливішою лінією її життє-
вого і особистісного самовизначення, 
викликає великий інтерес дослідни-
ків. 

У процесі  проведення дослідження 
щодо специфіки професійної ідентич-
ності потрібно розуміти, яке місце за-
ймає це явище в спільній ідентифіка-
ційній структурі особистості, а також 
його роль в професійному і соціально-
му самовизначенні особистості. Проте 
сама ідентичність визначається не од-
нозначно і досліджується з різних по-
зицій. У психологічних дослідженнях 
професійного самовизначення часто 
привносяться елементи соціологічного 
підходу, тому розведемо їх. З точки 
зору соціологічного підходу самовиз-
начення розглядається по відношенню 
до покоління в цілому і характеризує 
його входження в певні соціальні 
структури та сфери життя і його стабі-
лізацію в цих соціальних структурах і 
сферах. Види самовизначення (профе-
сійне, особистісне, сімейне і т.д.) відпо-
відають видам цих структур і сфер 
життя [7].

Чітке усвідомлення положення про-
фесії в житті суспільства і постійне 
культивування в собі відповідальності, 
повернення в думках до професійного 
покликання здатні зміцнити професій-
ну ідентичність як початківців, так і 
досвідчених журналістів. 

На думку А.М. Сосновскої самовиз-
начення майбутнього журналіста – це 
процес вибору соціальних ролей у су-
часному суспільстві відповідно до сво-

го професійного призначення із глибо-
ким усвідомленням, що журналістика 
– це не лише професія, а й спосіб жит-
тя, і що бути журналістом – означає 
бути машиністом машини часу, яка 
робить мільйон обертів що секунди, 
оскільки  “про світле майбутнє піклу-
ються політики, про світле минуле – іс-
торики, про світлу сучасність – журна-
лісти” [6, 69-75].

Професійна ідентичність це те, як 
індивіди сприймають себе, а також 
оцінці того, які цінності, компетенції, 
знання, вміння та особистісні характе-
ристики, що важливі для осіб професі-
оналів та ототожнення себе з профе-
сійними групами або суспільством. 
Для журналістів це питання професій-
них ролей по відношенню до аудиторії, 
джерела, власників, політичних систем 
та суспільства загалом.

Соціальні групи існують лише че-
рез групи професійні. Отже, вибір 
професії зумовлює певний соціальний 
статус, що і є вільним вибором особис-
тості. Таким чином, розкривається не-
розривний зв’язок професійної іден-
тичності з соціальними орієнтирами 
людини.

Невизначеність ціннісних уявлень 
про саму професію переміщує орієн-
тири на вибір бажаного способу життя 
за допомогою професії, яка виступає 
засобом досягнення цього способу 
життя, а не його сутнісною частиною.

Невід’ємною складовою професій-
ного самовизначення майбутнього 
журналіста є його професійна ідентич-
ність: усвідомлення особистістю себе 
як суб’єкта майбутньої професійної ді-
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яльності; усвідомлення соціальної ролі 
журналіста у планетарному масштабі; 
усвідомлення власних уподобань, на-
хилів, здібностей, рівня своєї готовнос-
ті до виконання журналістських функ-
цій; об’єктивна самооцінка, яка має 
бути вільна від особливих інтересів.

Професійна ідентичність репрезен-
тується в єдності успішності навчально-
професійної та трудової діяльності із 
внутрішньою задоволеністю обраним 
шляхом і готовністю до входження у 
професійне середовище, яка припус-
кає формування професійних якостей 
особистості й ціннісних орієнтацій, 
що характеризують обрану професію, 
та без яких успішне професійне ста-
новлення неможливе [7, 84].

Особистість майбутнього журна-
ліста, відчуваючи на собі вплив соці-
альних інститутів освітнього середо-
вища, водночас має власні погляди на 
явища та події життя, активну життєву 
позицію, власну самосвідомість і свої 
шляхи самоствердження і самореалі-
зації в соціумі [6]. Зазначається, що 
“висока моральна свідомість журна-
ліста повинна визначати його діяль-
ність” [1, 52], яку він здійснює в меж-
ах  соціального простору й сучасних 
історичних умов. 

Висновки. На основі проведеного 
аналізу можна зробити висновки, іс-
нує загальна закономірність серед 
студентів-журналістів, коли мова за-
ходить про їх майбутнє, вони цілком 
традиційні, багато хто хоче працювати 
на телебаченні або журналах. Саме в 
студентський вік сьогодні розгляда-
ється не тільки в якості ключових пе-

ріодів з точки зору загальної форму-
ванні відношенню до себе, але і з точки 
зору формування ставлення до праці. 
Отже, процес розвитку професійної 
ідентичності є невід’ємною частиною 
навчального та професійного розви-
тку особистості. Професійна ідентич-
ність журналіста – це єдність його 
уявлень про себе самого, емоційних 
переживань і усвідомленою активнос-
ті, та інших складових, пов’язаних з 
придбанням професії, на основі якого 
з’являється відчуття тотожності з са-
мим собою як майбутнім фахівцем. 
Система уявлень про себе самого в 
рамках професійної ідентичності сту-
дента містить уявлення про себе як 
про майбутнього фахівця, про свої 
професійні та навчально-професійні 
цілі, про свої можливості з реалізації 
цих цілей. Постійне проектування 
себе в рамках власної професії на осно-
ві цілеспрямованої активності особис-
тості, яке включає професійне вчення 
і навчання, професійну ідентичність 
та самовизначення. Професійна іден-
тичність може виступати як провідна 
тенденція професійного становлення 
особистості; як показник рівня розви-
тку суб’єкта професійного шляху; як 
динамічне утворення, що змінюється 
під впливом ряду чинників, головним 
з яких є навчання. Професійна освіта 
та професійний досвід є важливими 
факторами, які впливають на контент, 
створений журналістами Перспектива 
даного дослідження полягає в експе-
риментальному вивченні психологіч-
них особливостей професійної іден-
тичності майбутніх журналістів, що й 
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стане завданням наших наукових по-
шуків..
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Метою цієї статті є з’ясування ролі 
сучасного акварельного малярства у 
репрезентації України у світі та його 
впливу на інновації у навчанні.

Аналіз літератури. Окремі аспекти 
у контексті досліджуваної теми опра-
цювали: Хоффманн Т. [1], Ревякин П. 
[2], Стерхов К. [3], Blockley A. [4], 
Engle N. [5], Юрик Я. [6] та інші.

Виклад основного матеріалу. Сьо-
годні багато праць присвячено теорії 
акварельного живопису, а колекції му-
зеїв містять унікальні історичні аква-
рельні взірці. Спеціальні професійні 
періодичні видання, присвячені сучас-
ній акварельній практиці та репрезен-
тації цього унікального мистецтва у 
світі. Проте необхідно активізувати ді-
яльність щодо вироблення методики 
викладання акварельного живопису у 
державних та приватних навчальних 
закладах різного рівня освіти України, 
а також вводити інноваційні розробки 

та методи творення сучасної конку-
рентоспроможного унікального аква-
рельного живопису. Власне на цьому 
зосереджена основна увага автора 
статті.

Важливим завданням є популяри-
зація цього елітного виду живопису 
поміж споживачів сучасного арт-
ринку. Тому що у свідомості окремих 
українських глядачів мистецтва існу-
ють уявлення щодо легкості їхнього 
технічного виконання і безтурботнос-
ті акварельного живопису загалом. 
Водночас кожен професійний худож-
ник знає, що це важкий та досягнення 
найвищої професійної майстерності 
художником.

Універсальна категорія «пам’яті» 
матеріалізується у творчості Я. Юрик, 
яка є засновником «кордоцентричного 
світоглядниого напряму сучасного ак-
варельного малярства в Україні» [8]. 
Водночас автору вдалось репрезенту-

АКВАРЕЛЬНЕ МАЛЯРСТВО І РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ КРАЇНИ

Юрик Я.М.
Заслужений художник України кандидат архітектури, НУ 
«Львівська політехніка»

Ключові слова: акварельне малярство, репрезентація, пам’ять, 
Україна, світ, культурна дипломатія, художник, мистецтво, тво-
рення.

Keyworlds: watercolor painting, representation, memory, Ukraine, world, cultural 
diplomacy, artist, art, creation..

Анотація. Статтю присвячено з’ясуванню особливостей ролі акварельного 
живопису у сучасному світовому мистецтві, на тлі науково-дослідної, 
експозиційно-кураторської та методично-педагогічної діяльності та творчої, 
як художника аквареліста, що здійснює автор статті.
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вати Україну засобом її акварельних 
живописних творів на провідних арт-
сценах світу: найбільшій виставці мис-
тецтва у світі Art Expo New-York – 2017, 
Spectrum у межах Тижня мистецтва у 
Майямі, 4  Осінньому салоні Латин-
ської Америки та інших [6-8]. Вперше 
в історії України репрезентувала її на 
50  Салоні акварелі і дизайну в Гранд 
пале в Парижі у лютому 2018 року, що 
є найбільшою виставкою акварелі у 
світі. Акварельний живопис автора, 
що демонструється на важливих мис-
тецьких подіях світу, а також здобуття 
перемог у численних міжнародних 
конкурсах малярства у номінації «ак-
варельне малярство» є яскравими про-
явами культурної дипломатії України.

Необхідно об’єднати та активізува-
ти зусилля щодо популяризації есте-
тичного потенціалу акварельних тво-
рів в Україні.

У педагогічній діяльності дуже 
важливо бути для студентів прикла-
дом у творчій та експозиційно-
кураторській діяльності та створюва-
ти креативні інноваційні курси на-
вчання. У власній акварельній школі 
основна увага зосереджується авто-
ром не тільки у навчанні основних 
академічних компонентів: композиції, 
перспективи, кольорознавства, історії 
мистецтва, здійсненні майстер-класів 
тощо, але у розвитку креативного 
мислення, індивідуальності, самопіз-
нанні і розвитку творчої особистості. 
Автор передає учням знання щодо 
власних винаходів у царині акварель-
ного живопису [5].

Висновки. Творчість митця не за-
лежно від мистецького напряму, техніки, 
приналежності до мистецької школи, 
рівня освіти, творчої доктрини, є перео-
смисленням та відображенням сього-
дення та репродукуванням із царини 
свідомого і підсвідомого. Саме акварель-
ний живопис є елітарним видом обра-
зотворчого мистецтва, що потребує від 
творця найвищого розвитку професій-
ної майстерності, інноваційності, коло-
ристичного відчуття, високої духовності 
і внутрішньої чистоти душі, що давати-
ме можливість транслювати у світ за-
гальнолюдські і вічні закони добра.
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СПОГАДИ ГОЛОВНОГО ХУДОЖНИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ 
ХУДОЖНЬОЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ 
«УКРХУДОЖПРОМ»

Варивончик Анастасія Віталіївна
Кандидат мистецтвознавства, доцент, Київського університету ім. Б. Грінченка

Анатація. Стаття присвячена малодослідженій проблемі у вітчизняній науці, 
«Укрхудожпром», який був пов’язаній з виробництвом унікального українського 
художнього промислу і масовим виробництвом речей повсякденного вжитку: ви-
шивка, ткацтво, килимарство, кераміка та інші. Спогади Кисельовой Нони Ми-
колаївни, головного художника Центральної художньої експериментальної лабора-
торії цього виробництва, зауважуючи на значну втрату у зв’язку з розвалом кон-
церну «Укрхудожпром» і втрачанні великого скарбу українського народу.

Ключові слова: Навчальні заклади, майстри, художня промисловість, творчі 
центри, товарний знак.

ВОСПОМИНАНИЯ ГЛАВНОГО ХУДОЖНИКА 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 
«УКРХУДОЖПРОМ»

Варивончик А. В. 

Статья посвящена малоизученной проблеме в отечественной науке, «Укрхудожп-
ром», который был связанной с производством уникального украинского художествен-
ного промысла и массовым производством предметов повседневного обихода: вышивка, 
ткачество, ковроделие, керамика и другие. Воспоминания Кисельовой Ноны Николаевны, 
главного художника Центральной художественной экспериментальной лаборатории 
этого производства, отмечая значительную потерю в связи с развала концерна «Ук-
рхудожпром» и утрате великих сокровища украинского народа.

Ключевые слова: Учебные заведения, мастера, художественная промышлен-
ность, творческие центры, товарный знак.

MEMORIES OF THE MAIN ARTIST OF THE CENTRAL ART 
EXPERIMENTAL LABORATORY “UKRHUDOZPROM”

Varyvonchyk A. 
The article is devoted to the little-studied problem in Ukrainian science, “Ukrhudoz-

prom”, which was associated with the production of unique Ukrainian artistic crafts and 
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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 українсько-
го декоративно-прикладного мисте-
цтва» 1969 р.), М. Новицкая («Золотая 
вышивка Киевской Руси» 1972  р.), Т. 
Кара-Васильєва («Полтавська народна 
вишивка» 1993  р.), («Українська ви-
шивка» 1993.), («Шедеври церковного 
шитва. ХІІ – ХХ століття» 2000 р.) та ін. 
Вишивання в усіх його різновидах – як 
поширений вид народної творчості  – 
ретельно проаналізувала Р. Захарчук-
Чугай («Українська народна вишивка. 
Західні області УРСР» 1988 р) та ін., Є. 
Причепій («Вишивка східного поді-
лля» 2009  р.) та ін. Подібно виглядає 
справа і щодо такого різновиду народ-
ного мистецтва, як домашнє ткацтво. 
Його досліджували С. Колос («Україн-
ська тканина» 1928  р.), Н. Лєбєдєва 
(«Прядение и ткачество» 1956  р.), С. 
Сидорович («Художня тканина захід-
них областей УРСР» 1979 р), А. Карась 
(«Історія Кролівецького ткацтва» 
2013 р.). Багатовікові історичні та тех-
нологічні традиції українського кили-
марства вивчали: Д. Щербаківський 
(«Український килим» 1927  р.), С. Та-
ранущенко («Килими, історія україн-

ського мистецтва» 1968.), А. Жук 
(«Український радянський килим» 
1973 р), Я. Запаско («Українське народ-
не килимарство» 1973  р.), Т. Кара-
Васильєва («Український килим» 
1997  р.), О. Данченко («Народні май-
стри» 1982 р.) та ін. Деревообробку на 
Україні досліджували: М. Селівачов 
(«Нові тенденції і проблеми деревоо-
бробного промислу, художні промис-
ли: теорія і практика» 1985  р.),    Є. 
Антонович, Р. Захарчук-Чугай, М. 
Станкевич «Декоративно-прикладне 
мистецтво» 1992 р.), Е. Шевченко («На-
родна деревообробка в Україні» 
1997  р.), М. Селівачов («Юрій Шкрі-
бляк і його внесок у розвиток україн-
ського образотворчого мистецтва», 
2002  р.). Гончарство і кераміку дослі-
джували:   А. Арциховский, («Введение 
в археологію» 1947 р.), А. Августиник, 
(«Керамика» 1957  р.); П. Будников, 
(«Технология керамики и огнеупоров» 
1962 р.);     У. Кинджери («Введение в 
кераміку» 1967  р.); Н. Воронов («Ис-
кусство, рожденное огнем» 1973 р.), О. 
Голубец («Декоративна кераміка в су-
часному архитектурно-простроровому 
средовищі (по матеріалах мистецтва 
декоративної кераміки України 60-х 
початку 80-х років ХХ століття» 
1984 р.) О. Голубець («Львівська кера-
міка» 1991  р.), В. Петрашенко 

mass production of everyday things: embroidery, weaving, carpet weaving, ceramics and 
others. The memoirs of Kiselyovoy Noni Nikolaevna, the chief artist of the Central Art Ex-
perimental Laboratory of this production, noticing the significant loss due to the collapse of 
the Ukrhudozprom concern and the loss of a great treasure of the Ukrainian people.

Key words: educational institutions, masters, artistic industry, creative centers, 
trademark.
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(«Слов’янська кераміка VIII-IX ст. пра-
вобережжя Середнього Подніпров’я» 
1992  р.), О. Пошивайло («Етнографія 
українського гончарства: Лівобережна 
Україна» 1993  р.), В.  Качкан («Жива 
Глина: Мандрівка в минуле та сьогод-
нішнє Опішного» 1994  р.), Ю.  Лащук 
(«Покутська кераміка» 1998 р.),  І. По-
шивайло («Феноменологія гончарства: 
семіотико-етнологічні аспекти» 
2000 р.), В. Міщанин («Північна група 
малих осередків гончарства Опішнен-
ського гончарного району (друга по-
ловина ХІХ-ХХ століття»   2006  р.). 
Мистецтво декоративного розпису до-
сліджували: Велігоцька Н. І. Біляхи 
(«Життя і творчості Марії Приймачен-
ко Народна творчість та етнографія» 
1938  р.) Б. Бутнік-Сіверський («Піла-
гея Глущенко» 1977 р.),    Я. Яценко, В. 
Соловьев («Петриківський розпис» 
1982  р.), В. Свенціцька, В. Откович 
(«Українське народне малярство ХІІІ-
ХХ ст.» 1991  р.) Т. Голяк («Таемниця 
майстерності» 1999  р.), Л.Білякова 
(«Чарівність петриківського розпиву» 
2000 р.), Т. Кара-Васильева, З. Чегусова 
(«Декоративне мистецтво України ХХ 
століття. У пошуках «великого стилю» 
2005  р.), Про мистецтво Фарфору-
фаянсу писали: Бутнік-Сіверський Б. 
«Український Радянський сувенір», 
Кара-Васильєва Т. «Творці дивосвіту», 
Школьна О. «Київський художній фар-
фор ХХ століття». Видання та публіка-
ції про гутне скло здійснили: Ф. Петря-
кова («Українське гутне скло» 1975 р.), 
Й. Ящишин, Т. Жеплинський, С.Дяків-
ський («Технологія скла у трьох части-
нах: Ч.ІІ. Технологія скляної маси» На-

вчальний підручник» 2004  р.). 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  р.), В. Дутка 
(«Килим Північної Буковини ХХ ст.: 
традиції та новаторство» 2007  р.), О. 
Дяків («Художні особливості декора-
тивного мистецтва Західного Поділля 
ХІХ-ХХ ст. (Історія, типологія, стиліс-
тичні відміни)» 2007 р.), О. Луковська 
(«Художнє ткацтво Львова другої по-
ловини ХХ століття (художні особли-
вості, традиції та новації)» 2007 р.), В. 
Андріяшко («Київська школа худож-
нього текстилю ХХ століття. (Джерела, 
Розвиток, Перспективи» 2009  р.), А. 
Радченко («Дерев’яний та металевий 
декор у міській архітектурі Гуцульщи-
ни і Покуття наприкінці ХІХ, у першій 
третині ХХ ст. (генезис, типологія, сти-
лістика» 2009 р.), Л.Семчук («Вишивка 
в народному одязі Українських Карпат 
ХХ століття (художні особливості)» 
2009 р.).

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 
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промислами.  Цим і зумовлений вибір 
теми дисертаційного дослідження: ху-
дожні промисли України.

Мета ж даної статті  – висвітлити 
обставини виникнення та відстежити 
історичну еволюцію унікального укра-
їнського художнього промислу, на спо-
гадах

Кисельовой Нони Миколаївни яка 
довгий час пропрацювала головним 
художником Центральної художньої 
експериментальної лабораторії кон-
церну «Укрхудожпром».

Із бесіди з Нонною Миколаївною Ки-
сельовою, членом Національної Спілки 
Художників України (1970), художни-
ком декоративно-прикладного мисте-
цтва Українського Концерну Художніх 
Промислів (1993), колишнею випускни-
цею Ленінградського інститут живо-
пису, скульптури та архітектури іме-
ні Іллі Рєпіна АМ СРСР1.

Із 1953  по 1994  рік інститут нази-
вався Ленінградським вищим 
художньо-промисловим училищем 
імені Віри Гнатівни Мухіної, тому в 
ЗМІ його часто називають «Мухин-
ським училищем» [3].

Наразі ця установа іменується 
Санкт-Петербурзьким державним ака-
демічним інститутом живопису, скуль-
птури та архітектури імені Іллі Юхи-
мовича Рєпіна і є найстарішим та най-
більшим в Росії мистецьким навчаль-
ним закладом, що веде свою історію 
від Імператорської Академії мистецтв.

Історія закладу нерозривно пов’я-
зана з ім’ям Олександра Людвіговича 

1 АМ СРСР – Академія Мистецтв Союзу 
Радянських Соціалістичних Республік

фон Штігліца, російського фінансиста, 
промисловця, мецената. Пожертвував-
ши на заснування училища 1 000 
000  рублів, Штігліц продовжував суб-
сидіювати його й згодом. До останньо-
го дня свого життя був його почесним 
піклувальником і після смерті заповів 
йому велику суму, завдяки чому учи-
лище одержало широкий і доброчин-
ний розвиток.

Із перших днів створення заклад 
став дуже популярним серед молоді, 
яка бажала здобути освіту в галузі 
декоративно-прикладного мистецтва. 
Тут готували спеціалістів у різних об-
ластях художньої творчості: худож-
ників-монументалістів, архітекторів, 
спеціалістів із художньої обробки де-
рева, металу, майстрів художнього тек-
стилю, гутників і гончарів.

Дипломну роботу Нонна Миколаїв-
на виконувала на Ленінградському за-
воді імені Михайла Васильовича Ломо-
носова, першому і одному із найбіль-
ших у Росії підприємств з виготовлен-
ня художніх фарфорових виробів [3].

За радянських часів питанням пра-
цевлаштування молоді займалася дер-
жава. Відповідно до встановленого по-
рядку всі молоді спеціалісти скерову-
валися згідно з отриманою спеціаль-
ністю на роботу на підприємства, де 
вони були зобов’язані пропрацювати 
не менше, ніж три роки після закінчен-
ня навчального закладу. Тож відробля-
ти диплом Нонну Миколаївну відпра-
вили в Опішню2 на завод «Художній 
керамік», котрий у середині ХХ століт-

2 Опішня – селище міського типу 
Зіньківського району Полтавської області.
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тя вважався традиційним центром 
розвитку гончарного мистецтва. На 
підприємстві працювали справжні 
знавці своєї справи, значна частина 
яких постала з підмайстрів. Справа в 
тому, що війна залишила багатьох ді-
тей без батьківського піклування. І 
щоб вирішити проблему сирітства, 
держава прикріпляла сиріт до май-
стрів у якості помічників. Такий підхід 
до вирішення питання дав світу гідних 
людей і талановитих митців [3].

11  березня 1986  року, за ініціати-
вою Олеся Миколайовича Пошивайла3 
та за дорученням Ради Міністрів Укра-
їни, в одному з приміщень на території 
заводу, в якому ще за часів Земської 
реформи існувала школа гончарного 
мистецтва, було засновано музей гон-
чарства. Через три роки було прийня-
то урядову постанову про формування 
на його базі Державного музею-
заповідника українського гончарства – 
етно мистецтвознавчого науково-
дослідницького і культурно-освітнього 
закладу. У 2000  році на базі Науково-
дослідницького центру українського 
гончарства музею створено Інститут 
керамології – відділення Інституту на-
родознавства НАН України [2].

Активну участь у створенні 
опішнинської галереї приймали 

3  Пошива́йло Оле́сь Микола́йович 
(*6 листопада 1958, смт. Опішня Зіньківського 
району, Полтавської області) — директор 
Інституту керамології — відділення Інституту 
народознавства НАН України, провідний 
науковий співробітник Національного музею-
заповідника українського гончарства в 
Опішному, доктор історичних наук, заслужений 
діяч науки і техніки України, голова Правління 
Українського керамічного товариства, депутат 
Полтавської обласної ради.

робітники етнографічного музею у 
Санкт-Петербурзі, до якого пізніше 
потрапила колекція гончарних виробів, 
створена ще за часів Полтавського 
земства. Ця ж колекція експонувалась 
на Другій Всеросійській кустарній 
виставці в Петрограді (1913).

Керамічний завод, на якому працю-
вала Нонна Миколаївна, існував як 
самостійний підрозділ виробництва, 
незалежно від Української промислової 
спілки. У післявоєнні часи в державі 
спостерігався брак побутового при-
ладдя, зокрема посуду, тож художньо-
промислова артіль (саме так тоді 
іменували завод), користуючись дер-
жавними пільгами і сплачуючи 
мінімальні податки, процвітала [2].

Починаючи з 1960  року в системі 
раднаргоспів починається процес цен-
тралізації. Зміни, що відбулися, торкну-
лися переважно організаційної струк-
тури та фінансового забезпечення: 
дрібні артілі було об’єднано та передано 
під управління великим підприємствам. 
У розгалуженій системі виробництва 
окреме місце посіли індивідуально пра-
цюючі майстри, які привозили продук-
цію, виготовлену вдома з отриманого 
на підприємстві матеріалу. Такий підхід 
в організації праці виправдав себе: 
декоративно-прикладне мистецтво у 
всьому своєму різноманітті розвивало-
ся в усіх областях України. Багатовікові 
традиції знайшли своє вираження в по-
єднанні культури та промислових мож-
ливостей.

Потребувала також змін система 
оцінювання праці художників. Талано-
виті особистості прагнули розвивати 
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себе і свою творчість та отримувати 
вищу заробітну платню за свою робо-
ту. Тож, Нонна Миколаївна звернулися 
із письмовими пропозиціями до Мі-
ністерства легкої промисловості. Так, 
з’явилася посада творчого майстра. 
Творчий майстер власноруч розпису-
вав уже готовий виріб [3].

Через деякий час Нонна Миколаїв-
на вступила до московської аспіранту-
ри, вийшла заміж і разом із чоловіком 
від’їхала до Таллінну. Але незабаром 
повернулась до Києва, щоб обійняти 
посаду головного художника в науково-
експериментальній лабораторії Укра-
їнської промислової спілки.

При лабораторії працювала вчена 
рада, діяльність якої мала великий 
вплив на розвиток художньої культу-
ри. До ради входили мистецькі діячі, 
які добре розуміли культурні традиції: 
художники Галина Гінзбург, Сергій Ко-
лос, Зінаїда Охрименко, Іван Літовчен-
ко, Дмитро Головко[3].

У систему Українського концерну 
художніх промислів входили училища 
художнього профілю, які готували 
майстрів гобелену та вишивки.

За часів Радянського Союзу, коли 
міністром місцевої промисловості був 
Гаєвський Віктор Федорович, худож-
ників і майстрів заохочували грошови-
ми преміями та екскурсійними поїзд-
ками до Італії.

Нонна Миколаївна має нагороду і 
диплом за участь у виставці 1952 року 
в Брюсселі [3].

Значним досягнення у сфері куль-
турного розвитку стало створення, 
згідно із постановою Кабінету Міні-

стрів, павільйону Народних художніх 
промислів, в якому експонувалися ці-
каві речі, і який став місцем частих 
відвідувань туристів, зацікавлених 
слов’янською історією. У даному за-
кладі також проводилися семінари і 
конференції для працівників виробни-
цтва, вручалися нагороди, дипломи й 
премії. Нажаль, за часів перебудови 
павільйон закрили.

Розглядаючи з Нонною Миколаїв-
ною вже архівні матеріали, відкриває-
мо «Положення про центральні фінан-
сові фонди Українського концерну ху-
дожніх промислів («Укрхудожпрому»). 
Як і кожна організація, «Укрхудожп-
ром» вів свою фінансову, господарську 
та виробничу діяльність. При концер-
ні з метою пропагування науково-
популярних кінофільмів діяв фонд 
розвитку творчої роботи. Тут знімав 
фільми один із найкращих режисерів 
документального кіно Юрій Анатолі-
йович Ткаченко. У подальшому преса 
неодноразово відмічала, що 
Ю.А.Ткаченко з великою любов’ю під-
носив культуру українського народу у 
своїх кінотворах [1].

Для відвідувачів павільйону народ-
них художніх промислів та шануваль-
ників прикладного мистецтва видава-
лись ілюстровані буклети і альбоми. У 
самому павільйоні організовувались 
міжнародні творчі виставки, на яких 
представляли свої вироби майстри ін-
ших країн.

За прикладом «Укрхудожпрому» 
Білорусь створила свій «Білхудожп-
ром».

Київ надавав широкі можливості 
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для зосередження конструкторів і тех-
нологів виробництв, тому «Укрху-
дожпром» був свого роду експеримен-
тальним творчім центром, лабораторі-
єю, яка пізніше була перетворена на 
конструкторське технологічне бюро, 
що координувало творчі лабораторії 
виробництв та окремих майстрів, які 
розробляли технологічну документа-
цію. Саме «Укрхудожпром» виконував 
роль експортної бази, що збувала про-
фільні матеріали і сировину [3].

Оцінювання рівня художньої май-
стерності та якості виконання продук-
ції здійснювалось на основі «Критеріїв 
і методичних рекомендацій по оцінці 
художнього рівня виробів і технічної 
якості народних художніх промислів, 
що випускаються виробництвами міс-
цевої промисловості та інших ві-
домств». Документ було розроблено за 
участі таких мистецтвознавців, як: Ко-
лосов Сергій Григорович, Гінзбург Га-
лина, Охримович Зінаїда Дмитрівна, 
Литовченко Іван Васильович, Головко 
Дмитро Іванович та ін. та затверджено 
Заступником Міністра культури 
РСФСР О. І. Шкурко від 26.01.1988 року 
та Заступником Міністра місцевої про-
мисловості РСФСР О. П. Вахромєєвим 
від 26.01.1988 року [2].

«Укрхудожпром» активно співпра-
цював з українськими культурними 
організаціями, які знаходились за меж-
ами РСФСР. Так у серпні-вересні 
1992  року в місті Ванкувер (Канада) 
сумісними зусиллями укрхудожпро-
мівців та представників української 
діаспори було організовано етногра-
фічну виставку, присвячену першому 

поселенню українців у Канаді. Пред-
ставники діаспори надали 10  безко-
штовних боксів-стендів. Один чоловік, 
виходець із України, заплатив за го-
тельні послуги для групи працівників з 
Києва. На виставці експонувались і 
продавались товари масового серійно-
го виробництва, а також індивідуальні 
речі, які мали тираж 5-7-10 штук. Самі 
канадці також представляли свої ви-
роби, тим самим підтримуючи україн-
ські національні традиції.

Виробничі витрати і доходи регла-
ментував документ «Порядок затвер-
дження цін на вироби народних ху-
дожніх промислів і сувенірів».

Технічний облік високохудожніх та 
унікальних виробів, які знаходились у 
розпорядженні музеїв та виставок, 
здійснювався згідно із положеннями 
документа «Про облік підприємствами 
і народних художніх промислів кра-
щих зразків високохудожніх та уні-
кальних виробів в складі основних 
фондів», затвердженого Міністерством 
місцевої промисловості РСФСР від 28. 
12. 1987 року.

Кваліфікаційні вимоги до робітни-
ків викладено у наказі «Про доповне-
ння кваліфікаційного довідника поса-
ди керівника спеціалістів та службов-
ців».

Наступним потрапляє до рук «Про-
ект декоративного ткацтва, серветка», 
автор – Н. Богданович, художниця, яка 
працювала з новим асортиментом. Цей 
і подібні проекти ставились на облік, 
нумерувались і підписувались. Так 
було створено наочний посібник із 
різних технік вишивання. Нажаль, 
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1966  року, коли відбувалась реоргані-
зація виробництва, багато таких про-
ектів було втрачено.

Саме за часів раднаргоспів, коли 
було створено профільні напрямки ви-
робництва побутових товарів, велику 
увагу стали приділяти виставковим і 
методичним фондам галузі. Наявні у 
фондах зразки та технологічні карти 
їхнього виконання стали базою для 
збереження і вивчення унікальних тех-
нік виробництва. Часто майстрині з 
інших регіонів приїздили працювати з 
наявними у фондах матеріалами.

У 1984 році було затверджено «Сис-
тему розробки і постановки продукції 
на виробництві. Вироби народних ху-
дожніх промислів. Основні положен-
ня». Цей документ свідчив про спробу 
стандартизувати виробництво в галу-
зі.

Для кожного виробу, на підставі 
Постанови Ради Міністрів «Про автор-
ську винагороду за використання в 
промисловості виробу декоративно-
прикладного мистецтва», виготовляв-
ся паспорт, що вміщував характерис-
тики виробу. Такі паспорти зберігались 
на виробництвах та допомагали вста-
новити авторство твору. Майстри ні-
чого не отримували за авторську робо-
ту, але виготовлення паспорту було 
спробою захистити авторські права 
[1].

Цікавим є «Республіканський стан-
дарт Української РСР. Купони вишиті. 
Загальні технічні умови» 1990 року ви-
дання. Купон – це первинна стадія со-
рочки або блузи, але не в шитому ви-
гляді. За наявності таких купонів по-

купці могли зшити ту ж саму сорочку, 
але іншого розміру.

У 1932 році в Москві було створено 
Науково-Дослідницький Інститут Ху-
дожньої творчості. У закладі діяв по-
тужній відділ, що займався мисте-
цтвознавчими дослідженнями, працю-
вали кандидати наук з мистецтвознав-
ства, які займались вивченням 
народних промислів. Частиною струк-
тури інституту були координаційні 
ради, до складу яких входили пред-
ставники художніх промислів респу-
блік Союзу. На засіданнях рад обгово-
рювались проблеми розвитку худож-
ніх промислів та питання особистісно-
го творчого зростання митців, 
розроблялися шляхи пошуку можли-
востей організації етнографічних ви-
ставок та експедицій [3].

На одному із таких засідань Нонна 
Миколаївна виступила з доповіддю 
про оплату праці творчих майстрів.

13  березня 1975  року «Укрхудожп-
ром» отримав товарний знак у вигляді 
пташки. У подальшому саме ця пташка 
розміщувалась на всіх виробах під-
приємства [2].

Розвиток легкої промисловості 
пришвидшився після революції, саме 
тоді загострилася потреба у предметах 
побуту. Вирішити це питання була по-
кликані група випускників художньої 
академії під керівництвом Вероніки 
Георгіївни Мелехової, доньки живо-
писця О.О.Мелехова. Робота велась 
дуже відповідально, влаштовувались 
експедиції, під час яких збиралися ма-
теріали, що являли собою фотографії 
виробів та записи технологій виробни-
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цтва. Яскравим прикладом плідної 
праці вище згаданої групи є робота 
«Обстеження Тернопільської області з 
метою вивчення традицій народного 
мистецтва і розробка рекомендацій по 
відродженню та розширенню вироб-
ництва виробів художніх промислів» 
21 вересня 1989 року [2].

Організація виробництва пройшла 
у своєму розвитку декілька стадій. 
Спочатку було кустарне виготовлення, 
за часів земства з’явилися артілі, які 
надали праці майстрів більш організо-
ваного характеру, і школи, у яких на-
вчали художній майстерності. Третю 
стадію ознаменувало виникнення рес-
публіканських виробничих підпри-
ємств, які стали іменуватись фабрика-
ми та заводами. Коли такого масового 
виробництва не існувало, заохочував-
ся варіантний характер роботи, а коли 
запрацювали фабрики, постало питан-
ня збереження специфіки художніх 
промислів. Під впливом таких змін 
Нонна Миколаївна створила книгу-
альбом «Народні художні промисли», 
у якій представили народні художні 
промисли як особливу організаційну 
форму розвитку народного декоратив-
ного мистецтва.

За часів «Укрхудожпрому» з’явилося 
нове покоління талановитих кваліфі-
кованих художників, випускників за-
кладів, що навчали декоративно-
прикладному мистецтву. Вчорашні 
студенти були добре обізнаними із 
традиціями різних регіонів та 
художньо-технічними прийоми.

Масове виробництво мало свої 
плюси. Наприклад, виготовлення про-

дукції із використанням машинної ви-
шивки давало змогу фінансово підтри-
мувати ручне вишивання, яке вимагає 
більше часу і високої кваліфікації май-
стра.

У 80-их роках ХХ століття 
з’явилося багато митців, які отрима-
ли звання «народного майстра». Такі 
індивідуальні виробники були звіль-
нені від виконання плану і отримува-
ли зарплатню від 120  до 180  карбо-
ванців. Такий підхід до організації 
праці стимулював виробництво уні-
кальних речей [1].

Спочатку на керівні посади вироб-
ництв в основному призначалися 
люди, які виросли в регіоні, де розта-
шовувалося підприємство, і були до-
бре обізнаними зі звичаями та тради-
ціями місцевості. А за часів появи фа-
брик та заводів виробництво збагати-
лося спеціально підготовленими 
фахівцями. Великі виробництва роз-
ташовувались в обласних центрах, в 
сільській же місцевості розміщувались 
філіали виробничих закладів. Таке 
розгалуження, а також існування на-
домних майстрів позитивно відобра-
зилось на процесі збереження і розви-
тку традицій.

Таким чином, «Укрхудожпром» 
сприяв збереженню характеру та спе-
цифіки самих промислів народного 
мистецтва [3].

Наприкінці ХХ століття стрімкий 
спад діяльності, промислових вироб-
ництв і виробництв художньої про-
мисловості не витримав ринкової 
конкуренції. Порушились традиційні 
виробничі та економічні (збут про-
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дукції), виникли проблеми з поста-
чанням сировини, технічно застаріле 
обладнання, втрачена підтримка дер-
жави цього сектору економіки та 
культури, що і призвело до поступо-
вої ліквідації Виробничо-художніх 
об`єднань.

Джерела
1. Архів власних збережень Н. Кисельової.
2. Архів Укрхудожпрому / Ст. мистецтвоз-

навець С. Костомаха, голов. худож. 
С. Данілюк. – 1973.

3. Киселева Н. М. Інформація, отримана 
методом соціологічного опитування з 
бесіди.
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На cучаcнoму етапi oднiєю з 
пpoблем, щo вимагає пocтiйнoї уваги, 
є пpoблема вдocкoналення cиcтеми 
наpoднoї ocвiти. Пpoвiднoю iдеєю 
деpжавнoї пpoгpами “Оcвiта” (Укpаїна 
XXI cтoлiття) є cтвopення життєздатнoї 
cиcтеми безперервнoгo навчання i ви-
хoвання для дocягнення виcoких 
ocвiтнiх piвнiв, фopмування 
iнтелектуальнoгo та культуpнoгo 
пoтенцiалу як цiннocтi нацiї.

З цьoгo пoгляду нинi у пiдгoтoвцi 
cпецiалicта вищoгo навчальнoгo закла-
ду є невiдпoвiднicть мiж cучаcними 
вимoгами i наявнoю cиcтемoю ocвiти, 
яка ще не взмoзi пoвнoю мipoю забез-
печити пiдвищення пpoфеciйнoгo 
piвня майбутнiх учителiв, poзвинути 
їхнi ocoбиcтicнi якocтi. Важливoгo зна-
чення цi пpoблеми набувають i в 
аcпектi пiдгoтoвки вчителя музичного 
мистецтва, який пoвинен вoлoдiти 
миcтецтвoм навчання i вихoвання, 
бути i музикантoм-пpoфеcioналoм, i 
миcтецтвoзнавцем, i лектopoм, i 
педагoгoм-вихoвателем, а такoж 

твopчoю, мopальнo здopoвoю, 
ocвiченoю людинoю, яка вмiє кpитичнo 
миcлити, pефлекcивнo cтавитиcя дo 
влаcнoгo дocвiду, бачити альтеpнативнi 
способи cвoгo вдocкoналення[1].

З урахуванням piзнoманiтних 
дocлiджень в галузi пpoфеciйнoї пiд-
гoтoвки майбутнiх учителiв музики 
(Л.Аpчажникoва, Г.Падалка, О.Руд-
ницька, О.Щoлoкoва), є пoтpеба у 
визначеннi її нoвих пеpcпективних 
шляхiв, нoвoї cиcтеми ocвiти, а такoж у 
забезпеченнi умoв найпoвнiшoгo 
poзкpиття здiбнocтей ocoбиcтocтi та її 
пpoфеciйних якocтей [3].

Результативним poзв’язанням цих 
пpoблем в умoвах cучаcнoї вiтчизнянoї 
педагoгiки є opiєнтацiя вчителiв на 
нoву фiлocoфiю ocвiти, де iдеї 
гуманiзацiї, гуманiтаpизацiї cтають 
пpoвiдними, де основнoю метoю є не 
тiльки заcвoєння знань, умiнь і 
навичoк, а насамперед виховання по-
чуттів, poзвитoк poзуму й таких якос-
тей особистості, як рефлексія та емпа-
тія, які є основою розуміння дійсності, 
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самого себе, оточуючих та творів мис-
тецтв. Вирішальна роль у такій 
пiдгoтoвці відводиться cпiльній 
твopчій дiяльноcті педагoга i cтудента, 
cпpямoваній на худoжньo-педа гo-
гiчний аналіз та iнтеpпpетацiю музич-
ного твору [4]. Важливого значення 
проблема інтерпретації набула у 
філософсько-есте тичній літературі, у 
дослідженнях, проведених у галузях 
музикознавства, теорії музичного ви-
конавства та музичній психології. Осо-
бливий інтерес для нас становили роз-
відки сучасних вчених у галузі музич-
ної педагогіки (Г.Дідич, Л.Коваль, 
О. Олексюк, Г.Падалка, О.Ростовський, 
О.Рудницька, О. Щолокова та ін.).

I вcе ж, незважаючи на дocтатньo 
вагомi дocлiдження з пpoблеми 
пpoфеciйнo-педагoгiчнoї пiдгoтoвки 
майбутнiх учителiв, в якiй істотну poль 
вiдiгpає худoжньo-педагoгiчний аналіз 
музичнoгo твopу, багатo її аcпектiв по-
требує подальшого вивчення. Так, не 
poзpoбленo змicт i не визначено 
cтpуктуpні кoмпoненти худoжньo-
педагoгiчнoго аналізу музичнoгo твopу, 
а також oбcяг знань i вмiнь, які пов’язані 
з худoжньo-педагoгiчнoго аналізом, 
види, фopми, методи i пpийoми, не 
poзpoбленo алгopитму, не встановленo 
вид пpактики, яка cпpияє апpoбацiї 
цьoгo типу, не схаpакте pи зoванo види 
цiєї пpактики, не виявленo педагoгiчнi 
умoви, не розроблена opганiзацiйнo-
метoдична cиcтема, що забезпечувала б 
вивчення цьoгo типу й давала змогу до-
сягти майбутньому вчителю музичного 
мистецтва виcoкого piвня пpoфеciйнoї 
пiдгoтoвки.

Змістовні характеристики компо-
нентів художньо-педагогічної інтер-
претації та аналізу музичного твору, а 
також наявність певних якостей осо-
бистості (креативності, самостійності, 
емпатії, рефлексії) дали можливість 
конкретизувати комплекс критеріїв 
для вимірювання кожного з її струк-
турних компонентів і визначити рівень 
професійної підготовки студентів до 
художньо-педагогічної інтерпретації 
та аналізу музичного твору [5].

Такими критеріями були: емпатійні, 
що характеризують ступінь здатності 
до мистецької та педагогічної емпатії; 
інтелектуальні, які дають можливість 
оцінити рівень художньо-педагогічної 
ерудованості; технологічні, спрямовані 
на визначення ступеня оперування 
знаннями та вміннями, пов’язаними з 
художньо-педагогічною інтерпретаці-
єю та аналізом музичного твору на 
виконавській та естетико-педагогічній 
практиці при самостійному творчо-
активному спілкуванні.

З метoю визначення cутi худoжньo-
педагoгiчнoї iнтеpпpетацiї та аналізу 
музичнoгo твopу булo poзглянутo 
iнтеpпpетацiю як наукoвий метoд 
пiзнання в icтopичнoму pакуpci. Це 
далo змогу здiйcнити ретроспектив-
ний екcкуpc у теopiю герменевтики 
(Ф.Аcт, Ф.Бекoн, В.Дiльтей, Т.Майєp, 
I.  Хладенiуc, Ф.Шлейєpмахеp та iн.), 
pецептивну еcтетику (Ю.Бopєв) і 
теopiю викoнавcтва (К.Ф.Бах, 
А.С.Бoецiй, Ю.Кoчнєв, С.Раппoпopт та 
iн.).

Пpoаналiзувавши iнтеpпpетацiйнi 
пiдхoди представникiв piзних течiй 
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(натуpалicтичнoгo, фiлocoфcькoгo, 
культуpoлoгiчнoгo, пcихoлoгiчнoгo, 
алегopійнo-cимвoлiчнoгo, гpа матич-
нoгo, cтилicтичнoгo) науки геpме нев-
тики, булo визначенo першoocнoву 
iнтеpпpетацiї.

Видiленi iнтеpпpетацiйнi хаpак-
теpиcтики є визначальними i для 
викoнавcькoї (худoжньoї) iнтеp пpе-
тацiї музичних творів, якій влаcтивий 
взаємoзв’язoк oб’єктивних, cтiйких 
елементiв твopу (Є.Куpишев) i cуб’єк-
тивних фактopiв (Ю.Кoчнєв), що впли-
вають на пpoцеc пiзнання i вiдтвopення 
музичнoгo твopу. Тoму “викoнавcьку” 
iнтеpпpетацiю мoжна тpактувати i як 
pезультат ocoбливoї худoжньoї 
дiяльнocтi cвiдoмocтi, яка визначаєтьcя 
як cвoєpiдне пеpеведення пpoдукту 
пеpвиннoї твopчocтi не тiльки в iншу 
cиcтему мoви (знакoвo-cмиcлoву), й в 
iншу cиcтему миcлення (О.  Кoтля-
pевcька). У цьoму зв’язку викo нання 
являє coбoю пеpеклад зi знакoвo-
гpафiчнoї мoви на музичну та 
веpбальну із залученням дoдаткoвих 
oпиcовo-гpафiчних заcoбiв, таких, як 
oбpазнi та емoцiйнo-пcихiчнi 
хаpактеpиcтики, лiтеpатуpнo-пoе тич нi 
пpoгpами, аналoгiї з iншими видами 
миcтецтв. У pуcлi такoгo пiдхoду зна-
чне мicце займають пpацi Б. Аcаф’єва, 
А.Зиcя, В.Кухаpенка, Є.  Назай-
кiнcькoгo, М.Смиpнoва, автopи яких 
poзкpивають ocнoву твopчих кoнтактiв 
piзних видiв миcтецтв.

Таке теopетичне ocмиcлення piзних 
iнтеpпpетацiйних пpoцеciв у еcтетикo-
фiлocoфcькiй, миcтецтвoзнавчiй, му-
зикознавчій i фiлoлoгiчнiй лiтеpатуpi 

далo змогу видiлити два істотні плаcти, 
з яких здебільшого cкладаєтьcя 
худoжнiй oбpаз твopiв миcтецтв. 
Пеpший – це трактування змicту твopу 
у веpбальнiй фopмi, яка ґрунтуєтьcя на 
пpинципoвiй багатoзначнocтi худoж-
ньoгo oбpазу, в певнiй культуpнo-
icтopичнiй cитуацiї йoгo пpoчитання; 
дpугий – це твopчий пpoцеc вiдтвopення 
музичнoгo твopу викoнавcькими 
заcoбами на ocнoвi нoтнoгo текcту. 
Такий поділ стає логічним, бо саме він 
розкриває дії педагога-інтерпретатора 
зі студентом у творчому осмисленні 
художнього (літературного, музично-
го, живописного) матеріалу в його вер-
бальному й виконавському відтворен-
ні. Саме таке дpoблення дозволило 
poзглянути iнтеpпpетацiю музичнoгo 
твopу в двoх плаcтах i пoєднати два 
метoди в єдиний, щo ґрунтуєтьcя на 
звичайнiй, наукoвiй, викoнавcькiй i 
веpбальних (музикoзнавчiй, худoжньo-
oбpазнiй, аcoцiативнo-вiзуальнiй, 
худoжньo-змicтoвнiй, iнтегpальнiй) 
iнтеpпpетацiях, сприяло створенню 
єдиного комплексу твopiв миcтецтв.

У той же час оcмиcлення фенoмена 
iнтеpпpетацiї дозволило cтвеpджувати, 
щo фенoмен “iнтеpпpетацiя” не 
вичеpпуєтьcя poзумiнням йoгo як 
наукoвoгo метoду пiзнання, йoгo 
мoжна poзглядати i як лoгiчну 
пpoцедуpу “від простого опису, через 
пояснення і трактування до чітко ло-
гічної операції” (Є.Гуpенкo), i як актив-
ний пpoцеc cпiвтвopчocтi (Ф.Бузoнi, 
А.Мoль, С.Фейнбеpг), щo містить 
cпpийняття – пoчаткoве усвідомлення 
твopу, пoбудoву йoгo “cлухoвoї мoделi” 
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(В.Мocкаленкo); ocмиcлення  – 
cтвopення oднoгo з ваpiантiв пpoдукту 
пеpвиннoї твopчoї дiяльнocтi кoмпo-
зитopа та вiдтвopення йoгo в пpoцеci 
викладу навчальнoгo матеpiалу.

Такий пiдхiд дo утoчнення пoнять 
“iнтеpпpетацiя” i “художня iнтеp-
пpетацiя” сприяв уcвiдoмленню того, 
щo пpoцеc poзумiння i пiзнання твopiв 
миcтецтв містить загальнoхудoжню 
cутність i мoже poзглядатиcя в 
кoнтекcтi основних закoнoмipнocтей 
людськoї дiяльнocтi. Тому велике зна-
чення мають дocлiдження Л.Буєвoї, 
В.Зiнченка, М.Кагана, О.Леoнтьєва, 
А.  Маpгулicа, Л.Нiкoлoва, щo змoгли 
cтpуктуpальнo poздiлити людcьку 
дiяльнicть на зoвнiшнi й внутpiшнi 
pеалiї, визначити взаємoзалежнicть 
мети та хаpактеpу дiяльнocтi, 
схаpактеpизувати генеpальну функцiю 
пpoфеciйнoї дiяльнocтi. У цьoму 
зв’язку дiяльнicть викладача музики 
(худoжня i педагoгiчна) постає як різ-
новид творчої діяльності, котра орієн-
тована на формування іншої особис-
тості, на організацію процесу емоційно-
інтелектуального осмислення творів 
мистецтв. На всьому цьому наголошу-
ється в дослідженнях О.Бодалєва, 
В.  Бондаря, Ф.Гоноболіна, І.Зязюна, 
В.  Кан-Калика. Н.Кузьміної, Г.Нейгау-
за, В.Сластьоніна, К.Станіславського 
та інших учених і діячів мистецтв.

Відтак пpiopитетнi iдеї наукoвцiв у 
галузi пcихoлoгiї та педагoгiки щoдo 
вивчення пocтавленoї пpoблеми дають 
змогу розкрити фенoмен худoжньo-
педагoгiчнoї iнтеpпpетацiї музичнoгo 
твopу чеpез кoмплекc худoжнiх i 

педагoгiчних дiй викладача, специ-
фiчнoю ocoбливicтю яких є й те, щo 
вoни пoбудoвані на зpазoк cпiлкування. 
Це зумoвленo oзнаками педагoгiчнoгo 
cпiлкування викладача-iнтеpпpетатopа 
зі студентом та кoнтактнo-диcтан-
цiйним cпiлкуванням з твopами 
миcтецтв.

У кoнтекcтi дocлiдження 
iнтеpпpетацiї як наукoвoгo метoду 
пiзнання викликають iнтеpеc фiлo coф-
cькo-педагoгiчнi пoгляди пpед cтав-
никiв геpменевтики, якi cтвеpджували, 
щo пpoблема poзумiння пoвинна бути 
загальнoocвiтньoю (В.Хладенiуc), i 
вбачали в геpменевтицi cамocтiйний 
метoд, котрий дoзвoляє розв’язувати 
пpoблеми в педагoгiчнiй пpактицi. Ряд 
cучаcних педагoгiв-дocлiдникiв 
(О. Олекcюк, I.Сулима) теж вважають, 
щo геpменевтика мoже бути 
cвiтoгляднoю i метoдoлoгiчнoю 
ocнoвoю педагoгiчнoгo пpoцеcу. 
У cиcтемi такoї ocвiти iнтеpпpетування 
як худoжньo-педагoгiчне cпiлкування 
виcтупає заcoбoм вcтанoвлення 
кoнтакту мiж викладачем i cтудентoм. 
Така iнтеpпpетацiя ґpунтуєтьcя на 
пpoцедуpi poзумiння, а значить трак-
тування, яке виступає тут не 
канoнiчною пpoцедуpою, а як пpoцеc 
iндивiдуальнoгo ocмиcлення, де тoй, 
хтo навчає, i тoй, кoгo навчають, 
зpiвнюютьcя у своїх твopчих 
мoжливocтях, а їхні cтocунки ґpун ту-
ють cя на дiалoгiчнoму пpoцеci 
poзумiння. Саме в такoму pуcлi, в 
метoдичнiй пеpеopiєнтацiї, щo 
вiдпoвiдає пpiopитетним iдеям 
гуманicтичнoї ocвiти, вбачається 
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пеpcпектива пpoцеcу вдocкoналення 
пpoфеciйнoї пiдгoтoвки майбутнiх 
учителiв музики.

Отже, аналiз фiлocoфcькo-еcте тич-
нoї, пcихoлoгo-педагoгiчнoї, фiлo лoгiч-
нoї, музикознавчої та миcтецтвoзнавчoї 
лiтеpатуp дає змoгу визначити 
худoжньo-педагoгiчну iнтеpпpетацiю 
музичнoгo твopу як динамiчний, 
багатoпланoвий, цілісний педагогіч-
ний процес, в основі якого лежить 
cпiльна худoжньo-твopча діяльність 
викладача i cтудента над музичним 
твором. У процесі створення названої 
інтерпретації педагoг-iнтеpпpетатop 
використовуючи різнi види миcтецтв 
(лiтеpатуpу i живoпиc), веpбальнi, 
викoнавcькi та cпецiальнi педагoгiчнi 
пpийoми, неoбхiднi фopми, метoди 
poбoти, дoпoмагає cтудентові poзкpити 
худoжнiй oбpаз музичнoгo твopу у 
веpбальних та викoнавcькiй iнтеpпpе-
тацiях і реалізувати їх у різноманітних 
формах практики. Результатoм такoї 
iнтеpпpетацiї є не тiльки кoмплекc 
худoжнiх твopiв миcтецтв, а й cам 
cтудент, який у пpoцеci взаємoдiї з 
педагoгoм засвоює знання i вмiння, 
пов’язані з художньо-педагогічною 
iнтеpпpетацiєю музичнoгo твopу, ово-
лодіває новітніми програмами, 
педагoгiчними технoлoгiями, poзвиває 
cвoї пpoфеciйнi якocтi. На пiдcтавi 
змісту художньо-педагогічної інтер-
претації музичного твору визначенo 
cтpуктуpнi кoмпoненти данoгo 
фенoмена, а саме: емпатійний, інтелек-
туальний і технологічний.

Змicтoвнi хаpактеpиcтики 
кoмпoнентiв, а такoж наявнicть пев-

них якocтей ocoбиcтocтi (кpеативніcть, 
cамocтiйніcть, емпатiя, pефлекciя) ля-
гли в основу кpитеpiїв визначення 
piвнiв підготовленості cтудентiв 
музичнo-педагoгiчних факультетiв до 
професійної діяльності. Такими 
кpитеpiями були: емпатійнi, що 
хаpактеpизують пеpцептивнo-iнтелек-
ту альнi дiї iнтеpпpетатopа, ґpунтуютьcя 
на дocвiдi худoжньo-педагoгiчнoгo 
cпiлкування i включають такi 
пoказники, як ступінь здатноcті дo:

а) миcтецькoї емпатiї (адекватнoгo 
poзумiння та iнтеpпpетацiї худoжньoгo 
твopу у викoнавcькiй та веpбальних 
iнтеpпpетацiях);

б) педагoгiчнoї емпатiї (cтвopення 
твopчoї атмocфеpи худoжньo-педагo-
гiчнoї взаємoдiї); iнтелектуальнi, які 
дають змогу oцiнити piвень худoжньo-
педагoгiчнoї еpудoванocтi майбутньoгo 
вчителя музики.

Вoни пеpедбачають наявнicть: 
тезауpуcа (cиcтемних знань, неoбхiдних 
для уcпiшнoгo вивчення та пpезентацiї 
худoжньo-педагoгiчнoї iнтеpпpетацiї 
музичнoгo твору); вмiнь загально пе-
дагогічних, виконавських (cпецiальних 
та узагальнених), пoв’язаних з ху-
дoжньo-педагoгiчнoю iнтеp пpетацiєю 
музичнoгo твopу, щo забезпечують 
твopче cпiлкування з твopами миcтецтв 
i cлухацькoю аудитopiєю; технoлoгiчнi, 
cпpямoванi на визначення у cтудента 
cтупеня poзвинутocтi “педагoгiчнoї 
технoлoгiї”, твopчoгo початку під час 
oпеpування знаннями та вмiннями, 
пoв’язаними з худoжньo-педагoгiчнoю 
iнтеpпpетацiєю музич нoгo твopу, в 
естетико-педагогічній діяльності.
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предмета свідчать десятки музеїв це-
гли і цегельного виробництва, числен-
ні приватні колекції і виставки в усьо-
му світі. Існування такого стійкого ін-
тересу потребує теоретичної інтерпре-
тації та фахового узагальнення.

Предметні дослідження цегли як 
музейного предмета досі не проводи-
лись. Лише зрідка цегла постає 
об’єктом досліджень в окремих на-
прямках музейної діяльності. Так, ме-
тодиці дослідження кераміки (зокрема 
і цегли) в музейних колекціях присвя-
чена стаття «Методические подходы в 
технологическом исследовании 
объектов из керамики в музейных кол-

лекциях: на примере коллекций 
ГИКМЗ «Московский кремль» и 
МГОМЗ «Коломенское» [1]. Водночас з 
музейною справою тісно пов’язаний 
аналіз старовинної цегли як історич-
ного джерела. Цієї проблеми торка-
ються дослідження цегли як археоло-
гічної знахідки, а також праці, присвя-
чені вивченню цегельних клейм. Саме 
з таких позицій, наприклад, розгляну-
то колекцію цегли Вінницького облас-
ного краєзнавчого музею, сформовану 
внаслідок археологічних та архітектур-
них досліджень історико-
архітектурного комплексу «Мури» у 
Вінниці [2]. Про потужний потенціал 

ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІЇ ЦЕГЛИ ЯК МУЗЕЙНОГО 
ПРЕДМЕТУ

Грабовська О. В.
аспірантка  
Центр пам’яткознавства НАН України і Українського товариства охорони пам’яток 
історії та культури

У статті розглядається широка різноманітність підходів до використання 
цегли як музейного предмету. Досліджується мотивація до створення музеїв це-
гли та цегельного виробництва, виставок та приватних колекцій цегли у світо-
вій практиці. Розглядаються різні підходи до формування колекцій цього буді-
вельного матеріалу, окремі прийоми його експонування. На основі проаналізова-
ної інформації виділяються функції, які може виконувати цегла як музейний 
предмет.
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В  експозиційній роботі музеїв сьогодні часто використовують старовинну, 
тавровану або просто незвичну цеглу. Про цікавість до цегли як музейного 
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цегельних клейм як історичного дже-
рела йдеться в ґрунтовному досліджен-
ні «Кирпичные клейма Санкт-
Петербургской губернии середины 
ХІХ – начала ХХ века. Каталог и иссле-
дование» [3], а також у невеликому 
нарисі «Очерк истории кирпичного 
производства в Одессе ХІХ  – нач. 
ХХ  вв.» [4]. Огляд колекцій цегли в 
британських музеях здійснено на сто-
рінках видання Британського цегель-
ного товариства. Однак викладена там 
інформація має переважно описовий 
характер [5].

Джерельну базу дослідження скла-
дають: інформація з веб-сайтів музеїв 
цегли та цегельного виробництва; по-
відомлення про колекції та виставки 
цегли в засобах масової інформації; 
власний досвід музейної роботи з це-
глою (комплектування фондів, науко-
вий опис, експонування). У  роботі 
проаналізовано дані, що містяться на 
веб-сайтах 62  музеїв цегли, публікації 
в ЗМІ, присвячені 24  колекціонерам і 
10 виставкам цегли.

Мета роботи – виявлення функцій 
цегли як музейного предмета. Для її 
досягнення необхідно проаналізувати 
й узагальнити мотивацію створення 
музеїв цегли та цегельного виробни-
цтва, приватних колекцій і виставок у 
світовій практиці.

Найбільш поширеною причиною 
колекціонування цегли (і в музеях, і 
серед приватних колекціонерів) є ціка-
вість до цегли як історичного джерела. 
Цегла і справді має значний інформа-
ційний потенціал для дослідження 
промисловості, торгівлі, рівня розви-

тку технологій, датування археологіч-
них об’єктів тощо. Таке спрямування, 
наприклад, має Луцький музей цегли 
[6]. Цегла демонструється на вистав-
ках, присвячених археологічним та ар-
хітектурним дослідженням: виставка 
архітектурно-будівельних деталей ХІ–
ХІХ ст. «Відбитки часу» за матеріалами 
фондів Національного архітектурно-
історичного заповідника «Чернігів 
стародавній» [7] (м. Чернігів, 2017 р.); 
виставка цегли, знайденої археологами 
в Музеї кави бразильського міста Ла-
жеаду (2017 р.) [8]; виставка за матері-
алами археологічних розкопок «Зна-
хідки у вінницьких Мурах» (м. Вінни-
ця, 2015 р.) та інші. Як історичне дже-
рело цегла була також представлена на 
виставці «Цегла заводів Київщини се-
редини ХІХ – поч. ХХ століття» в На-
ціональному заповіднику «Софія Ки-
ївська» (м. Київ, 2016 р.) [9].

Важливим мотивом є створення 
колекцій цегли через почуття місцево-
го патріотизму, емоційну прив’язаність 
до локальної культурної спадщини.

Роль таврованої цегли для краєзнав-
ства складно переоцінити. Цегельне ви-
робництво пов’язане з капітальним бу-
дівництвом, яке, своєю чергою, харак-
теризує рівень життя населення, 
соціально-економічне становище насе-
лених пунктів та окремих регіонів. На 
багатьох цегельних клеймах позначено 
місце розташування підприємств, що 
не може не зацікавити сучасних меш-
канців цих населених пунктів [10].

Любов’ю до рідного міста і регіону 
керується більшість колекціонерів 
цегли-краєзнавців. Такий мотив сти-
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мулював створення Музею цегли в 
Одесі. Більш точною його назвою є 
«Музей епіграфіки Одеси». В  основі 
музею знаходиться приватна колекція 
знайдених в Одесі старовинних пред-
метів, які мають клеймо виробника 
(переважно місцевого): будівельні ма-
теріали, пічні дверцята, посуд, побуто-
ві предмети тощо. Оскільки експозиція 
музею переважно містить цеглу, музей 
став відомим саме як «Музей цегли».

«Музей омської цегли» (Російська 
Федерація), на відміну від приватного 
одеського, є державною установою. 
Втім він також має краєзнавче спряму-
вання. Основна увага музею зосеред-
жена на цеглі з території Сибіру [11].

Популярним є створення приват-
них виставок цегли окремого міста чи 
регіону в місцевих краєзнавчих та іс-
торичних музеях. Наприклад, вистав-
ки «Єлисаветграду–255. Колекція це-
гли Юрія Тютюшкіна» (м.  Кропив-
ницький, Україна, 2009  р.) [12], «Вла-
дивосток у цегельному карбуванні» 
(м.  Владивосток, Російська федерація, 
2015 р.) [13], «Люблін з цегли» (м. Лю-
блін, Польща, 2017 р.) [14] та інші.

Дещо відмінне спрямування мають 
музеї цегли краєзнавчого типу в краї-
нах Західної Європи. Своєрідною є ге-
ографія їхнього розташування. У цьо-
му регіоні відомо 50  музеїв цегли та 
цегельного виробництва. З них 41 му-
зей (або 82%) розташовано в малих 
населених пунктах (до 50  тис.  чол.), 
2  музеї  – в середніх містах 
(50– 100 тис. чол), 6 – у великих (100–
250  тис.  чол) і 1  музей знаходиться у 
місті-мільйонері (м.  Відень, Австрія). 

В Україні один музей цегли знаходить-
ся у місті-мільйонері  – Києві, один 
музей у надвеликому місті  – Одесі, і 
один у великому місті – Луцьку. В Ро-
сійській федерації всі чотири музеї це-
гли знаходяться у містах-мільйонерах 
(Москва, Санкт-Петербург і Омськ). 
Тобто для України та Росії характерне 
розміщення музеїв цегли у великих, 
надвеликих містах та містах-
мільйонерах, а в країнах Західної Єв-
ропи більшість із них знаходиться у 
малих містах.

Розташування західноєвропейських 
музеїв цегли в маленьких населених 
пунктах значною мірою пов’язано з 
прагненням підсилити туристичну 
привабливість слабко урбанізованих 
регіонів, ознайомити туристів із тра-
диційними заняттями місцевого насе-
лення. Більшість зі згаданих західно-
європейських музеїв цегли за спосо-
бом документування ансамблеві, тобто 
вони є музеєфікованими старовинни-
ми цегельними заводами. Здебільшого 
це великі комплекси, що не тільки зна-
йомлять відвідувачів з технологією та 
продукцією цегельного виробництва, 
але і мають розвинену інфраструктуру. 
Безпосередньо в межах комплексу спо-
руд підприємства облаштовують готе-
лі, заклади громадського харчування, 
конференц-зали тощо. Навіть якщо 
старовинне обладнання заводу не збе-
ріглося, але виробництво цегли колись 
було важливою складовою економіки 
населеного пункту, можуть створюва-
тися музеї колекційного типу. Напри-
клад, такими є італійські музеї «Цегли 
і шовку» в містечку Мало [15], та «Це-
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гли і мотузки» в провінції Пезаро-е-
Урбіно [16].

Популярною причиною створення 
колекцій цегли є професійний інтерес 
будівельників, архітекторів, промис-
ловців. У  таких колекціях зазвичай 
відсутні обмеження за хронологією чи 
географією предметів. Перевага нада-
ється цеглі, що має екзотичний вигляд. 
Такий профіль мають музей у «Центрі 
стінової кераміки» (м.  Київ) [17], Му-
зей історії цегельного виробництва 
при Санкт-Петербурзькому Держав-
ному архітектурно-будівельному уні-
верситеті (м.  Санкт-Петербург, Росій-
ська Федерація) [18] та інші.

Не обмежує свою експозицію за 
часом створення і місцем виявлення 
експонатів і Всесвітній музей цегли 
м. Майдзуру (Японія). Мета діяльності 
цього музею досить своєрідна – доне-
сти до широкого загалу «неповторний 
шарм та історію цегельних будівель». 
На нашу думку, це прагнення є типо-
логічно близьким до мотивації ство-
рення попередньої категорії музеїв, 
адже нагадує спробу архітекторів чи 
виробників цегли популяризувати 
предмет свого професійного зацікав-
лення.

Зрідка на виставках, в музейних чи 
приватних колекціях цегла відіграє ме-
моріальну функцію. Яскравий приклад – 
цеглина з будинку, де було убито Усаму 
бен Ладена, що експонується в Націо-
нальному музеї 11 вересня в Нью-Йорку 
США) [20], або цеглина з будинку 
М. Булгакова у приватній колекції [21].

Старовинну цеглу, особливо тавро-
вану, часто використовують з естетич-

ною метою. Таке явище більше 
пов’язане з дизайнерською, ніж з му-
зейною справою, однак ігнорувати 
його не варто. У  дизайні стару цеглу 
використовують в оформленні 
інтер’єрів в стилі лофт, або для під-
креслення атмосфери старовинної бу-
дівлі. З  цією метою в інтер’єрах не 
тільки залишають відкритою цегляну 
кладку, але і вмонтовують у неї тавро-
вану цеглу. Прикладами можуть бути 
стіни готелю «Фортеця» в м.  Умань 
(Черкаська обл.), який розташовано в 
приміщенні підприємства з виготов-
лення возів та меблів поч. ХХ ст. [22]. 
Вінницький готель «Франція» містить 
невелику, вмуровану в стіну, експози-
цію таврованої цегли, знайдену під час 
реставрації будівлі (пам’ятка архітек-
тури другої пол. ХІХ ст.). Колекція це-
гли з різних куточків світу прикрашає 
інтер’єр готелю «Вежа Ведмежа» в 
с. Волосянка Львівської обл. [23].

У  музейній справі використання 
старовинної цегли також може бути 
доречним з дизайнерською метою для 
створення необхідної атмосфери.

Колекційні зразки таврованої цегли 
нерідко мають візуально привабливий 
вигляд і цілком можуть бути об’єктами 
художнього сприйняття за умови вда-
лого експонування.

Незвичним прикладом виконання 
цеглою естетичної функції є виставка-
інсталяція сучасного французького 
художника Алена Снайєрса. У  2013  р. 
на архітектурно-науково-мистецькому 
фестивалі «Зерна з Ізера» (Festival 
Grains d’Isère) було презентовано ви-
ставку «Сентиментальної цегли» 
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(Briques sentimentales). Ретельно роз-
глянувши зразки цегли, автор побачив 
у них прояви різних емоційних на-
строїв. На виставці експонувалися ві-
дібрані А. Снайєрсом зразки з підписа-
ми, що відображали спостереження 
автора («розумна цеглина», «сумна це-
глина», «грішна цеглина» тощо) [24].

Своєрідно використовують цеглу в 
музеях науки і техніки. У розділах му-
зеїв, присвячених архітектурі та будів-
ництву, часто присутні моделі цегли, 
що їх відвідувачі можуть використову-
вати як конструктор. Завдяки цьому 
цегла набуває освітньо-прикладного 
значення. Кімната з такою «цеглою» є, 
наприклад, в Дитячому музеї-фабриці 
у французькому м. Лаваль [25].

Винятковий приклад уваги до це-
гельного виробництва в стінах музею, 
демонструє «Музей шедеврів науки і 
техніки» в Мюнхені (Німеччина). Від-
відувачам пропонують ознайомитися з 
діючою цілком автоматизованою змен-
шеною моделлю сучасного цегельного 
заводу, яка виробляє мініатюрну цеглу, 
що може використовуватись як суве-
нірна продукція [26].

Крім наведених мотивів створення 
музеїв та виставок цегли варто зверну-
ти увагу і на деякі особисті причини, 
що підштовхують приватних колекціо-
нерів до цього незвичного захоплення. 
До таких причин належить задоволен-
ня від пошукової роботи під час роз-
шифрування клейм. Колекціонери час-
то зазначають, що їхня зацікавленість 
старовинною цеглою почалася з ба-
жання дізнатись, хто і для чого зали-
шив слід на випадково знайденому 

зразку [27; 28; 29].
Іноді колекціонерів приваблює не 

лише пошук інформації, але і пошук 
самих зразків [30]. Здебільшого він 
пов’язаний із необхідністю обстежен-
ня руїн чи підвалів. Цей інтерес можна 
використати у взаємодії музею з від-
відувачами. Вдала організація пошуко-
вих експедицій буде цікавою для моло-
ді і корисною для популяризації та 
збереження культурної спадщини.

Отже, цегла як музейний предмет 
може виконувати найрізноманітніші 
функції: 1. інформаційну; 2. емоційної 
прив’язаності до локальної культурної 
спадщини; 3. задоволення професійно-
го інтересу архітекторів, будівельни-
ків, промисловців; 4. меморіальну (це-
гла з пам’ятних місць); 5. естетичну (як 
елемент експозиційного дизайну та як 
мистецький об’єкт); 6. освітньо-
прикладну (в інтерактивних експози-
ціях); 7. спонукання до пошукової та 
дослідницької роботи.
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Постановка проблеми. Сучасна гу-
манітаристика гостро підіймає про-
блему  творчої особистості, її адаптації 
та реалізації у вимірах мистецьких по-
шуків, апробацій та звершень. Пізнан-
ня сутності митця, художника, май-
стра гостро підіймається у культуро-
логії, філософії, мистецтвознавстві, що 
дає можливість всесторонньо охопити 
проблему з глибоким аналізом сутнос-
ті її структури. Аналіз останніх дослі-
джень, пов’язаних з вивченням твор-
чої біографії, стимулює до перманент-
ного переосмислення наукового ін-
струментарію, розкриваючи нові 
можливість вивчення даної проблема-
тики. Концепції Л.Анциферової, Т.
Ємельянової, О.Леонтьєва і багатьох 
інших науковців  сформували чіткі 
орієнтири сучасної гуманітаристика, 
розкриваючи нові імена в історії укра-
їнської культури. Мета дослідження - 
полягає у дослідити творчу біографію  
Д.Гнатюка в умовах сучасної гуманіта-
ристики . Методологія дослідження 
полягає в застосуванні історичного, 

мистецтвознавчого та культурологіч-
ного методів, що дає можливість ана-
лізу творчої біографії в контексті між-
дисциплінарного зв’язку. Наукова но-
визна полягає у розкритті маловідо-
мих і недосліджених аспектів творчої 
біографії Д.Гнатюка.

Виклад основного матеріалу. На 
тлі соціокультурної динаміки ХХ – по-
чатку ХХІ століття формується нова 
модель митця, рефлексія якого окрес-
лена моделлю динамічних векторів 
протистояння «людина-буття», що ві-
дображена у різних жанрових та сти-
льових  координатах мистецького се-
редовища. 

За час свого розвитку культурологія 
виробила важливу специфічну власти-
вість – здатність до теоретичного вирі-
шення багатьох сучасних проблем [11]. 
Одним з цих шляхів є персоналізм як 
особливий напрям у теоретико-
культурологічному знанні. Основопо-
ложник персоналізму французький 
вчений Е.Муньє визначив у світлі цього 
напряму шлях культури як глобальної 

УДК: 78.071.1 (477)
ТВОРЧІСТЬ ДМИТРА ГНАТЮКА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ 
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функції особистого життя. На початку 
ХХІ століття персоналізм актуалізував-
ся й «реінкарнувався» у контексті по-
шуків шляхів формування національ-
них еліт, розширення кордонів 
хрестоматійно-схематичної парадигми 
людського ідеалу. Іншими словами, на-
уковий досвід персоналізму став необ-
хідним у сучасних умовах самосправ-
джування (самоздійснення) особистос-
ті. Однак тут важлива не реконструк-
ція, а синтез всього накопиченого 
гуманітарного знання. Цей «виклик» 
сучасності й потребував саме культу-
рологічної «відповіді», адже  – культу-
рологія – наука розімкнених кордонів, 
спрямована на асиміляцію досягнуто-
го, і постає інтегратором якісно нового 
уявлення про людину та її можливості. 
Статус «людини культури», для якої 
природність культурних реалій є орга-
нічною властивістю, веде до подолан-
ня сучасної культурно-антропологічної 
кризи. Діяльне, перетворювальне на-
чало у цьому процесі пов’язано з мож-
ливостями персоналізму у сфері про-
фесійного росту індивіда [12]. Аура 
професії, її досягнення, реакція на 
професійну діяльність збоку суспіль-
ства, критерії та рівні професіоналізму 
входять у культурологічне розуміння 
цього важливого аспекту багатовимір-
ного поняття особистості [6]. Сюди 
також належать й інші поняття: жит-
тєвий успіх, здатність до осяяння, су-
часне визначення якості розуму, ха-
рактеру і душі, моральне здоров’я, світ 
нових емоцій, субстанціональне по-
чуття Батьківщини, самостійність і 
внутрішня свобода індивіда

Наступний шлях – це методологічні 
ресурси культурної антропології. Змі-
нюваність стадій у розвитку науки ви-
значається внутрішніми закономір-
ностями самої науки й соціальними 
обставинами. Фізику, що домінувала у 
ХХ ст., замінили в кінці минулого сто-
ліття «науки про життя». А на початку 
ХХІ ст. – приходить розуміння загаль-
ної взаємозалежності. Необхідності 
вироблення стратегії спільного співіс-
нування. У фокус уваги входить про-
блема людини. Це – прерогатива наук 
гуманітарних, й зокрема, а можливо, й 
перш за все, нової науки – культуроло-
гії. Її специфіка – наскрізний характер, 
адже предмет – смислоутворювальний 
бік будь-якого виду діяльності, що, у 
свою чергу, сукупно складає наскрізну 
сферу культури. Висхідною точкою для 
синтезу, значущої для обох боків, є 
сама людина, а культура постає її 
продуктом-функцією, що її характери-
зує, або характеристикою-ознакою. 
Зв’язок – людина (суб’єкт) і його озна-
ка (культура) – сприймається так: лю-
дина як культурна істота. Цей предмет, 
методологічно значущий для культу-
рології, зумовлює визначення наукової 
сфери, де він утворює дослідницьке 
поле: культурна антропологія. У цій 
широкій системі координат людина 
досліджується в усіх іпостасях. Таким 
чином й розгортається дисциплінарна 
ланка, в рамках якої аналізується якраз 
культурна іпостась людини – культур-
на антропологія, тобто сукупність до-
сліджень культури, в тому числі, базо-
ваних на розкритті феномену творчої 
біографії, в яких фокусується увага на 
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методології: виявлення сутності 
зв’язку культури з людиною [8].

У соціокультурному розумінні ста-
новлення та розвиток особистості ви-
являється як багатоетапний процес 
залучення людини у соціум і культуру, 
тобто у соціокультурні інститути, се-
редовище, різноманітні види культур-
ної діяльності, що сприяють соціаліза-
ції, інкультурації та самореалізації 
особистості [7]. Людинотворча приро-
да культури, властивість відтворювати 
людину в усій її цілісності і всебічності 
є її найважливішою особливістю. У 
процесі інтеріоризації культурних цін-
ностей, явищ, феноменів розкриваєть-
ся й виявляється творчий потенціал 
особистості. При цьому людина набу-
ває здатності долати диктат вибору, 
створювати конструктивну альтерна-
тиву самому вибору, тобто брати 
участь у надситуативній дії, що забез-
печує оволодіння «живими точками 
росту культури», а також формами 
духовно-практичного досвіду людства, 
які саморозвиваються й само відтво-
рюються [2].

На особистісному рівні розвиток 
культури можна уявити у єдності опа-
нування попередньої культури й ство-
рення нових культурних цінностей. 
Однак, створюване людьми предметне 
багатство є лише зовнішньою формою 
культури. Його справжнім змістом ви-
являється розвиток сутнісних сил са-
мої людини, представленої в культурі 
як самостворюваної, саморозвиваль-
ної істоти. В культурі, отже, знаходить 
віддзеркалення вся сукупність потреб, 
здібностей, відношень, сил і т.д люди-

ни. Проектний, створювальний, діяль-
ний бік в цьому процесі є провідним.

Базовою функцією культури є 
функція людинотворча. Визначення 
сутнісного базису феномену культури 
підкреслює, що через культури розви-
вається надприродна, позабіологічна 
складова людини, названа її внутріш-
нім світом, душею, «Ego». Історично-
осяжний процес еволюції людини де-
монструє, що основний його рух 
пов’язаний з визріванням саме вну-
трішньої складової людської сутності. 
Саме тут – у внутрішньому світі люди-
ни – закорінена її здатність до пізнан-
ня світу й перетворення його. Перше 
відбувається завдяки суб’єктивній ду-
ховній здатності людини до подолання 
меж відомого і пізнаного, до постійно-
го трансцендентування до вищих мож-
ливостей й ідеалів, що й постає рушієм 
антропогенної еволюції. Друге пов’язано 
з культуротворчою діяльністю людини, 
коли нові ідеали і цінності втілюються у 
земні усталені форми взаємодії, вступа-
ють у суперечність або доповнюють 
вже існуюче. І те і інше (пізнання світу 
та перетворення його) має потребу у 
чіткому ціннісному підгрунті й систе-
матизації, утвердити й здійснити які 
здатен тільки сам суб’єкт у процесі сво-
го духовного визрівання. Таким чином, 
людинотворча функція культури як 
вирощування, виховання, культиву-
вання внутрішнього світу людини он-
тологізує в сучасності духовну пробле-
матику, пред’являє в якості насущної 
необхідності дослідження феномену 
духовності як атрибутивної власти-
вості людської сутності й актуалізує 
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значимість суб’єктивного та індивіду-
ального [5].

Дослідження феномену творчої біо-
графії у культурологічному вимірі 
пов’язано з тим, що науки про культу-
ру, як відзначали представники Баден-
ської школи неокантініанства ( В.Він-
дельбанд, Г.Ріккерт) з їх індивідуалізу-
ючим методом, мають цікавитися, у 
першу чергу, індивідуальним і непо-
вторним в культурі. Індивідуальне в 
культурі, її власне людський зміст по-
стає головною метою біографічних до-
сліджень, а інтерес до індивідуально-
го  – показником стану біографічної 
свідомості епохи.

Парадигми біографічної свідомості: 
агіографічна, героїко-міфологічна, на-
ративна та ін., так чи інакше прив’язані 
до культурних універсалій. Індивіду-
альне існування завжди вплетене у 
культурний контекст. «Культурно-
історичний контекст» так само значи-
мий для біографії-життєрозуміння, як 
«історичне тло» для біографії-
життєопису (життєоповіді); він вказує 
на приналежність біографії, що роз-
глядається як текст культури своєму 
часові. Для різних епох і для різних 
культур характерні свої категорії 
осмислення й оформлення біографії. 
Однак, дослідники неминуче зверта-
ються до понять «образ людини в куль-
турі епохи», «смисл життя», «культур-
ний код» та ін.

Біографія як культуно-історична 
проблема передбачає предметом до-
слідження вважати історію індивіду-
ального життя особистості у єдності 
всіх тих ознак, з яким вона дана в іс-

торії культури [4]. Особисте життя й, 
безперечно, особисте творче життя 
майстра, постає своєрідною самостій-
ною культурною формою. У ході ви-
вчення біографії особистості слід бра-
ти до уваги рецепцію. Масштаби ре-
цепції творчості та творчої діяльності 
особистості завжди є вражаючими. Ре-
цепції мають тенденцію вибирати із 
загальної картини ту точку зору, яка 
найбільш значуща або для дослідника, 
або для певного часу. Так, ім’я особис-
тості існує в постійному рецептивному 
русі, в якому відтворюється різнома-
нітність її діяльності і особистого 
творчого життя.

Творча біографіка як науковий 
жанр дослідження взаємовідносин 
митця і сучасного йому суспільства 
розвивається, як правило, по одному з 
двох шляхів, крайніми точками яких є 
або поступове забуття, або піднесення 
на п’єдестал. Проходячи по другому 
шляху, великий митець як «яскравий 
представник свого часу» поступово 
стає культурним героєм, культурною 
константою, зрештою, класиком. Кла-
сик існує відразу у трьох часах: у мину-
лому як історичний персонаж, у май-
бутньому як ідеал та сподівання, праг-
нення розвитку, й в актуальній сучас-
ності, де класику доводиться 
відповідати на повсякденні запити і 
претензії й підтримувати своїм «мід-
ним» чи то «мармуровим» авторите-
том, незалежно, хто того потребує. Та-
ким чином, класик завжди є «вічним 
сучасником» й «спільним однодум-
цем». Класик завжди задовольняє й 
відповідає горизонту (обрію) очіку-



58 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

вань. Очевидною є нескінченна варіа-
бельність Майстра, і кожний новий 
крок у дослідженні його постаті, яким 
би переконливим і точним він не зда-
вався сьогодні, це лише нова, чергова, 
але ніяк не остання сторінка його «по-
смертної біографії». Класик-монумент 
є обов’язковим компонентом культу-
ри, але у кожній новій культурній си-
туації цей феномен необхідно актуалі-
зувати – і навіть ширше – опанувати.

Останнім часом у світовій та ві-
тчизняній науковій (і не лише) літера-
турі значно виріс інтерес до історико-
біографічного жанру. Слід відзначити 
у біографічному потоці саме творчу 
біографію. При створенні наукових 
життєписів видатних майстрів автора 
очікує множина проблем, від вирі-
шення яких залежить досконалість 
розвідки, її наукова значущість: це і 
певний рівень художньо-культурної 
адекватності, співмірності особистос-
ті автора та досліджуваної індивіду-
альності. Йдеться про осягнення 
творчої лабораторії митця, або  – чи 
можливе осмислення генія. Підсилює 
складність чинник міфологізації, адже 
в монументальних рисах почасти 
втрачається людяність, справжня 
природа видатних діячів, їх земний 
масштаб. Водночас існує загроза пев-
ного заниження видатної персони, 
пов’язана з невиправданим спрощен-
ням, схематизацією та користуванням 
усталеними штампами та ін. Тож ро-
бота з архівами, вивчення всіх попе-
редніх досліджень, абсолютне зану-
рення у творче життя Генія  – це той 
шлях, який допомагає автору відтво-

рити унікальну знакову культурну ін-
дивідуальність.

Непорушні виміри такої концепції 
формує творча особистість Д.М. Гна-
тюка, сутність якої детермінована як 
соціальними, етнічними так і 
культурно-мистецькими чинниками. 
Д.М.Гнатюк проніс знамення оперної 
творчості протягом усього свого жит-
тя. Понад 40-ка театральних образів, 
втілених на сцені Митцем, кристалізу-
ють неповторну і багатогранні творчу 
особистість, драматургія життя якої 
формувалася і стверджувалася під 
світлом сценічних софітів та глядаць-
ким оплесків. Постать митця, у про-
сторі вітчизняного культурно-
мистецького континуума, представле-
на динамічними поступами у різних 
сферах діяльності, де режисерська 
практика займає преферентну та уза-
гальнюючу позицію. Понад 17 оперних 
вистав, інтерпретованих сценічними 
рішенням Д.Гнатюка увійшли до мис-
тецького національного доробку, від-
кривши нездоланні горизонти розви-
тку та популяризації у просторі світо-
вого визнання. 

Простір творчої особистості Д.Гна-
тюка акумулює в собі ознаки дієвості, 
детерміновані поступами осмислення, 
глибокої внутрішньої концентрації та 
структурованості. Творча сутність мит-
ця реалізується в міжособистісному 
діалозі, в який Д.Гнатюк вступає в ре-
зультаті мистецької комунікації. У 
окресленому жанровому виборі май-
стра відчувається трансформація реф-
лексії, яка моделює його внутрішній 
простір від особистісного, в центрі 
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якого знаходиться власне «Я», у пло-
щину онтологічної структурованості 
особистості.

Суспільна діяльність Д.Гнатюка піз-
нього періоду відображена обранням 
його Народним депутатом України 
(1998 – 2002 р.) та призначенням на по-
саду заступника голови Комітету ВР з 
питань культури та духовності; у 1999 
році Дмитро Михайлович отримує 
звання Народного артиста України; у 
2000 р.- Орден князя Ярослава Мудро-
го V ст.; у 2005 р.- звання Героя Украї-
ни з врученням ордена Держави; 2009 
р.  – Орден князя Ярослава Мудро-
го IV ст.; у 2015 р. – Орден князя Ярос-
лава Мудрого III ст.

Постать Д.М.Гнатюка представлена 
потужним репрезентантом  соціокуль-
турних детермінацій ХХ – початку ХХІ 
століття, що окреслюють значні віхи 
мистецьких тенденцій вітчизняного 
простору. Динаміка творчого шляху 
митця пронизана реаліями часу, коорди-
нати якого закарбували помітний від-
биток не тільки в естетичних моделях 
вітчизняної комунікації, але й детермі-
нували значні поступи у розширенні 
культурно-мистецьких векторів країн 
ближнього зарубіжжя та світу. Феномен 
його особистості окреслив орієнтири 
становлення, розвитку, популяризації та 
закріплення в культурно-мистецьких 
реаліях України нових жанрових коор-
динат народно-інструментального ви-
конавства, естрадної творчості, оперно-
го мистецтва та режисерської майстер-
ності, ставши орієнтиром анастазису ві-
тчизняного професійно-академічного 
мистецтва.

Культивування національних ідей, 
відродження етнічних цінностей укра-
їнського народу, продукування його 
патріотичних гасел, закарбованих у 
системі освіти, науки, мистецтва, ідео-
логії  – це ті преференції діяльності 
Д.Гнатюка, рельєфність яких знайшли 
свою проекцію у консолідованих і 
ціннісно-орієнтаційних моделях 
культурно-мистецької площини укра-
їнських реалій другої половини ХХ 
початку ХХІ століття. Від співу кано-
нічних текстів у сільській церкві, де 
зростав Дмитро, і до промови на рево-
люції гідності, яка окропила серця 
українців ненавистю до протиправ’я 
та насилля, Дмитро Михайлович про-
ніс, зберіг і ніколи не зрадив своє кре-
до, сформоване родинними традиція-
ми, національною самобутністю та ві-
рою у мистецтво, людину, країну.

Системність і послідовність кроків 
Д.Гнатюка, в контексті соціокультур-
них механізмів часу, зумовлені чітким 
структуруванням естетичної сутності 
вітчизняного світогляду, в якому про-
слідковуються рельєфні поступи прак-
тичної трансформації значної кількос-
ті жанрових моделей, а оперного ви-
конавства, практики музичної режи-
сури, педагогічної структурованості 
передусім.

Постать Дмитра Гнатюка  – це не-
повторне явище в історії національ-
ної культури, оскільки сутність її уві-
брала і герметизувала досвід людини, 
наповнений практиками різних ви-
конавських моделей, численних сти-
льових тенденцій та жанрових симе-
трій.
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Висновок. Проблема творчої біо-
графіки безпосередньо стикається з 
проблемою соціальної місії творця [2]. 
Це питання є неоднозначним за самою 
його постановкою, а тим більше за діа-
пазоном відповідей. Епоха Модерну 
поставила його достатньо гостро, 
окресливши простір можливостей 
творчої особистості заявлять про себе 
у світі. На межі ХІХ-ХХ століть кон-
цепція художника у вежі зі слонової 
кістки та активного залучення у 
соціально-політичну діяльність, як по-
лярні за своєю сутністю позиції, набу-
ли не стільки теоретичний скільки 
практично-прикладний характер. Ціл-
ком виправдано спиратися на те, що 
при всій ексклюзивності прагнення 
творця виразити істину, що ставить 
його поза залежністю від чужих впли-
вів, він завжди має потребу в іншому й 
звертається до світу з надією бути по-
чутим, зрозумілим, тобто визнаним. У 
відповідності з цією настановою, крім 
громадянської позиції творця, питан-
ня достатньо суперечливого, актуалі-
зується соціальна зумовленість його 
зв’язку зі світом у момент презентації 
своєї творчості публіці. Саме цей кон-
текст зумовлює можливість дій-
вчинків творчої особистості, взяті у 
бахтінському модусі діяльності «всім 
своїм життям». Творчість як свобода 
самовираження суть вчинок. Смисло-
вий зміст творчості-вчинку й конкрет-
на історичність його здійснення єдині 
й неподільні в оцінці його як відпові-
дального вчинку. Ця відповідальність 
творця за здійснення вчинку у певно-
му місці і у певний час,  – це відпові-

дальність за те, що, крім нього цього 
зробити ніхто не може. Демонструючи 
світові цінності й відстоюючи їх, тво-
рець вступає у відкрите співбуття.

Список використаної літератури:
1. Анцыферова, Людмила Ивановна. Раз-

витие личности и проблемы геронтоп-
сихологии. Изд. 2-е, испр. и доп. Мо-
сква : Ин-т психологии РАН, 2006 (М. : 
Типография “Наука”). 510, с.

2. Господаренко  О.  В. Жак Ле Гофф: ан-
тропологічний підхід до вивчення мен-
тальності // Наукові праці: наук.-метод. 
журн. Вип. 108: Історія / ред. П. М. Три-
губ. Т.  121. Миколаїв: ЧДУ ім.  Петра 
Могили, 2010. С. 127–132.

3. Ємельянова Т. В. Біографізм як засіб ін-
терпретації творчої індивідуальності: 
Макс Дессуар // Вісник Державної акаде-
мії керівних кадрів культури і мистецтв. 
Київ: Міленіум, 2011. № 1. С. 24–28.

4. Копиця М. Д. Епістологія в лабіринтах 
музичної історії: монографія. Київ: Ав-
тограф, 2008. 528 с.

5. Леонтьев А.  Н. Деятельность.  Созна-
ние.  Личность. Москва: Политиздат, 
1975. 304 с.

6. Маркова А.К. Психология профессио-
нализма. Москва: Знание, 1996. С.37.

7. МаслоуА.Г. Мотивация и личность. Пе-
ревод. с англ. ТатлыбаевойА.М. СПб.: 
Евразия, 1999. 478 с.

8. Оноприенко В. И. Биографический ме-
тод в психологии и социологии //  Ві-
сник Національного авіаційного уні-
верситету. Сер.: Філософія. Культуро-
логія. 2010. № 2. С. 130–136.

9. Петровский В.А. Личность в психоло-
ги: парадигма субъектности. Ростов-
на-Дону: Феникс, 1997. С.264.

10. Попова Т. Н. Жизнеописание ученого-
историка на перекрестке историогра-
фических традиций: теория, методоло-
гия, практика // Ейдос. Альманах теорії 
та історії історичної науки. Київ, 2015. 
№ 8. С. 15–40.



 61 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT#2  

11. Савицька  Н.  В. Хронос композитор-
ської життєтворчості: монографія 
/ Львівська нац. муз. акад. ім. М. В. Ли-
сенка. Львів: Сполом, 2008. С.40.

12. Сидоренко І.Г. Пасіонарність та хариз-
ма. Точки перетину // Вісник Київ-

ського національного університету 
імені Тараса Шевченка. Серія: Філосо-
фія. Політологія: [наук. видан. / відп. 
ред. Конверський А.Є.]. Київ: ВПЦ 
«Київський університет», 2006. Вип. 
78.С.151-153.



62 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Актуальність дослідження історії 
ніжинської фортеці 1618-1648 рр. зу-
мовлена посиленням уваги в Україні 
до вивчення замкових комплексів та 
регіональної історії, зокрема. На сьо-
годні дослідженням історії ніжинської 
фортеці займалися такі історики, як 
Васильківський Г. [6], Вечерський В. 
[3], Морозов О. [7] та інші. Означені 
дослідники в своїх працях розкривали 
загальні відомості про побудову, ви-
гляд, реконструкції фортеці та наводи-
ли згадки про пов’язані з нею військові 
події. Метою статті є визначення зна-
чення ніжинської фортеці в означений 
період.

Ніжинський замок був збудований 
в І чверті  ХVII ст., після завершення 
польсько-московської війни та укла-
дання Деулінського миру 1618 року. 
Польський король Сигізмунд ІІІ Ваза з 
метою укріплення кордону Речі По-
сполитої з Московським царством на-
казав збудувати замки на Чернігово-
Сіверщині. Місто Ніжин стало цен-

тром Ніжинського Старостатства Ки-
ївського воєводства. За наказом короля 
було збудовано дерев’яний замок на 
рівнинному, трохи підвищеному ліво-
му березі р. Остер. Замок був обнесе-
ний земляним валом з частоколом. 
Перед валом простягався глибокий 
рів, який упирався своїми краями в р. 
Остер. Висота валу була від трьох до 
десяти метрів, ширина три метри, а рів 
було зміцнено дубовими зрубами. 
Площа фортеці складала близько 6 
гектарів [10, 113].

В історіографії поширена думка, що 
замок було збудовано на залишках 
укріплень княжої доби [7, 14; 3,160], 
проте достовірних підтверджень цьо-
му поки що немає.

Для охорони прикордонних фор-
тець Речі Посполитої польський ко-
роль Сигізмунд ІІІ почав наймати за 
щорічну платню козаків, що поклало 
початок реєстровому козацтву та утво-
ренню в подальшому козацьких полків 
[7, 14]. Ніжинський реєстровий полк, 
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ймовірно, був утворений в 1620 р. [8, 
477] Зрозуміло, що крім козацьких за-
гонів на території замку перебували й 
польські залоги, що разом забезпечу-
вали охорону Ніжина.

В 20-х роках ХVII ст. відбувається 
стрімкий розвиток Ніжина. Місто по-
чинає активно заселятися та стає опо-
рним пунктом польської колонізації на 
Чернігово-Сіверщині. В цей період від-
бувається активних процес міграції на 
цю територію населення з Правобе-
режжя, Білорусії, Московії та Польщі 
[9, 5]. У 1624 р. королівський ревізор 
Ієронім Цєханович, відзначивши зрос-
тання населення міста, визначив межі 
міських ґрунтів, що обмежувалися річ-
кою Дівицею на заході, річками Остер 
і Смолянка на півночі, на сході межу-
вали із Сиволозькими, а на півдні – з 
Дорогинськими ґрунтами [9, 7].

Зважаючи на суттєве зростання на-
селення і стратегічне оборонне значен-
ня Ніжина, 26 березня 1625 р. поль-
ський король Сигізмунд ІІІ надав місту 
Магдебурзьке право. В тексті грамоти 
було сказано, що городище Ніжин, що 
знаходилося на оборонному пункті, 
завдяки земляним валам може стри-
мувати напади ворогів, а також король 
рекомендував всякими способами 
укріпити оборонні споруди міста й 
надалі підтримувати їх у найкращому 
стані [1, 2]. Відповідно до даного коро-
лівського указу й були проведені робо-
ти по укріпленню замку та самого міс-
та Ніжина.

Управління замками відповідно до 
польських норм здійснювали капітани. 
Капітану належали військово-

адміністративні функції. Він відпові-
дав за стан підпорядкованого йому 
замку та очолював місцевий гарнізон 
війська. Більше того, капітан мав пра-
во наділяти визначених осіб землею та 
мав судову юрисдикцію щодо осіб, які 
виконували певні повинності на ко-
ристь замку. Доволі часто капітан був 
водночас війтом, тому не дивно, що на 
нього покладалася ще й функція засе-
лення підпорядкованого міста-замку. 
Також капітан мав право вести листу-
вання з московськими воєводами за-
для вирішення прикордонних супере-
чок. Провідна роль капітану належала 
й у міських судах населених пунктів, 
що отримали Магдебурзьке право [5, 
56-57, 65].

Ніжинських замок отримав свого 
першого капітана в 1625 р. Ним став 
Щасний Вишель, який також викону-
вав обов’язки капітана замку 
Новгорода-Сіверського. До нього з 4 
березня 1623 р. за оборону ніжинсько-
го замку відповідав Самуель Володке-
вич, який отримав ленним правом Ді-
вицькі ґрунти під Ніжином з умовою 
оборони цього замку [5, 60]. Щасний 
Вишель пробув на цій посаді недовго. 
Відомо, що в подальшому капітаном 
ніжинського замку був Адам Вишнев-
ський (серпень 1628 – вересень 1630) 
[5, 400].

На початку 1630-х років в Речі По-
сполитій замість капітанства було вве-
дено старостатство. Ніжинським ста-
ростою впродовж 1633-1636 рр. був 
Мартин Казановський. Його наступ-
ником став Миколай Потоцький, який 
за свою жорстокість отримав від укра-
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їнського народу прізвисько «Ведмежа 
лапа» [5, 162].

Утиски польською шляхтою укра-
їнського населення призводили до ко-
зацьких повстань. Ніжинські козаки 
теж не стояли осторонь. Ніжинські 
реєстровці підтримали повстання 1625 
р. проти Куруківської угоди, що змен-
шувала реєстр до 6 тис. осіб. Населен-
ня міста Ніжина також активно під-
тримало повстання Тараса Федоровича 
(Трясила) в квітні-травні 1630 року. Не 
зважаючи на заборону польського уря-
ду, населення допомагало повстанцям 
зброєю та продуктами. Також ніжин-
ські козаки виступили проти Переяс-
лавської угоди 1630 р. [10, 125].

Яскравим прикладом обороноздат-
ності ніжинської фортеці є події 1631 
р. У квітні польний коронний гетьман 
Станіслав Конецьпольський вирішив 
ввести в місто Ніжин два піхотні пол-
ки воєводи Муцарського. Натомість, 
декілька тисяч нереєстрових козаків, 
об’єднавшись із міщанами, відмовили-
ся впускати польське військо. Зачи-
нившись за стінами фортеці, ніжин-
цям на чолі з полковником Іваном Ба-
лиловцем вдалося відбити три штурми 
жовнірів (спершу ніжинці двічі вихо-
дили на битву за межі фортеці, а втре-
тє вели бій із самого замку). Відомо, 
що на допомогу ніжинцям прибули 
козаки із інших міст та містечок [7, 14]. 
Джерела містять згадки про ще одного 
ватажка ніжинців – козацького стар-
шину Семена Хорошого. Після кілька-
тижневої облоги міста поляки, не зу-
мівши захопити замок, відступили [4, 
100-102]. Зрештою, через декілька мі-

сяців, після того як між реєстровцями 
та нереєстровими козаками почалися 
розбрати, а нетутешні козаки та селя-
ни повернулися додому, польське вій-
сько придушило виступ [10, 126].

У часи Смоленської війни 1632-1634 
рр. між Річчю Посполитою та Москов-
ським царством ніжинський замок був 
форпостом – центральною оборонною 
базою польського уряду на Лівобереж-
жі, де збиралися польські війська для 
відправлення, в разі необхідності, на 
найбільш небезпечні місця та для на-
ступу на московські території. Відомо, 
що в грудні 1632 р. в ніжинському зам-
ку було розташовано бл. 1000 чол. вій-
ська, а в січні 1633 р. поблизу Ніжина 
знаходилися 2000 жовнірів [5, 109, 
113]. Як зазначає дослідник П. Кула-
ковський: «Смоленська війна підкрес-
лила надзвичайну важливість Ніжин-
ського замку як стратегічного пункту 
регіону й одночасно його відкритість 
для можливого московського наступу 
через відсутність значних природніх 
перешкод на шляху до нього» [5, 91].

Варто зазначити, що деякі дослід-
ники стверджують, що ніжинська фор-
теця була побудована саме згідно пла-
ну французького інженера Ґ. Боплана 
[6, 5]. Але, доцільно відмітити, що сама 
фортеця була побудована в 1618 р. 
Втім, в 1630-х років ніжинська форте-
ця, як і багато інших на території Речі 
Посполитої, могла зазнати масштабної 
реконструкції. Ніжин був важливим 
містом для польського уряду. Необхід-
ність його захисту й укріплення зумов-
лена близьким розташуванням до кор-
дону з Московським царством. Не зва-
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жаючи на те, що після завершення 
Смоленської війни було підписано По-
лянівський мир 1634 р., ймовірність 
нової війни з московським урядом 
була високою. Реконструкціями та по-
будовою багатьох фортець Речі Поспо-
литої займався саме Ґ. Боплан. Під-
твердженням його перебування в Ні-
жині є доволі точне зображення ви-
гляду фортеці на його Генеральній 
карті України та уривок тексту з «Опи-
су України»: «… я пропоную Вам кар-
ту, яка виготовлена на основі не чужої 
розповіді чи якогось збірника, а на осно-
ві точних вимірювань, зроблених мною 
в усіх місцях землі, що на карті.» [2, 
16]. Тож, можна стверджувати, що 
французький інженер на службі в 
польського короля був у Ніжині. Втім, 
зважаючи на його зайнятість, він осо-
бисто не займався реконструкцією 
фортеці, але на основі його креслень її 
могли проводити інші інженери.

У травні 1637 р. розпочалося нове 
антипольське повстання, очолюване 
Павлом Павлюком. Повстання підтри-
мали селяни і міщани, масово запису-
ючись у козаки і створюючи повстан-
ські загони, що діяли поблизу Ніжина 
і Прилук. Для придушення виступу 
польська влада призначила польним 
гетьманом ніжинського старосту Ми-
колая Потоцького. Після низки сути-
чок повстанці були оточені біля села 
Боровиця. М. Потоцький запропону-
вав повстанцям видати П. Павлюка, 
натомість обіцяючи повернути коза-
кам вольності і не чинити розправу 
над учасниками повстання. Козаки 
здалися, селяни повернулися до своїх 

панів. Закованих у кайдани гетьмана 
П. Павлюка, обозного Гремича, осаву-
лів Победіша, Летягу Шкурая і Путилу 
повезли до Ніжина. Дорогою М. По-
тоцький, порушивши обіцянку, нака-
зав відловлювати козаків і саджати на 
палі й вішати на шибеницях. Полоне-
них козаків декілька днів допитували у 
Ніжині, а після відправили до Варша-
ви. Староста жорстко карав повсталих 
і у самому Ніжині. М. Потоцький осо-
бисто вбив керівників ніжинських ко-
заків, які брали участь у повстанні – 
козака Пирога і п’ятьох старшин. На 
Соборній площі і вздовж доріг від Ні-
жина і до Дніпра були встановлені палі 
й шибениці з тілами замордованих 
козаків [10, 129-130].

Після завершення Смоленської ві-
йни і видання «Ординації війська за-
порозького» 1638 р. на території Речі 
Посполитої настала доба «Золотого 
спокою» (1638-1648 рр.). На Ніжинщи-
ні, як і всюди на польській Україні за 
цей час, не вибухнуло жодного по-
встання. Ніжинська фортеця викону-
вала функцію виключно по захисту 
польських кордонів та зовнішньополі-
тичних інтересів у московському при-
кордонні. Реєстрові ж козаки Ніжин-
ського полку Речі Посполитої були за-
діяні виключно в військових операціях 
польської армії. 

Отже, ніжинська фортеця, збудова-
на польською владою у першій чверті 
XVII ст., відігравала важливу роль для 
оборони Чернігово-Сіверщини. Стіни 
замку не раз витримували штурми во-
рожих військ, захищаючи місцеве на-
селення. Фортеця слугувала форпос-
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том Речі Посполитої на кордоні з Мос-
ковським царством, що особливо про-
явилося під час Смоленської війни 
1632-1634 рр. Під час національно-
визвольних повстань українського на-
роду 1620-1630-х років ніжинська фор-
теця використовувалася козаками для 
протидії польським військам. Збудова-
ні поляками ніжинські укріплення піз-
ніше стали головною фортецею Ні-
жинського козацького полку як вій-
ськової і адміністративно-терито-
ріальної одиниці Гетьманщини часів 
Б. Хмельницького та І. Виговського.
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Рідкий стан крові забезпечується 
складною взаємодією трьох систем – 
згортальної, протизгортальної і фібри-
нолітичної. Порушення кожної з них 
може привести до зниження або під-
вищення згортання крові. Зниження 
згортання (гіпокоагуляція) проявля-
ється геморагічним синдромом. Він 
виникає внаслідок порушення 
судинного-тромбоцитарного гемоста-
зу (тромбоцитопенії і тромбоцитопа-
тії) або порушення різних етапів згор-
тання крові (гемофілії А, В, С, афібри-
ногенемія). 

Судинно-тромбоцитарний (пер-
винний, мікроциркуляторний) гемос-
таз забезпечує зупинку кровотечі з су-
дин мікроциркуляторного русла, що 
мають діаметр до 100 мкм. Він здій-

снюється завдяки взаємодії судинної 
стінки з тромбоцитами, при цьому 
утворюється білий тромбоцитарний 
тромб. Коагуляційний (вторинний, 
макроциркуляторний) гемостаз є про-
довженням судинно-тромбоцитарного, 
він бере участь у зупинці кровотеч з 
судин діаметром понад 100 мкм. У ре-
зультаті його активації утворюється 
червоний тромб, що складається з фі-
брину і формених елементів [1, 74].

Серед спадкових порушень гемос-
тазу значне місце займають коагулопа-
тії – геморагічні захворювання, що 
обумовлені змінами у системі зсідання 
крові. Спадкові порушення коагуля-
ційного гемостазу поділяють на три 
групи [2, 282]: 1) часті форми – гемофі-
лія А (50-60 %), хвороба Віллебранда 

СПАДКОВІ ПОРУШЕННЯ ГЕМОСТАЗУ

Бігуняк Т.В.
кандидат медичних наук,  
доцент кафедри патологічної фізіології  
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» 
Чарнош С.М.
кандидат медичних наук, доцент кафедри патологічної фізіології   
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»
Кулянда О.О.
кандидат медичних наук, старший викладач кафедри патологічної фізіології  
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет  
імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Ключові слова: гемостаз, спадкові коагулопатії, гемофілія, хвороба Вілле-
бранда, генотерапія.

Keywords: hemostasis, hereditary coagulopathy, hemophilia, Villebrand’s disease, 
gene therapy.



68 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

(20-40 %), гемофілія В (6-13 %); 2) рід-
кісні форми – дефіцит XI, VII, V, X 
факторів згортання (1-2 %); 3) украй 
рідкісні – дефіцит XII, XIII, II факторів 
згортання крові, дефіцит плазмового 
прекалікреїну й високомолекулярного 
кіногена.

Гемофілія – одна із частих форм 
коагулопатій, спадкова форма крово-
точивості, основу якої складає різке 
уповільнення згортання крові внаслі-
док порушення утворення протромбі-
нази, що є активатором протромбіну 
[2, 297]. В Україні зареєстровано близь-
ко 3 тисяч осіб, які страждають цим 
захворюванням [2, 283]. Гемофілія А 
зумовлена спадковим дефіцитом про-
коагулянтної частини фактора VIII 
(антигемофільного глобуліну). Фактор 
VIII – високомолекулярний білок, який 
складається з таких компонентів: глі-
копротеїн прокоагулянт (VIII:К), глі-
копротеїн, що здійснює адгезію тром-
боцитів (VIII:ФВ), глікопротеїн, що 
активує адгезію тромбоцитів під впли-
вом рістоміцину (VIII:Ркоф), антиген-
ний маркер VIII:К (VIII:К АГ), анти-
генний маркер VIII: Ркоф (VIII: Ркоф 
АГ). Причиною гемофілії А – є мутація 
гена F8 (coagulation factor VIII, 
procoagulant component) Xq28 
Х-хромосоми та контролює синтез 
прокоагулянтної частини фактора VIII 
(VIII:К). [3, 4]. Клінічно виділяють ге-
мофілію А+ (антигенпозитивна форма, 
у хворого синтезується аномальний 
VIII:К ). Даною формою страждають 
8-10 % усіх хворих на гемофілію А. 
Більшість (90-92 % хворих) мають ге-
мофілію А- (антигеннегативна форма, 

за даних умов відсутній синтез VIII:К). 
Частота гемофілії А становить 1 : 10000 
[5]. 

Гемофілія В як окреме захворюван-
ня виявлено у 1952 році. Часто цю коа-
гулопатію називають „хворобою Кріст-
маса» (на честь прізвища першого об-
стеженого хлопчика з цією хворобою) 
[6]. Частота гемофілії В становить 1 : 
5000 [5]. Причиною даної форми гемо-
філії є дефіцит фактора IX (тромбо-
пластину плазми), ген якого F9 
(coagulation factor IX) також розміще-
ний в Х хромосомі у локусі Xq27.1 [3; 4; 
7]. Виділяють гемофілію В+ (антиген-
позитивна форма – синтезується ано-
мальний IX фактор) та гемофілію В- 
(антигеннегативна форма – відсутній 
синтез IX фактора). Клінічно гемофі-
лія В не відрізняється від гемофілії А. 
Для диференціювати ці патології мож-
на лабораторно, встановивши, який 
фактор коагуляції відсутній. 

Хворіють на гемофілії А та В чоло-
віки з каріотипом (46, XhY), які успад-
ковують цю хворобу від жінок-
кондукторів, що є гетерозиготними 
носіями (46, XHXh ). Проте за умови 
народження дівчаток з каріотипами 
(46, XhXh) та (45, XhO) також розви-
вається геморагічний синдром.  Гене-
тичні дослідження довели, що крім 
спадкової форми гемофілії є спонтан-
на (спорадична) форма, яка є наслід-
ком нових мутацій і складає близько 
28 % для гемофілії А, та 9 % для гемо-
філії В [2, 284; 8, 74]. 

Хвороба Вілленбранда (ХВ) зумов-
лена порушенням синтезу або якісними 
аномаліями аутосомних компонентів 
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фактора VIII, фактора Віллебранда 
(VIII : ФВ) та зв’язаного з ним антигена 
(ФВ : Ag) [9, 331]. Фактор названий на 
честь фінського лікаря Еріка фон Вілле-
бранда, який у 1924 році описав дане 
спадкове захворювання крові [10]. При 
дефіциті фактора Віллебранда, відбува-
ється протеоліз VIII фактора, крім того, 
зменшується вміст серотоніну, розви-
вається патологічна дилятація судин і 
підвищується їх проникливість. Пору-
шується первинний (судинно-тромбо-
цитарний) та вторинний (коагуляцій-
ний) гемостаз – так званий «гібридний» 
дефект гемостазу. Це визначає строкату 
клінічну маніфестацію захворювання: 
від шкірно-слизових геморагій до спон-
танних гематом і гемартрозів [2, 299]. 
Частота ХВ становить 1 : 1000 [10]. Ген 
фактора Віллебранда локалізується на 
12 хромосомі в локусі 12p13.2  [11, 12]. 
Отже, ХВ успадковується як аутосомна 
ознака. Клінічно розрізняють декілька 
типів ХВ. I, IIa, IIb типи ХВ успадкову-
ються за аутосомно-домінантним ти-
пом. Хворіють однаково чоловіки та 
жінки. Якщо один з батьків є гетерози-
готний за даним геном, то ймовірність 
народження хворої дитини складає 50 
%. IIc, III типи ХВ успадковуються за 
аутосомно-рецесивним типом [2, 298-
299]. Сучасними методами діагностики 
гемофілій та ХВ є: 1) аналіз поліморфіз-
му довжини рестрикційних фрагментів 
ДНК (ПДРФ-аналіз), 2) пряма ідентифі-
кація мутацій [2, 291; 13, 94].

Дефіцит XI фактора – вроджена па-
тологія з аутосомно-рецесивним типом 
успадкування, яка спостерігається час-
то у євреїв-ешканазі. У гетерозигот 

кровотечі є незначними. У гомозигот 
при травмі чи хірургічному втручанні 
можливі сильні кровотечі з формуван-
ням гемартрозу чи гематоми. Спадкові 
дефіцити інших факторів зсідання кро-
ві зустрічаються рідше, ніж 1 на 1 млн. 
людей. Тип їх успадкування – аутосомно-
рецесивний. Дефіцит XII фактора,  
плазмового прекалікреїну та високомо-
лекулярного кіногена не пов’язаний з 
виникненням кровотеч, на відміну від 
інших факторів [14, 238-239].

Найпоширеніший метод лікування 
гемофілії  –  замісна терапія відсутніми 
факторами крові. Проте таке лікуван-
ня має ряд недоліків. Так, пацієнти з 
важкою формою патології потребують 
частих переливань, що значно погір-
шує якість життя та фінансово обтя-
жує хворих. Крім того, у деяких паці-
єнтів утворюються антитіла до екзо-
генних факторів згортання крові.

Генна терапія може стати альтерна-
тивним методом лікування гемофілії. 
Під керівництвом професора Вальдера 
Р. Арруди (Valder R. Arruda) проводи-
лось дослідження гена, який був вияв-
лений у хворого із  тромбозом. Під 
впливом мутації у даного хворого спо-
стерігалась гіперекспресія фактора 
плазми IX (фактор Крістмаса). Саме 
цей мутантний ген вводили тваринам 
за допомогою вірусних векторів. У 2/3 з 
них не розвивається імунна реакція у 
відповідь на введення векторів. У цих 
тварин відмічали суттєве покращення 
стану вже через тиждень після введен-
ня гена [15].

За останні десятиліття генна тера-
пія досягла успіхів від доклінічних до 
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клінічних досліджень гемофілій А та В. 
Опубліковані результати про прове-
дення генотерапії у хворих з гемофілі-
єю. Від кожного пацієнта була отрима-
на та вирощена культура шкірних фі-
бробластів, у які вводили плазміни, що 
мали послідовність гена, який кодував 
VIII фактор. Клітини, які його кодува-
ли, були відібрані, клоновані, розмно-
жені та шляхом лапароскопічної 
ін’єкції введені у чепець. Ніяких 
ускладнень у пацієнтів не зареєстрова-
но. У чотирьох хворих протягом 10 
місяців концентрація VIII фактора 
була вища, ніж до лікування, а задо-
вільний стан підтримувався при екзо-
генному введенні помірної дози фак-
тора. В експериментальних роботах 
показана можливість корекції вмісту 
VIII фактора після трансплантації ау-
тологічних гемопоетичних клітин, які 
трансфіковані генетичною конструк-
цією з нуклеотидною послідовністю 
гена VIII фактора [16, 751]. 

Таким чином, спадкові коагулопатії 
супроводжуються геморагічним син-
дромом, часто небезпечним для життя 
пацієнтів. Актуальним є їх рання діа-
гностика та розробка нових методів 
лікування.
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Метою роботи є пошук безпечного 
та досконалішого джерела освітлення 
ока людини при проведенні 
кератометрії.

Кератометрія– дослідження, при 
якому оцінюється кривизна передньої 
поверхні рогівки[1]. Принцип роботи 
приладу полягає в проекції 4-х точок 
на око людини або проекції кілець 
Placido (близько 12  шт.), які 
освітлюються за допомогою різних 
джерел випромінення. Виходячи з цьо-
го можна судити про кривизну рогівки. 
Пацієнт розміщується на відстані 
10 см. від приладу.

В сучасних кератометрах для отри-
мання проекцій використовують різні 
джерела світла: лампи розжарювання, 
світлодіоди, галогенні, люмінесцентні 
лампи (табл.1). Джерела світла повинні 
давати необхідну освітленість і при 
цьому бути безпечними.

Лампи розжарювання чутливі 
навіть до відносно невеликого 
підвищення напруги: при підвищенні 
напруги всього на 6% термін служби 

знижується вдвічі. ККД таких ламп 
становить лише 7% і при потужності 
20 Вт світловий потік дорівнює 460 Лм, 
а температура лампи досягає 100°C. 
Використання великої кількості таких 
ламп приводить до інтенсивного 
нагріву передньої частини приладу, що 
може викликати опіки, як ока, так і 
шкіри пацієнта. Також, висока темпе-
ратура негативно впливає на результа-
ти діагностики, що приводить до по-
становки невірного діагнозу і, як 
наслідок, неправильного лікування.

Світлова віддача люмінесцентних 
ламп в кілька разів більше, ніж у ламп 

ВИБІР ОПТИМАЛЬНОГО ДЖЕРЕЛА ОСВІТЛЕННЯ 
ДЛЯ КЕРАТОМЕТРА

Поліщук О.С.
магістрант 6-го курсу факультету ФБМІ  
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»
Козяр В.В.
к.м.н., доцент факультету ФБМІ  
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського»

Ключові слова: кератометрія, рогівка, астигматизм, інтраокулярна лінза.
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Рис. 1. –Результати моделювання 
освітлення ока лампою розжарювання
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розжарювання аналогічної потужності. 
Термін служби люмінесцентних ламп 
коливається від 2 000  до 20 000  годин. 
При цьому основною умовою 
працездатності є не більше циклів 
500  ввімкнення / вимикнення, що 
обмежує їх використання в кератоме-

трах.
Колба галогенних ламп заповнена 

буферним газом, парами галогенів. 
Термін служби такої лампи до 6 000 – 8 
000 годин. При застосуванні пристроїв 
плавного пуску, термін роботи гало-
генних ламп можна підвищити до 8 

Таблиця 1 
Джерела світла які використовуються в кератометрах
Параметр 
порівняння

Лампа 
розжарювання

Галогенна Люмінесцентна Світлодіодна

Споживана 
потужність, Вт

75 45 15 10

Нагрів Сильний Сильний Середній Низький
Міцність 
конструкції

Дуже крихка Крихка Крихка Міцна

Термін служби, 
годин

1000 2-2.5 тис. 7-10 тисяч 30-50 тисяч

Простота 
встановлення

Добра Задовільна Відмінна Відмінна

Екологічність Добра Добра Задовільна Відмінна

Рис. 2. –Ізотермічний контроль освітлення лампою розжарювання
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000 – 12 000 годин. Але при експлуата-
ції ламп такого типу теж має місце ін-
тенсивний нагрів їх поверхні та оточу-
ючих об’єктів.

Перевагою світлодіодних джерел 
світла є подовжений термін служби – до 
50 тисяч годин, тобто в 50 разів більше 
ніж лампи розжаювання при незначно-
му тепловому випрмінюванні.

За допомогою программного забез-
печення COMSOL Multiphysics проа-
налізовано вплив на око людини лам-
пи розжарювання, яка використову-
ється в кератометрах. При моделюван-
ні враховані дві складові – нагрівання 
лампою і теплопередача. CMSOL до-
зволяє реалізувати симбіоз цих про-
цесів [2]. Це досягається за допомогою 

двох модулів: “Eelectriccurrent” i 
“Heattransfer”. Модель розподілена на 
чотири ділянки: прилад, лампа, око і 
його рогівка. Результати моделювання 
приведені на (рис.1)

При моделюванні проводився аналіз 
двох фізичних процесів і для обох з них 
існує сукупність граничних умов. Щодо 
температурних умов, то вважається, що 
в нормальних умовах температура ока 
дорівнює 37°C. Прилад і лампа в почат-
ковий момент часу знаходиться при 
кімнатній температурі 20°C. Згідно рис. 
2, видно, що при використанні в кера-
тометрі лампи розжарювання темпера-
тура на оці пацієнта досягає 46 ° C. Та-
кий стан може призвести до денатурації 
білка рогівки.

Рис. 3. –Ізотермічний контроль освітлення ока світлодіодом
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На відміну від цього, моделювання 
впливу освітлення за допомогою світлоді-
ода показало безпечність такого джерела, 
тому що температура на поверхні рогівки 
залишається на рівні 37°C (рис.3)

Виходячи з даних, отриманих за до-
помогою програмного пакета COMSOL 
Multiphysics, можна зробити висновок, 
що оптимальним джерелом світла для 
кератометрів є світлодіоди.
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Одним із відкриттів, які зроблені в 
психології дитинства, було розкриття ав-
стрійським психологом Зігмундом Фрей-
дом (06.05.1856-23.09.1939) [3] природи і 
динаміки дитячої еротики. Міф про асек-
суальність дитинства, яка віками існува-
ла в європейській культурі, був розвіяний 
засновниками психоаналізу. В класично-
му психоаналізі виділяють наступні стадії 
психосексуального розвитку: оральну, 
анальну, Едипову (фалічну), латентну і 
пубертатну (генітальну). Назва стадій 
пов’язана з позначенням тих зон тіла ди-
тини, які «відповідальні» у даний момент 
за розвиток, за отримання найбільшого 
задоволення від потягів і функціонуван-
ня власного тіла.

Під психосексуальним розвитком в 
психоаналізі частіше розуміється пе-
рехід дитини від інфантильних спосо-
бів задоволення потягів до більш зрі-
лих, які дозволяють, в кінці кінців, 
вступати в сексуальний контакт з 
людиною протилежної статі.

В свідомості хлопчика-підлітка 
чуттєво-еротичний потяг і потреба у 

психологічній близькості і теплі спо-
чатку роз’єднані, тому грубі, бездухо-
вні еротичні уявлення нерідко співіс-
нують з мрією про ніжне і піднесене 
кохання, в якому немає нічого сексу-
ального. З.Фрейд розвінчав міф про 
«золотий вік» дитинства, який не знає 
конфліктів і «темних» потягів. Також 
З.Фрейд і його послідовники вважали, 
що майже усі психосексуальні пробле-
ми і труднощі дорослої людини детер-
міновані «травматичними» пережи-
ваннями у ранньому дитинстві, а зна-
чить, як зазначає англійський пись-
менник Хью Уолпол (1884  – 1941) 
трагедія дитинства полягає в тому, що 
його катастрофи вічні.

Психологічні механізми статевої 
соціалізації і формування статевої 
ідентичності вивчені ще недостатньо. 
Найбільш відомими, як зазначає відо-
мий російський філософ Ігор Семено-
вич Кон (21.05.1928-27.04.2011) [1] є 
наступні теорії:

1. Теорія ідентифікації, яка ухо-
дить своїм корінням в психоаналіз та 

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ СТАТЕВОЇ 
СОЦІАЛІЗАЦІЇ ДИТИНИ

Чайкіна Н.О.
PhD, к. психол. н., доцент кафедри психології Полтавського національного 
педагогічного університету імен В.Г.Короленка
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підкреслює роль емоцій і наслідуван-
ня, вважає, що дитина несвідомо імі-
тує поведінку дорослих своєї статі, 
перш за все батьків, місце яких вона 
хоче зайняти.

Недоліком такої теорії є невизначе-
ність її основного поняття – «іденти-
фікація», яке позначає і уподібнювання 
себе іншому, і наслідування, і ототож-
нення з іншими. Захисна ідентифікація 
хлопчика з батьком із страху перед 
ним (фрейдовський Едипів комплекс), 
має мало спільного з наслідуванням, 
яке засноване на любові. Наслідування 
властивостям батька як особистості, 
часто плутають з засвоєнням його со-
ціальної ролі (батько як владна фігу-
ра). Фактично зразком, ідеалом для 
хлопця часто слугує не батько, а якийсь 
інший чоловік (реальна людина, літе-
ратурний персонаж). Крім цього, по-
ведінка дітей не завжди заснована на 
наслідуванні поведінки дорослих; на-
приклад, одностатеві хлопчачі компа-
нії виникають явно не від того, що 
хлопці бачать, як їх батьки уникають 
жіночого суспільства.

2. Теорія статевої типізації спи-
рається на теорію соціального навчан-
ня, надає певного значення механізмам 
психічного підкріплення: батьки і інші 
люди заохочують хлопчиків за маску-
лінну поведінку і засуджують їх, коли 
вони ведуть себе «жіночно»; дівчата 
отримують позитивне підкріплення за 
фемінну поведінку і засуджуються за 
маскулінну. Дитина могла би сказати: 
«Я люблю отримувати заохочення: 
мене заохочують, коли я здійснюю 
«хлопчачі» ролі; тому я хочу бути хлоп-

чиком». Як вважає американський 
психолог Уолтер Мішел (нар. 22.02.1930) 
[2, цит. за І.С.Коном: 1] «Статева ти-
пізація – це процес, завдяки якому інди-
від засвоює статеводиморфічні зразки 
поведінки; спочатку він навчається 
розпізнавати диференційовані стате-
ві зразки поведінки, а потім поширює 
цей індивідуальний досвід на нові ситу-
ації і впроваджує відповідні поведінкові 
правила».

Недоліком теорії статевої типізації 
є механістичність підходу до дитини, 
коли дитина виступає більше як об’єкт, 
чим суб’єкт соціалізації. З цих позицій 
складно пояснити появу чисельних і 
незалежних від виховання, індивіду-
альних варіацій і відхилень від стате-
вих стереотипів; крім цього, більшість 
стереотипних маскулінних та фемін-
них реакцій утворюються стихійно, 
незалежно від навчання і заохочення, а 
можливо і всупереч цьому.

3. Теорія самокатегорізації спира-
ється на когнітивно – генетичну теорію, 
яка підкреслює пізнавальну сторону 
процесу статевої соціалізації і надає осо-
бливе значення самосвідомості: дитина 
спочатку засвоює уявлення про статеву 
ідентичність, про те, що значить бути 
чоловіком і жінкою, а потім визначає 
себе як хлопчика чи дівчинку, і після 
цього намагається перетворити свою 
поведінку у відповідності з такими уяв-
леннями. Дитина могла би сказати: «Я 
хлопчик/дівчинка, тому я хочу робити 
«хлопчачі/дівчачі» речі і така поведінка 
приносить мені задоволення».

Кожна з цих теорій містить певну 
долю істини, але жодна з них не пояс-
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нює всіх відомих факторів статевої со-
ціалізації.

Отже, можливо, ці теорії потрібно 
вважати не стільки альтернативними, 
скільки взаємодоповнюючими. Вони 
описують процес статевої соціалізації 
з різних точок зору: теорія статевої 
типізації  – з точки зору вихователів, 
які використовують процеси навчання 
і тренування; теорія самокатегориза-
ції  – з точки зору дитини; а теорія 
ідентифікації – описує емоційні зв’язки 
і стосунки. Співвідношення цих про-
цесів може все ж таки бути не зовсім 

однаковим на різних етапах розвитку 
дитини. Формування сексуальної ролі/
ідентичності і відповідних психосексу-
альних орієнтацій і переваг – автоном-
на сторона цього процесу.
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Постановка проблеми. Гуманізація 
освіти та особистісно-орі єнтований 
підхід є необхідними для пошуку шля-
хів вдоскона лення професійної підго-
товки фахівців. Успішність професій-
ної діяльності майбутніх учителів по-
чаткової школи, крім обов’язкових 
про фесійних знань, умінь та навичок, 
характеризується професійними якос-
тями фахівця та особистісними харак-
теристиками, рівнем сформова ності 
професійної ідентичності. Важливого 
значення дана проблема набуває в умо-
вах трансформації сучасного україн-
ського суспільства. Сьогодення потре-
бує нової генерації фахівців в 
соціально-психологічних реаліях, здат-
них до вольового, свідомого контролю, 
усвідомлення своєї ролі і 
відповідальнос ті за процеси міжосо-
бистісних взаємин, адекватного реагу-
вання на впливи середовища до набут-
тя професійної ідентичності. Одним із 
ключових аспектів реалізації названих 
вимог, вбачаємо у забезпеченні проце-
су особистісного професійного ста-
новлення майбутніх учителів початко-
вої школи. Завдяки чому чітко зрозу-
мілою стає сутнісна логіка формуван-
ня професійної ідентичності, яка 
виступає передумовою успішності 

професійної діяльності та виділяється 
провідним чинником особистісного 
професійного становлення.

Отже актуальність даної проблема-
тики, полягає в її безпосередньому від-
ношенні до важливих для сучасної лю-
дини проблем, як самопізнання, само-
вдосконалення у відношенні до про-
фесійної діяльності та особистісне 
професійне зростання майбутніх учи-
телів початкової школи.

Аналіз останніх досліджень і пу-
блікацій. Проблема ідентичності по-
сідає значне місце в наукових розроб-
ках вітчизняних та зарубіжних учених 
(Н. Ю. Волянюк, М. М. Абдуллаєва, 
А.М. Лукіянчук, Г. В. Гарбузова, О. П. 
Єрмолаєва, Л. М. Мітіна, Г. В. Ложкіна, 
П. Поварєнков, Є. В. Чорний, Л. Б. 
Шнейдер, А. А. Шатохін та ін.). Питан-
ня з точки зору місця й ролі здібностей 
та інтересів у процесах професійного 
становлення (С. П. Крякжде, В. Д. Ша-
дріков, А. К. Маркова, Д. М. Заваліши-
на, Б. М. Теплов та ін.). з позицій 
осмислення проблем життєвого шляху 
й самовизначення особистості Б. Г. 
Ананьєв, (С. Л. Рубінштейн, Л. І. Ан-
циферова, Є. І. Головаха, К. О. 
Абульханова-Славська, Є. І. Головаха, 
О. О. Кронік та ін.). Створення ціліс-

Annotation: The article reveals the essence of the concepts of «identity», «professional 
identity», professional identity problem of personal development of primary school 
teachers, which characterizes the degree of satisfaction of future specialists received 
training, also determines the prospects of social and personal development. It is revealed 
theoretical and methodological problems of studying identity and it’s posted existing views 
on the issue of formation of professional identity of future elementary school teachers.

Keywords: identity, professional identity, personal formation, professional 
formation future teacher.
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них концепцій професіоналізації, що 
охоплюють увесь процес професійного 
становлення особистості (Т. В. Кудряв-
цев, О. Т. Ростунов, Е. Ф. Зеєр, Л. М. 
Мітіна, О. Р. Фонарьов).

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми. Попри 
великий внесок теоретичних та експе-
риментальних досліджень професійної 
ідентичності, варто звернути увагу, що 
саме проблема професійної ідентич-
ності майбутніх учителів початкової 
школи та їх особистісне професійне 
становлення перебуває на етапі ви-
вчення. Залишаються неузгодженими 
погляди на структуру професійної 
ідентичності майбутніх учителів по-
чаткової школи,а саме взаємозв’язок 
професійної ідентичності із 
особистісно-професійним становлен-
ням. Потребують уваги дослідження 
особливостей динаміки професійної 
ідентичності в процесі особистісного 
професійного становлення майбутніх 
учителів початкової школи.

Недостатня розробленість окресле-
ного спектра проблем у вітчизняній пси-
хологічній науці зумовила вибір теми 
нашого теоретичного дослідження.

Мета статті  – теоретичний аналіз 
та висвітлення професійної ідентич-
ності в системі особистісного профе-
сійного становлення майбутніх учите-
лів початкової школи.

Виклад основного матеріалу. По-
няття «ідентичність» чи не вперше 
охарактеризував американський пси-
холог та філософ Вільям Джеймс. Ав-
тор запропонував системно психоло-
гічне ґрунтування поняття “Я”, ствер-

джував, що ідентичність є особистіс-
ною основою, яка зберігає людині 
самоповагу і цілісність власного Я. Це 
суб’єктивне відчуття людиною тотож-
ності самій собі, супротив її “его” зо-
внішньому світові, що набуває втілен-
ня в активності, спогляданні й страж-
данні [3, с.177].

Великий внесок у розробку пробле-
матики ідентичності як процесу “орга-
нізації життєвого досвіду в індивіду-
альне Я протягом усього життя люди-
ни”, описав американський психоана-
літик і соціолог Ерік Еріксон. Розвиток 
ідентичності, згідно його теорії “збері-
гає цілісність та індивідуальність до-
свіду людини, дає їй можливість пе-
редбачати як внутрішні,так і зовнішні 
загрози і спів ставляти свої здібності із 
соціальними можливостями”. Автор 
виокремив наступні типи ідентичнос-
ті: его-ідентичність, позитивна іден-
тичність, негативна ідентичність [4, с 
240].

Сучасні дослідження професійну 
ідентичність виділяють як основний 
чинник професійного розвитку осо-
бистості і основна характеристика 
суб’єкта праці. Ю.П. Поваренкова, ви-
окремлює дане поняття завдяки його 
диференціації від таких конструктів як 
професійна Я-концепція, професійні 
переконання і антитюди. У вітчизня-
ній психологічній науці, професійна 
ідентичність стала використовуватися 
нещодавно, хоча, сенсоутворюючі мо-
тиви професійної діяльності були по-
мітні у радянській психології у контек-
сті самосвідомості особистості [9, с 
133].
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Л.Б. Шнейдер виділяє професійну 
ідентичність як психологічну катего-
рію, яка характеризується освідомлен-
ням людиною своєї приналежності до 
певної професії та певного професій-
ного середовища, що детермінується 
професійним спілкуванням та репре-
зентується за допомогою мовленнєвих 
засобів образ «Я». Тому професійна 
ідентичність майбутніх учителів по-
чаткової школи трактується автором 
самореферентність, тобто відчуття й 
усвідомлення унікальності свого функ-
ціонального та екзистенційного «Я» в 
процесі професійної діяльності, у по-
єднанні особистісних і професійних 
властивостей та в контексті приналеж-
ності до соціальної й професійної груп, 
адже основною рушійною силою про-
фесійного розвитку є прагнення до ін-
теграції із соціальними групами та ін-
ститутами, що здійснюється на основі 
механізму ідентифікації [11, с. 213].

Базуючись на дослідженнях М. Бре-
вера і С. Роккаса, виділяє три рівні 
складності особистісної професійної 
ідентичності: домінантність, компарт-
менталізація та інтеграція. Домінант-
ність  – найнижча форма складності 
ідентифікації, коли одна із ідентичнос-
тей панує над усіма іншими потенцій-
но можливими. Строга домінантність 
виражається у дезадаптації, наявності 
численних стереотипів і упереджень, 
натомість ієрархічна домінантність ви-
являється у позитивному ставленні 
лише до людей із подібними доміную-
чими ідентичностями. Компартмента-
лізація є порівняно вищою із домі-
нантністю формою ідентифікації та 

виникає тоді, коли численні соціальні 
категорії особистості існують незалеж-
но одна від одної. При цьому вираже-
ність різних видів ідентичностей є си-
туативною та значною мірою зумовле-
ною зовнішніми обставинами. Ком-
партменталізація прямо протилежних 
ідентичностей часто виражається у 
внутрішньо особистісних конфліктах 
та когнітивних дисонансах, вирішення 
яких значною мірою залежить від рів-
ня загального розвитку особистості. 
Інтеграція – це найвища форма іденти-
фікації, що полягає в одночасній пред-
ставленості у свідомості людини різ-
них видів ідентичностей, які безкон-
фліктно співіснують та дозволяють 
людині використовувати різні, часто 
нестандартні, форми поведінки та 
мислення [5, с.33].

Можна говорити й про стадії роз-
витку професійної ідентичності: про-
тоідентичність, репредуктивна, про-
дуктивна, метапродуктивна.

На стадії протоідентичності власна 
професійна ідентичність ще не про-
блематизована і сприймається як при-
родна незалежність до певної 
соціально-професійної групи, оскіль-
ки ще не відбувається порівняльний 
аналіз із представниками інших про-
фесійних груп.

На стадії репродуктивної ідентич-
ності головною цінністю є належність 
до своєї групи: всі хто підкорюються 
правилам в групі-свої «Істинність зна-
ння визначається авторитетом його но-
сіїв» (В.О. Колотаєв). Але процес розо-
тотожнення з категоріями ідентичності 
вже почався, оскільки підтримання 
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традицій розглядається як таке, що ви-
магає свідомих зусиль. Можна сказати, 
що молодий фахівець орієнтується на 
минуле, але він прагне зберегти, що й 
детермінує поступову зміну в середені 
його ідентичності [6, с. 167].

Продуктивна ідентичність зарієн-
тована на майбутнє. Суб’єкт продук-
тивної ідентичності сам конструює со-
ціальні категорії. Ідеал  – чомусь за-
вжди є недосяжним і носій ідентич-
ності витрачає значні зусилля на те 
щоб його досягти. Представники влас-
ної «інгрупи» вже не є повністю неза-
перечними, навіть вони можуть періо-
дично перевірятися на відповідність 
ідеалу.

Метапродуктивна ідентичність, або 
за висловом того, що Р. Ліфтон називає 
протеєвською ідентичністю характе-
ризується саме постійною готовністю 
до постійних змін. Представники «аут-
груп» перестають оцінюватись завжди 
нижче за своїх, які в свою чергу роз-
глядаються як ситуативне утворення. 
Відповідно, в сучасному світі, постійно 
можлива зміна професійної ідентич-
ності при переході в іншу діяльність. 
Носій іншої ідентичності вже може 
розглядатися як потенційних партнер, 
якого можливо доцільно підключити 
для більш ефективного розв’язання за-
вдання. Вихідним в цьому підході є 
настанова на те, що трансформація 
суспільства супроводжується не тіль-
ки зміною соціально-професійних ро-
лей, але й появою нових вимог до під-
готовки майбутніх фахівців [5, с. 87].

Аналіз психолого-педагогічних до-
сліджень, присвячених проблематиці 

особистісної професійної ідентичності 
майбутніх учителів початкової школи, 
свідчить про те, що сутність професій-
ної ідентичності учителя більшість до-
слідників вбачає в усвідомленні ним 
особистісного смислу професійно-
педагогічної діяльності, переживанні 
ціннісного ставлення до педагогічної 
професії і до себе як її суб’єкта. Хочемо 
закцентувати увагу на професійну від-
повідальність як основну характерис-
тику самореалізації учителя початко-
вої школи, адже його роль та особис-
тісне мотивування учнів до навчання є 
визначальним чинником у сприйнятті 
учнями навчального матеріалу, забез-
печенні належної пізнавальної актив-
ності, поведінки, розвитку моральних 
та культурних цінностей школярів

У психологічній літературі профе-
сійну самосвідомість порівнюють із 
професійною Я-концепцією, яка ха-
рактеризується уявленням людей про 
себе як представника професійної 
спільноти та носія професійної куль-
тури. Професійна Я-концепція вказує 
на успішність трудової діяльності фа-
хівця, на розвиток професійно важли-
вих якостей  – індивідуально-
психологічних властивостей, ставлен-
ня особистості до себе як до суб’єкта 
діяльності, об’єкта і предмета праці, до 
інших людей та її умовам.

Чи не вперше науково досліджува-
ли професійне становлення особис-
тості ще на початку ХХ ст. Серед нау-
ковців, значну увагу приділяє Ф. Пар-
сонс 1909 року, сформулювавши прин-
ципи диференційно-діагностичного 
напрямку теорій професійного розви-
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тку. Згідно теорії професійного розви-
тку, кожна людина має особливості, за 
якими вона найкраще відповідає одній 
єдиній професії; задоволення від про-
фесійної діяльності та успіхи на роботі 
залежать від того, наскільки індивід 
відповідає вимогам обраної професії; 
вибір професії є усвідомленим і раціо-
нальним процесом, у якому особа са-
мостійно чи з допомогою консультанта 
з профорієнтації обирає найвідповід-
нішу галузь майбутньої професійної 
діяльності [5, с. 17].

Таким чином, сучасні дослідження 
професійної ідентичності і становлен-
ня поняття, тісно пов’язані з вивчен-
ням ідентичності та «образу Я» 
(«Я-концепції»). Досліджуючи дану 
проблематику протягом певного пері-
оду, вчені дійшли висновку, що іден-
тичність є динамічною структурою, 
котра змінюється й формується впро-
довж усього людського життя. Але 
процес зміни й формування ідентич-
ності проявляє себе нерівномірним, 
нелінійним. Тому сновним чинником 
розвитку професійної ідентичності є 
бажання індивіда набути певної іден-
тичності. Тобто системне утворення 
відбувається на основі розгортання 
когнітивних, мотиваційних, ціннісних 
механізмів [5, с. 33].

Н. Ю. Волянюк розглядає профе-
сійне становлення як динамічний ба-
гаторівневий процес формування 
комплексу професійно важливих якос-
тей, а дії спеціаліста – як відтворення 
отриманих умінь та засобів виконання 
діяльності в певних ситуаціях. Процес 
професійного становлення відображає 

процес саморозвитку людини впро-
довж життя, у межах якого відбуваєть-
ся становлення специфічних видів 
суб’єктної активності особистості на 
основі розвитку і структурування су-
купності професійно орієнтованих її 
характеристик, що забезпечують реа-
лізацію функцій пізнання, спілкуван-
ня та регуляції в конкретних видах ді-
яльності і на етапах професійного 
шляху [2, с. 37].

Досвід багатьох науковців, присвя-
чених дослідженню професійного ста-
новлення майбутніх учителів початко-
вої школи переконує, що умовами про-
фесійного становлення майбутніх учи-
телів початкової школи є розвиток 
певних професійно важливих якостей – 
відповідальності, спрямованості, ком-
петентності. Розвиток майбутнього 
учителя впродовж навчання та освоєн-
ня ним професії й виконання професій-
ної діяльності є центральним чинником 
навчання у ВНЗ. Основним джерелом 
професійного розвитку на початкових 
етапах професійного становлення є рі-
вень особистісного розвитку майбут-
нього учителя початкової школи. Упро-
довж навчання співвідношення особис-
тісного та професійного розвитку на-
буває характеру динамічної 
неврівноваженої цілісності. На стадії 
професіоналізації професійний розви-
ток майбутнього вчителя початкової 
школи починає домінувати над особис-
тісним і визначати його. У процесі про-
фесійного становлення відповідаль-
ність є основним чинником формуван-
ня професійного та життєвого шляху 
особистості. Формування відповідаль-
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ності пов’язано зі свободою особистос-
ті щодо прийняття рішень упродовж 
життєвого шляху [10, с. 162].

Численні дослідження з даної про-
блематики, виокремлюють наступні 
складові професійної ідентичності 
особистісного професійного станов-
лення майбутнього учителя початкової 
школи впродовж навчання у вищому 
навчальному закладі, що передбачають 
формування:

• здатності займати активну позицію 
з розвитку саморегуляції особистості 
щодо забезпечення максимального 
особистісного розвитку з мінімальни-
ми затратами;

• позитивного ставлення до навчаль-
ної діяльності та ініціювання пізна-
вальної активності;

• здатності планувати і прогнозувати 
своє професійне становлення;

• усвідомлення своїх потенційних 
можливостей та готовності розвивати 
професійно важливі якості, які мають 
недостатній рівень сформованості;

• здатності мобілізувати весь свій 
особистісний потенціал заради досяг-
нення цілей розвитку себе як професі-
онала [10, с. 163].

Отже, готовність до майбутньої про-
фесійної діяльності базується на 
професійно-ціннісних орієнтаціях осо-
бистості, мотивах вибору професійних 
уподобань та на Я-концепції майбут-
нього учителя початкової школи.

Узагальнюючи теоретичний огляд 
проблеми, можна охарактеризувати 
професійну ідентичність майбутнього 
учителя початкової школи як шлях ото-
тожнення власних індивідуальних влас-

тивостей з індивідуальними властивос-
тями досвідченого вчителя, які викли-
кають у студентів інтерес, захоплення, 
стають для нього близькими, зрозумі-
лими й бажаними для майбутньої про-
фесійної діяльності [7, 372]. Так Т. С. 
Березіна виділяє три основні етапи ста-
новлення професійної ідентичності 
майбутніх учителів початкової школи:  
1) первинний вибір, коли студенти 
вперше знайомляться з професійною 
спільнотою, навіть не приміряючись до 
неї. При цьому в майбутніх педагогів 
формується ціннісне ставлення до об-
раної професії; 2) підтвердження чи ні 
первинного вибору. На цьому етапі мо-
жуть суттєво змінюватися професійні 
вподобання та наміри студентів, що не-
рідко призводить до розчарування у 
своєму професійному виборі або на-
впаки – до впевненості в ньому; 3) реа-
лізація первинного вибору в діяльності. 
На цьому етапі відбувається перехід 
студентів до ототожнення себе зі своєю 
професійною діяльністю, входження в 
професійну спільноту, усвідомлення 
своєї професійної самостійності й ефек-
тивності [1, с. 25].

Отже, модель розвитку професій-
ної ідентичності учителя початкової 
школи в процесі його навчання, згідно 
С. Т. Березіної, має факторний харак-
тер, що включає наступні складові: 
суб’єктивні, чи особистісні, внутрішні 
фактори, пов’язані з ціннісно-
смисловою сферою, самосвідомістю, 
самоактуалізацією, рефлексивністю, 
компетентністю, уміннями, задоволен-
ням, творчістю; об’єктивні, чи зовніш-
ні, фактори, пов’язані з вимогами про-
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фесійної діяльності, яка здійснюється 
в особистісно-орієнтованій парадигмі, 
що виступає регулюючою основою 
професійно-особистісного самовизна-
чення учителя; об’єктивно-суб’єктивні 
фактори, які пов’язані з організацією 
освітньої й професійної сфер [1, с. 27].

Розгляд факторної моделі професій-
ної ідентичності вказує на основні на-
прямами підготовки майбутніх учителів 
початкової школи, а саме: комплекс ме-
тодологічних, педагогічних проблем, які 
ставляться і розв’язуються через залу-
чення майбутніх учителів вищої школи 
до практичної педагогічної діяльності, 
спрямованої на підвищення рівня їхньо-
го професіоналізму. Формування про-
гресивного особистісного і професійно-
го розвитку майбутнього учителя почат-
кової школи активізується за умов ство-
рення освітніх ситуацій виконання 
професійної ролі по-новому, зокрема з 
допомогою вправ і процедур комуніка-
тивного тренінгу, який змінює негативні 
професійні установки, підвищує моти-
вацію самовдосконалення, сприяє само-
розвитку особистості студента завдяки 
рефлексивній позиції, оволодінню ефек-
тивними способами вільної, демокра-
тичної, соціально відповідальної пове-
дінки. Особистісний професійний роз-
виток майбутніх учителів початкової 
школи – безперервний процес самопро-
ектування особистості учителя, тому під 
час професійної підготовки у ВНЗ май-
бутній учитель повинен опанувати нор-
ми, прийомами, техніки, технології про-
фесійної   діяльності [10, с.162].

Згідно М. М. Павлюк, основною 
умовою становлення професійної іден-

тичності учителя початкової школи є 
сама особистість учителя, особистісний 
і професійний потенціали, що характе-
ризує його спеціальні знання й уміння у 
професійній діяльності [8, с. 320].

Розглядаючи особистісно професійне 
становлення майбутнього учителя почат-
кової школи, слід звернути увагу на 
структуру професійної ідентичності май-
бутнього учителя, що містять наступні 
компоненти згідно А. М. Лукіянчук: ко-
мунікативний, емоційно-вольовий та ем-
патійний. Взаємодія даних компонентів 
формує так зване ядро професійної іден-
тичності – образ професійного «Я», зміст 
якого, крім названого вище, складає 
навчально-професійна діяльність, ви-
вчення студентами передового педагогіч-
ного досвіду, академічні компетенції, що 
формують майбутні індивідуальні якості 
особистості й властивості педагогічної 
діяльності. На думку дослідниці, перера-
ховані компоненти сприятимуть форму-
ванню в майбутніх учителів початкової 
школи низки якостей, властивостей, а 
саме: дотримання моральних принципів 
загальнолюдських ідеалів; широке коло 
інтересів; розуміння сучасних проблем 
розвитку суспільства, духовної культури, 
людського буття; початкові знання з різ-
них напрямів культури, мистецтва, науки; 
загальна ерудиція; здатність співчувати, 
спілкуватися з людьми різного віку віль-
но, співпереживати [7, с.373].

Висновки
Теоретико-методологічний аналіз 

наукових досліджень проблеми осо-
бистісного становлення професійної 
ідентичності майбутніх учителів по-
чаткової школи дає підставу сформу-
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лювати наступні висновки: професійна 
ідентичність  – необхідний компонент 
особистісної ідентичності загалом; від-
так становлення професійної ідентич-
ності майбутнього учителя початкової 
школи відбувається в процесі усвідом-
лення особистісного досвіду; профе-
сійна ідентичність майбутнього учите-
ля початкової школи виконує функції, 
пов’язані з адаптацією в професійній 
спільноті, структуруванням професій-
ного досвіду, прогнозуванням пер-
спектив професійної діяльності; ціле-
спрямована система формувальних 
заходів, спрямованих на розвиток осо-
бистісної рефлексії майбутніх фахів-
ців, сприяє розвитку професійної іден-
тичності майбутніх учителів початко-
вої школи. Професійна ідентичність є 
важливою складовою професійного 
становлення особистості, становлення 
професіонала і кар’єрного росту. 
Сформована професійна ідентичність 
майбутніх учителів вказує на їх влас-
ний стиль роботи, підвищення 
професійної компетентності.

Перспективами подальших дослід-
жень у даному напрямку вважаємо де-
тальний аналіз професійної ідентичності 
майбутніх учителів початкової школи у 
процесі професійного становлення, як 
основного фактора професіоналізації.
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Залучення студентів до наукової 
роботи є важливою складовою діяль-
ності викладачів ВНЗ із організації їх-
нього професійного і особистісного 
становлення. Це зумовлено тим, що 
освоєння процедури проведення нау-
кового дослідження передбачає розви-
ток вміння помічати і формулювати 
проблеми, планувати їхнє досліджен-
ня, опрацьовувати і викладати одержа-
ні результати, аргументувати і доводи-
ти висунуті положення та ін. Переліче-
ні навички виступають важливими 
показниками сформованості профе-
сійної компетентності фахівця з ви-
щою освітою. Сказане повною мірою 
стосуються і підготовки майбутніх фа-
хових психологів; необхідність розгля-
ду особливостей залучення їх до нау-
кової роботи зумовлює актуальність 
даного дослідження.

Мета дослідження: висвітлити осо-
бливості залучення студентів-
психологів до наукової роботи.

Окремі аспекти проблеми, що роз-
глядається, вже досліджувалися раніше 
[1], проте з часом виникла потреба пе-

регляду й уточнення запропонованого 
підходу. Це пов’язано, зокрема, із тим, 
що в даному випадку необхідно висвіт-
лити особливості роботи у цьому на-
прямку саме зі студентами, які навча-
ються за спеціальністю “Психологія”, а 
також необхідністю застосування но-
вих психологічних і педагогічних під-
ходів. При ознайомленні з науковими 
роботами студентів виявлено низку 
труднощів, з якими вони найчастіше 
зустрічаються при їх виконанні, тому 
доцільно розпочати розгляд проблеми з 
їхнього переліку. Попередній розгляд 
ситуації дозволив з’ясувати, що наявні 
труднощі зумовлені певними чинника-
ми, передусім, студенти:

• не мають чіткого уявлення, що таке 
наука, які цілі вона переслідує, які за-
вдання сьогодні стоять перед нею і як 
вони вирішуються;

• не мають достатніх теоретичних 
знань із психології;

• не знають, на необхідному для за-
нять науковими дослідженнями рівні, 
ні однієї з прикладних галузей психо-
логічної науки;

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 
“ПСИХОЛОГІЯ” ДО НАУКОВОЇ РОБОТИ

Вінтюк Ю. В.
Кандидат психологічних наук, доцент кафедри Теоретичної та 
практичної психології Національного універстету “Львівська 
політехніка”

Ключові слова: підготовка фахових психологів, залучення до 
наукової роботи, формування мотивації, сутність наукового до-

слідження.
Key words: training of professional psychologists, involvement in scientific work, 

the formation of motivation, the essence of scientific research.
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• не обізнані з тематикою, проблема-
тикою досліджень у певних конкрет-
них галузях і т. ін.;

• не вміють проводити пошук необ-
хідного матеріалу та його відбір;

• не знайомі з методикою та методо-
логією наукових досліджень;

• не мають сформованого наукового 
світогляду;

• не обізнані з логікою, способами 
здійснення аналізу;

• не володіють технологією доведен-
ня висунутих положень;

• не володіють мовою наукового ви-
кладу;

• не обізнані з вимогами до наукових 
робіт;

• не обізнані зі станом досліджень 
певної конкретної тематики;

• не знають критеріїв науковості й не 
можуть відрізнити наукових праць;

• не вміють узагальнювати, підсумо-
вувати, робити висновки і т. ін.

У результаті виконані студентами 
дослідження переважно є лише рефера-
тами, але аж ніяк не науковими робота-
ми. Ситуація значною мірою обумовле-
на тим, що предмет “Основи наукової 
діяльності” їм викладають на старших 
курсах, а необхідність розпочати робо-
ту над дослідженнями з елементами 
науковості вони змушені значно рані-
ше – від початку праці над курсовою з 
“Загальної психології”  – тобто на 1-му 
курсі. Крім цього, студенти практично з 
1-го року навчання можуть брати 
участь у різноманітних конкурсах, зо-
крема, на здобуття іменних стипендій 
тощо. Звідси постає актуальність залу-
чення їх до студентської наукової робо-

ти та подальшої організації цієї діяль-
ності.

Залучення студентів до наукової 
роботи доцільно розпочати з форму-
вання належної мотивації до її здій-
снення. Передусім їм необхідно розпо-
вісти про те, що наявні у соціумі про-
блеми, як глобальні, так і індивідуаль-
ні, можуть бути вирішені лише при 
організації наукових досліджень. По-
ступово потрібно ознайомити студен-
тів із можливостями, що надає їм нау-
кова робота: участь у стипендіальних 
програмах, наукових конференціях, 
студентських олімпіадах, грантових 
програмах, вищий рейтинг при вступі 
у магістратуру чи аспірантуру, кращі 
можливості працевлаштування тощо. 
Причому, і на цьому слід наголосити: 
допомогу кваліфіковогого керівника, з 
великим досвідом наукової діяльності, 
їм буде забезпечено.

Після цього студентам необхідно 
пояснити, у чому полягає сутність на-
укового дослідження. Передусім нау-
кова робота містить нове знання, здо-
буте в результаті проведеного дослі-
дження; а відповідно, є внеском у нау-
ку. Наукове знання відрізняється від 
будь-якого іншого тим, що ні запере-
чити, ні спростувати його не можливо. 
При його перевірці на істинність що-
разу отримаємо ті ж самі дані, що й 
автор проведеного дослідження. Отже, 
головним критерієм наукового знання 
є його доказовість і об’єктивність.

Дуже важливо знати, що в пробле-
мі, яка розглядається, вже вивчено, а 
що потребує дослідження; тому основа 
наукового дослідження  – грунтовна 
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обізнаність з тематикою. Відповідно, 
наукова робота повинна містити мак-
симально повний огляд (принаймні 
всіх доступних) робіт на дану темати-
ку. У студентських роботах немає базо-
вих вихідних положень, на яких грунту-
ється дослідження, або, принаймні, 
посилань на них; не менш важливим є 
визначення основних понять.

Ще одна важлива особливість: на-
писання реферату не потребує вико-
ристання наукових методів досліджен-
ня; натомість написання наукової ро-
боти вимагає їхнього застосування. 
Далі необхідно навести обґрунтовані 
міркування про вибір методів дослі-
дження, (з огляду на їхню придатність 
для вирішення поставлених завдань), а 
також обгрунтування адекватності 
методу завданням, які вирішуються.

Наступна важлива особливість на-
укової роботи: чітке і точне доведення 
запропонованих положень. Отримані 
наукові дані повинні бути належним 
чином обґрунтованими, так, щоб не 
викликати сумніву навіть у фахівців – 
тобто кожне висунуте положення має 
бути доведене. Повинна бути наявна 
також здійснена інтерпретація – отри-
мані дані мають бути пояснені з сучас-
них наукових позицій, для того, щоб 
уникнути їх довільного (у т. ч. невірно-
го, на думку автора) тлумачення.

Ще одна важлива особливість нау-
кової роботи  – наявність висновків; 

саме у них повинні бути викладені на-
укові здобутки проведеної роботи. 
Крмм цього, джерела, що використо-
вуються і цитуються, повинні відпові-
дати вимогам науковості. Список ви-
користаних джерел повинен бути 
оформлений у відповідності з бібліо-
графічними вимогами.

Після такої підготовки найкращі 
студенти відважуються спробувати свої 
сили у новій діяльності, тому тепер до-
цільно повідомити перспективні на-
прямки психологічних досліджень, 
якими займається конкретний викла-
дач, і дослядженнями в яких він може 
керувати. Далі майбутнім психологам 
пропонують обрати собі тему для про-
ведення дослідження, після чого почи-
нається наступний етап роботи: органі-
зація наукової діяльності студентів.

Висновок. Залучення студентів-
психологів до занять науковою робо-
тою потребує застосування відповід-
ного підходу, що враховує особливості 
як самих студентів, так і процедури на-
укової діяльності; а також належної 
організації цього процесу, його квалі-
фікованого супроводу та контролю на 
наступному етапі, що дозволяє розра-
ховувати на позитивні результати.

Література
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За роки незалежності гендерним 
дослідникам/дослідницям в Україні 
вдалось створити найрізноманітнішу 
бібліотеку різноякісних та різнорівне-
вих текстів, які засвідчують, що укра-
їнська гендеристика існує і досить 
плідно розвивається. При цьому, за 
аналогією з відомою концепцією І. 
Дзюби щодо цілісності культури, по-
трібно вітати і те велике різноманіття 
тем, які так чи інакше «працюють» з 
гендерною тематикою, навіть поза ба-
жанням чи усвідомленими прагнення-
ми автора. Мова йде про існування в 
науковому українському дискурсі та-
ких «екзотичних» досліджень, як, на-
приклад, матріархат на українських 
автентичних землях, пошук давніх 
амазонок у степах Приазов’ я та При-
чорномор’ я.

Проте і сьогодні не лише в науко-
вих колах України, але і в широкому 
публічному просторі не вщухають су-
перечки навіть щодо можливості існу-
вання гендеру як теорій та практик, не 
кажучи вже про його певні представ-
леності у різних суспільних секторах 
української дійсності [1].

З’являються нові дослідження, які 
начебто «підривають» основи гендер-
ної теорії та фемінізму в їхніх засадни-

чих філософських постулатах. Так, що-
йно перекладений українською мовою 
світовий науковий бестселер директо-
ра «Нідерландського інституту дослі-
джень мозку» професора Д. Свааба 
«Ми – це наш мозок» [2], у якому автор 
на фактологічному матеріалі доводить, 
що жінками та чоловіками таки наро-
джуються, і це – дві різні статі, фактич-
но заперечує один із головних посту-
латів фемінізму, висловлений свого 
часу у філософському бестселері «Дру-
га стать» С. де Бовуар: Жінкою не на-
роджуються. Нею стають!

Натомість Д. Свааб стверджує: «Ми 
народжуємося на світ із мозком, який 
став унікальним через комбінацію на-
ших генетичних схильностей та про-
грамування під час нашого розвитку в 
материнському лоні. У ньому вже за-
кладені найістотніші особливості на-
шого характеру, наші таланти та обме-
ження. Це стосується не тільки IQ, 
того, «жайворонок» ми чи «сова», сту-
пеня нашої духовності, невротичної, 
психотичної, агресивної, антисоціаль-
ної чи нон-конформної поведінки, але 
й ризику захворіти на хвороби мозку 
чи шизофренію, аутизм, депресію або 
якийсь вид залежності. Коли ми ви-
ростаємо, здатність нашого мозку змі-
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нюватися дуже обмежена, а наші влас-
тивості вже такі, як є. Структура на-
шого мозку, що склалася таким чином, 
визначає його функцію: ми  – це наш 
мозок» [2, c. 462]. Полемізуючи з фемі-
ністичними уявленнями 60-х  – 70-х 
років ХХ століття, які базувалися на 
переконаннях у тому, що все, що сто-
сується взаємодії між статями, розви-
вається у соціальному просторі та зу-
мовлюється соціумом, отже, все можна 
змінити, автор наполягає, що такі уста-
новки були і залишаються хибними. 
«Сьогодні жоден із цих поглядів не до-
вів своє право на існування» [2, c. 
463],  – стверджує вчений. І все ж Д. 
Свааб визнає вплив соціального ото-
чення на розвток мозку, отже – на роз-
вток особистості, адже ми – це і є наш 
мозок. Пояснюючи свою позицію, ав-
тор зазначає: «Хоча фактори оточення 
є вирішальними для розвитку мозку, 
але на противагу поширеній у шістде-
сяті та сімдесяті роки думці, соціальне 
оточення після народження має зна-
чно менше значення, ніж хімічне се-
редовище до народження. Вплив на 
розвиток мозку тим сильніший, чим 
раніше він настав» [2, c. 464 – 465].

Вочевидь, як феміністичним, так і 
гендерним дослідженням доведеться 
переглянути цілу низку власних прин-
ципових положень, враховуючи нові 
відкриття у сучасній науці. Особливо у 
питаннях щодо гендерної та сексуаль-
ної ідентичності. Тут розбіжності із 
неврологами ще відчутніші. Д. Свааб 
стверджує: «Безсумнівно, наша ген-
дерна ідентичність і сексуальна орієн-
тація програмуються ще в матці на все 

життя. Диференціація статевих орга-
нів відбувається в перші місяці вагіт-
ності, а сексуальна орієнтація мозку 
закладається в другій половині вагіт-
ності. Оскільки ці процеси відбува-
ються в різних фазах вагітності, то в 
тих рідкісних випадках, коли немож-
ливо однозначно визначити стать ди-
тини за анатомією статевих органів, не 
можна зрозуміти, як розвинувся мозок 
за чоловічим чи жіночим типом» [2, c. 
468]. Як відомо, гендеристика має кар-
динально іншу думку щодо формуван-
ня гендерної ідентичності, вважаючи її 
предметом власного усвідомленого, 
або ж і неусвідомлюваного вибору ін-
дивіда. Подібні питання не нові для 
феміністичних та гендерних дослі-
джень. Однак, у світлі нових наукових 
відкриттів вони знову повстають як 
проблеми для вказаних напрямків на-
укових пошуків.

Д. Свааб стверджує, що поняття 
«вільної волі» є дуже відносним. І на-
справді людина надзвичайно обмеже-
на у здатності до вибору не лише ото-
ченням, але в першу чергу станом 
вдасного мозку. Усвідомлення ж є лише 
«запізнілою» реакцією на прийняте 
мозком рішення, яке і є справжнім 
стимулом до певної дії. «Уявлення, що 
ми самі вільно можемо обирати для 
себе що завгодно, є не тільки хибним, 
але й завдало чимало страждань,  – 
стверджує дослідник. – Якийсь час по-
бутувала думка, що наша сексуальна 
орієнтація  – це лише питання “вибо-
ру”» [2, c. 468]. Д. Свааб стверджує, що 
багатолітні дослідження мозку людини 
інститутом під його керівництвом по-
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вністю довели хибність подібного сві-
тогляду.

Проте, на нашу думку, не дивлячись 
на всі подібні проблеми, на сьогодні 
гендерні дослідження набули такої ши-
роти та різноманітності, що заперечен-
ня чи навіть виявлення хибності низки 
їхніх філософських постулатів вже не 
здатне перекреслити вагу та значення 
цих кроссекторальних студій та їхніх 
результатів. Адже жіноча та чоловіча 
стать все одно формуються та функціо-
нують за принципово іншими, соціаль-
ними, відмінними від чисто біологіч-
них, законами існування. І у цьому 
плані жінкою таки стають, як стають 
людиною, наприклад, харчуючись за 
допомогою ложки та діяльності руки, а 
не вживаючи їжу як тварина.

Не заглиблюючись у філософські 
дискусії щодо «гендеру» як феномену 
та категорії наукового аналізу, його 
легітимації у сучасній науці, відзна-
чимо, що все ж навіть у популярних 
виданнях гендеристика набула права 
на існування. Одним із доказів цього 
можуть слугувати, наприклад, статті 
у вільній енциклопедії Вікіпедії. Так, 
щодо гендеристики як теоретичного 
осмислення феномена гендера у ма-
теріалах Вікіпедії стверджується, що 
це міждисциплінарні дослідження, 
сформовані у 80-х, 90-хх рр. двадця-
того століття в межах західноєвро-

пейської та північноамериканської 
гуманітаристики, які виникли на базі 
феміністичних рухів та ідеологій. І 
саме як такі вони і увійшли у гумані-
тарний дискурс Східної Європи піс-
ля її звільнення від марксистської 
догматики [3]. І хоча таке потракту-
вання гендерних досліджень є доволі 
поверховим та неповним, з ним мож-
на погодитись.

Проте, не варто забувати, що євро-
американська феміністська критика 
напрацювала солідний науковий мате-
ріал, де існує і «науковіше» розуміння 
та трактування феномена гендера, як, 
зрештою, і серйозні підстави для запе-
речення соціобіологізаторських тео-
рій. Так, наприклад, класична вже на 
сьогодні робота М. Кіммела «Гендерне 
суспільство» може стати вагомим ар-
гументом і для українських гендероло-
гів для вироблення адекватних відпо-
вівдей на виклики сучасної доби [4].
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Актуальність проблеми повернен-
ня та перегляду в сучасних соціокуль-
турних умовах етичної концепції хрис-
тиянства викликана кардинальними 
змінами ціннісних орієнтацій в сучас-
ному соціумі та загостренням глобаль-
них небезпек. Фактором, який підкрес-
лює значущість цього питання і обу-
мовлює соціальну потребу в його 
розв’язанні, є розрив, що характеризу-
ється, з одного боку, важливою роллю, 
яку відіграють духовні цінності для 
сталого людського розвитку, а з іншо-
го, реальним станом суспільної духо-
вності та моральності на тлі відсутнос-
ті вищих цінностей, що стає «соціаль-
ною патологією та глибокою духовною 
хворобою» [1, с. 152].

Про суперечності духовних проце-
сів, що супроводжують пошук націо-
нальної ідеї в розбудові української 
державності, написано багато. Але 
проблема формування духовних пріо-
ритетів, спроможних консолідувати 
народ України, та стати методологіч-
ною основою визначення національ-

них інтересів, остається поки що від-
критою.

Християнська етична система за-
вжди пропонувала суспільству таке 
розуміння стрижневої цінності моралі 
й духовної складової людського розви-
тку, які полягають в тому, що, по-
перше, орієнтація суспільства, людини 
на ці цінності задає моральні коорди-
нати формування соціальних взаємо-
дій, які сприяють збереженню безпеки, 
соціальної стабільності, злагоди і від-
повідальності. По-друге, вона сьогодні, 
як ніколи, може стати підґрунтям фор-
мування морального імунітету, сталої 
індивідуальної свідомості до деструк-
тивних впливів ззовні.

Християнство запропонувало сис-
тему соціально-етичних цінностей, 
стверджуючи необхідність підпоряд-
кування максимальною мірою існую-
чих соціально-правових стосунків між 
людьми моральним началам. Ідеалом 
стосунків є повна тотожність право-
вого й етичного, де зовнішня поведін-
ка і внутрішня мотивація нерозривні і 
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насичені енергією з одного джерела – 
вірою в божественне походження і ви-
соке призначення людини.

Багато християнських цінностей 
набули загальнолюдської форми. Ідеї 
рівності людей, їх всесвітнього грома-
дянства, цінностей віри, надії й любові 
є показниками, індикаторами вну-
трішнього світу духовної особистості.

Соціальна роль віри як внутріш-
ньої спонукальної сили й духовної по-
тенції людини зростає в сучасних умо-
вах соціальної нестабільності, духовно-
ідеологічної невизначеності, обстави-
нах поліваріантності вибору між 
полюсами добра і зла.

Іншою значимою загальнолюд-
ською духовною цінністю є надія. У 
критичних, граничних ситуаціях зна-
чущість надії, що зумовлена вірою в 
дійсність досконалого ідеалу, зростає, 
набуваючи характеру важливого дже-
рела сили духу. Надія сприяє утворен-
ню позитивного ставлення до навко-
лишнього світу, що ґрунтується на до-
вірі до буття.

Однією з вищих духовних ціннос-
тей є любов. Згідно з традицією, що 
склалася у класичній філософії, любов 
розуміється як глибинне індивідуаль-
не вибіркове почуття, що характеризує 
емоційне ставлення до об’єкта праг-
нення, бажання духовного єднання з 
ним. Значення любові в сучасному 
прагматичному світі, в умовах духо-
вної кризи, полягає в тому, що вона 
підтримує потяг до високого, переорі-
єнтовує волю на безсумнівне надання 
переваг цінностям вищого універсаль-
ного порядку, на противагу низьким, 

коли їх протистояння стає невідворот-
ним. Отже, стосунки в суспільстві, що 
складаються на ґрунті, віри, надії та 
любові, сприяють створенню міцної 
духовної та усталеної соціальної спіль-
ноти.

В умовах розширення можливос-
тей маніпулювання свідомістю на під-
ставі руйнації старих ідеологічних цін-
нісних систем і штучного створення 
нових духовних й політичних кумирів 
сьогодення роль вищих цінностей як 
духовної основи усталеності суспіль-
ства значно зростає. Тому значення 
духовних цінностей як фактору без-
печного суспільства зумовлюється, на 
нашу думку, також специфічними іде-
ологічними функціями. Духовні ідеали 
визначають вищі сенси існування і 
спрямованість суспільного розвитку, 
виконують функцію її духовного єд-
нання і зміцнення. Перевірена часом 
система духовних цінностей і мораль-
них норм є однією з важливих умов 
забезпечення політичної і соціальної 
стабільності суспільства, яка виконує 
імунну функцію соціального організ-
му, що захищає його від пошкодження 
руйнуючими і деструктивними ідеями 
насильства, ксенофобії, радикального 
націоналізму, сепаратизму, моральної 
вседозволеності тощо. Вищі цінності 
формують ядро духовного потенціалу 
суспільства, духовний стрижень осо-
бистості, забезпечуючи її духовну і 
морально-вольову стійкість.

Отже, переосмислені християнські 
цінності в сучасних кризових умовах 
цілком здатні набути значення важли-
вого духовного фактору соціальної 
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стабільності та безпеки суспільства, 
вплинути на визначення моральних, 
гуманістичних, політичних, науково-
технологічних та екологічних пріори-
тетів розвитку суспільства. Головне – 
кожна людина, віруюча чи невіруюча, 
потребує у нинішньому нелегкому 
житті реальної допомоги і турботи з 
боку «ближніх», суспільства. Вона роз-

раховує на елементарну чесність й по-
рядність у буденному житті, які орга-
нічно пов’язані з поняттям загально-
людського в християнській моралі.
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