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Вміння здійснювати психологічний 
аналіз, як повсякденних, так і конфлік-
тних ситуацій, що потребують втру-
чання, а також і мотивів, дій, цілей, 
станів, поведінки, вчинків тощо нале-
жить до професійних компетентнос-
тей фахового психолога. Адже від того, 
наскільки він здатний об’єктивно оці-
нити ситуацію, залежить результатив-
ність його подальшої роботи з клієн-
том. Відповідно, постає завдання на-
вчити майбутніх фахових практичних 
психологів проведенню процедури 
психологічного аналізу, в процесі їх-
нього навчання у ВНЗ. Дана обставина 
зумовлює доцільність даного дослі-
дження.

Мета роботи: висвітлити особли-
вості залучення студенів-психологів 
до здійснення психологічного аналізу.

Питання, пов’язані з залученням 
студентів-психологів до здійснення 
психологічного аналізу, висвітлювали-
ся раніше у попередніх публікаціях на 
дану тему [1  – 4]. Як з’ясувалося, на-
вчити студентів процедури психоло-
гічного аналізу виявилося непростим 

завданням; відтак, накопичений досвід 
роботи у данному напрямку спонукає 
до певних роздумів із цього приводу. 
Оскільки, як було встановлено, сту-
денти не наважуються на здійснення 
аналізу власних життєвих ситуацій, їм 
було запропоновано розглянути ви-
падки, описані в оповіданнях психоло-
гічного спрямування.

Передусім, слід відзначити, що сту-
дентів вдається переконати в необхід-
ності освоєння процедури психологіч-
ного аналізу. Для цього доречно роз-
повісти випадки з власної практики, де 
здійснення цієї процедури виявилося 
необхідним, і вплинуло на успішність 
всієї роботи. Але сформувати у них 
мотивацію до освоєння та проведення 
процедури аналізу виявилося значно 
складніше. Для початку їм було запро-
поновано здійснити психологічний 
аналіз ситуації, описаної в оповіданні 
Р. Акутагави «В гущавині». Перша 
спроба виявилася невдалою, навіть 
після перегляду кінофільму за даним 
сюжетом; тому довелося здійснити 
аналіз оповідання самостійно, проде-

ОСОБЛИВОСТІ ЗАЛУЧЕННЯ СТУДЕНТІВ-ПСИХОЛОГІВ ДО 
ЗДІЙСНЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО АНАЛІЗУ

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

Key words: training of professional psychologists, formation of 
professional competence, psychological analysis, peculiarities of 

engagement.
Ключові слова: підготовка фахових психологів, формування професійної 

компетентності, психологічний аналіз, особливості залучення.
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монструвавши їм процедуру і резуль-
тат його здійснення [1]. Після цього 
деякі, найпідготовленіші студенти, 
спробували самостійно здійснити пси-
хологічний аналіз інших оповідань, на 
власний вибір, психологічного спря-
мування. Однак пояснити судентам як 
процедуру аналізу, так і хід його здій-
снення виявилося значно складніше. 
Довелося надавати їм допомогу у здій-
сненні аналізу, проте до рівня само-
стійної публікації ні одну з виконаних 
робіт довести не вдалося.

На наступонму етапі студентам 
було завпопоновано здйіснити аналіз 
будь-якого психологічного роману, на 
вибір, при цьому їм було продемон-
стровано процедуру проведення пси-
хологічного аналізу роману М.  Кан-
нінгема «Години» [2]. Дана робота ви-
кликала чималий інтерес у майбутніх 
психологів, але навіть після перегляду 
кінофільму за даним твором лише дея-
кі з них почали долучатися до аналізу. 
Проте, як і раніше, повноціної само-
стіної роботи знову ніхто з них не 
зробив. Довелося знову повернутися 
до аналізу сюжетів невеликих і не-
складних для аналізу оповідань [3]. 
Лише після здійснення самостійного 
аналізу таких творів, кількома студен-
тами, у них намітилися позитивні зру-
шення в опануванні процедурою пси-
хологічного аналізу.

При перевірці робіт студентів були 
помічені певні тенденції. Так, при ана-
лізі ситуації, що розглядається  – до 
прикладу, у школі – декотрі з них вия-
вили чимало значимих психологічних 
чинників, які її зумовлюють. Вони та-

кож цілком доречно подали бачення 
ситуації з точки зору учнів, вчителів і 
батьків. Але переліком помічених про-
явів і завершилася дана робота, оскіль-
ки ніхто не зробив необхідних узагаль-
нень, ні за одним із напрямків збору 
даних для аналізу, так і висновкиів до 
проведеної роботи в цілому. Це свід-
чить про те, що наразі вони не готові 
до проведення таких узагальнень, а це 
вимагає продовження роботи у данно-
му напрямку, як і застовування відпо-
відного онструктивного підходу до ре-
алізації задуманного.

Висновок. Формування у студентів-
психологів мотивації до здійснення 
психологічного аналізу ситуацій до-
зволяє залучити їх до проведення цієї 
процедури, яку вдається розпочати зі 
здійснення аналізу ситуацій, описаних 
у художніх творах психологічного 
спрямування. Проте навчити їх само-
стійно проводити такий аналіз є дово-
лі непростим завданням, що вимагає 
розробки і застосування відповідного 
підходу, а також тривалої наполегливої 
роботи у даному напрямку.
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Nowadays more scientists reflect on 
world ecological situation in a new ways. 
Eco tourism in Ukraine has reflection on 
natural reserve fund. It consists of more 
than 8,000  objects that have an area of 
40  thousand km2. It is 6% of the area of 
the country [2, p. 76]. The number and 
area of reserve fund is increasing, but it is 
still less comparing with neighboring 
countries.

Such territories are quite multifunc-
tional. According to the Law of Ukraine

«The Nature Reserve Fund of Ukraine» 
[5] is indicated that the territories and 
objects of the nature reserve fund can be 
used: for environmental purposes, for 
purposes of research, for recreational and 
other recreational purposes, for educa-
tional purposes, for the needs of the 
monitoring of the environment.

Types of recreation activities in nature 
conservation objects represented in such 
way: vacation (general curing, cultural 
and cognitive, for short, picnic); excur-
sion activities (walks through marked 
ecological paths, excursions to exhibi-

tions and museums); tourism activities 
(scientific-cognitive tourism, tourism for 
the sake of contemplation on birds, ethno 
tourism, hiking, ski tourism, cycling tour-
ism, equestrian tourism, speleological 
tourism, water tourism); wellness (using 
of natural-therapeutic resources); enter-
tainment and leisure (diving, hang glid-
ing, windsurfing, boat trips, water skiing); 
fishing and hunting include amateur and 
sporty sub-types.

Touristic blog “Vsviti” reflects the up-
coming information. For instance, this 
summer they have published an article 
where they counted the most picturesque 
national natural parks of Ukraine for 
summer vacations. There were 11  ones 
worth seeing [1], for example the Car-
pathian National Nature Park. It is located 
in western Ukraine on the territory of 
Zakarpatska (Transcarpathian) oblast, 
partly Lvivska, Ivano-Frankivska and 
Chernivetska oblasts. The area totals over 
515 km².

The Carpathian National Nature 
Park provides its visitors with different 

TYPES OF RECREATION ACTIVITIES IN NATURE 
CONSERVATION OBJECTS

Pustova O.I.
Student of National Aviation University 
Institute of International Relations Faculty of tourism
Prydatchenko D.V.
Student of National Aviation University Institute of International Relations Faculty 
of tourism

Keywords: recreational activities, nature conservation objects, excursion activities, 
tourism activities, national parks.
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activities. For instance, touristic eco-
paths are popular there. It has length 
2.5 km. it takes 3 hours to pass through 
it. Another eco-paths are provided in 
other towns, for example, eco-path 
“Guk waterfall” available in Mykuly-
chyny and Tatariv.

There are cultural destinations in Car-
pathian National Nature Park as well. 
Western Ukraine is known by their an-
cient church, that’s why these landmarks 
are available for visitors. The Church of 
the Nativity of the Blessed Virgin and the 
Church of the Nativity of St. John the 
Baptist are located in Vorokhta [3]. Their 
age is about 400 years.

The National Park Shatskii is a unique 
ecosystem of lake-bog-forest complexes, 
which are the largest in Europe. National 
Park includes more than 30  lakes of dif-
ferent sizes and origins. Forests in the 
Shatsk Natural Park occupy more than 
51% of the territory.

Thus, the main recreational activities 
where water resources are used are water 
tourism and sports, recreation (swim-
ming), fishing, water treatment.

The main activities in the using of for-
est areas are tourism and sports (hiking, 
equestrian tourism, hunting, sports orien-
teering, radio-orientation); general recre-
ation (hiking, sports games, picnics, ski-
ing); utilitarian tourism (gathering mush-
rooms, berries, medicinal plants, collec-
tions, herbarium); rehabilitation [6].

The last but not least is the Lower Dni-
ester National Nature Park located in 
Odesska oblast. Park reserves wetlands of 
international importance “Northern part 
of Dniester estuary”.

Four eco-paths are created and can be 
used in national park. Two of them re wa-
ter ones: “Dniester Amazonia” and “Bird 
Kingdom”. “Brilliant Ibis” and “By path of 
grandfather Evsei” are overland. The last 
eco-path includes 4  viewing points. Its 
length is about 5  km. The path goes 
through steppe and picturesque forest that 
was formed by a forester Evsei Kostecki. 
Rare birds found their home there. Visitors 
may see artificial lakes, where dwell peli-
cans, white-tailed eagles, cormorants [4].

In conclusion, nature conservation ob-
jects can be used in short term resting, as 
well as become as recreation resources in 
excursion and tourism activities, wellness, 
entertainment and leisure. The most popu-
lar recreation activity in national natural 
parks is reflected in using of eco-paths.
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В роботі були проведені виміри да-
лекобійності горизонтальних струме-
нів, розташованих на різних відстанях 
від стелі. Одержані результати було 
нанесено на графіки, рекомендовані 
для розрахунку асоціацією ASHRAE, 
та порівняні результати.

При підготовці студентів спеціаль-
ності «Опалення і вентиляція» важли-
вими є їх базові знання з аеродинаміки 
та розуміння розподілу потоків пові-
тря в приміщеннях, різних за площею 
та по висоті. При цьому студенти по-
винні користуватися як вітчизняними 
так і закордонними джерелами інфор-
мації. З метою перевірки та порівнян-
ня даних, наведених асоціацією 
ASHRAE, були зроблені експеримен-
тальні виміри далекобійності горизон-
тальних припливних струменів.

В горизонтальних струменях, крім 
різниці температур повітряного пото-
ку і навколишнього повітря, на них 

можуть впливати довколишні поверх-
ні і кут подачі решітки або напрямних 
лопаток. У більшості випадків з пові-
тряних решіток надходить холодне по-
вітря. Основна проблема в таких ви-
падках – це попадання холодного пові-
тря в робочу зону і, як наслідок, про-
тяги. Нижче наведено кілька прикладів, 
заснованих на дослідних даних, для 
лопаток аеродинамічного профілю в 
настінного повітророзподільної ре-
шітці при різниці температур повітря-
ного потоку і навколишнього середо-
вища 11° C. Ці графіки за даними 
ASHRAE показують дані для повітря-
них потоків з кінцевою швидкістю 
0,25  м/с. Затемнена область в крайній 
правій частині кожного з них відпові-
дає значенню критерію рівня шуму 
всередині приміщення NC *, рівному 
або вище 30.

Метою інструментальних вимірю-
вань є визначення відстані, на якій 

ВПЛИВ ОГОРОДЖУЮЧИХ КОНСТРУКЦІЙ 
НА РОЗПОДІЛЕННЯ ПОВІТРЯ ПРИПЛИВНОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ

О, Ю. Паламарчук,1 В. Б. Поволочко2

1, 2 Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків

В статті розглядається вплив розташування припливних решіток відносно 
стелі приміщення. Дані, отримані експериментальним шляхом, порівнюються 
з даними асоціації ASHARE.

The article deals with the influence of the location of the inflow gratings relative to 
the ceiling of the room. The data obtained experimentally are compared with data 
association ASHARE.

Ключові слова: струмінь, далекобійність, дослід, швидкість, відстань, 
ASHARE.

Keywords: jet, long range, experience, speed, distance, ASHARE.
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швидкість повітряного потоку стано-
витиме 0,25  м/с. Вимірювання швид-
кості повітря проводились на при-
пливній установці продуктивністю 
3600 м3/год., яка регулюється за допо-
могою частотного перетворювача. При 
вимірах була встановлена початкова 
швидкість 3  м/с. В якості настінного 
повітророзподілювача використовува-
лась регульована жалюзійна решітка 
розмірами 400х300 мм. В якості вимі-
рювальних приладів використовува-
лись чашковий та крильчатий анемо-
метри.

Всього було проведено різних 6 до-
слідів із різним положенням решітки 
та рухомих жалюзі. Тривалість кожно-
го анемометричного виміру складала 
100  секунд. Кожен дослід проводився 
3 рази для виключення похибки.

Діаграма на рис. 1 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки з кутом подачі в 20° вгору від гори-
зонталі, розташованої трохи нижче 
стелі. За вихідні дані приймається 
швидкість повітряного потоку. Через 
близькість стелі має місце ефект Коан-
да (ефект флотації), який збільшує да-

лекобійність струменя в порівнянні з 
ситуацією, коли стеля відсутня.

За даними ASHRAE повітряний по-
тік набуває швидкості 0,25 м/с на від-
стані 7,8  м від повітророзподілювача. 
Інструментальні виміри показали, що 
далекобійність такого струменя скла-
дає 7,3 м, тобто на 0,5 м менше від на-
веденого значення. При цьому похиб-
ка між трьома дослідами складає 8 %, 
що є в межах інженерної точності.

Діаграма на рис. 2 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки без впливу стелі та без розсіювання 
потоку. При такій же повітророзпо-
дільній решітці струмінь, що не насти-
лає на стелю, проходить значно меншу 
відстань. Без прилеглого стелі площа 
поверхні струменя збільшується, тому 
вона захоплює більше повітря і швид-
ше втрачає швидкість.

За даними ASHRAE повітряний по-
тік набуває швидкості 0,25 м/с на від-
стані 7,2  м від повітророзподілювача. 
Інструментальні виміри показали, що 
далекобійність такого струменя скла-
дає 7,0 м, тобто на 0,2 м менше від на-
веденого значення. При цьому похиб-
ка між трьома дослідами складає 5 %, 
що є в межах інженерної точності.

Діаграма на рис. 3 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки розташованої на 0,3 м нижче стелі з 
відхиленням 0°, та розсіюванням 0°.

Повітророзподільна решітка розта-
шована поблизу стелі і встановлена на 
подачу повітря без вертикального 
відхилення. У даному випадку за дани-

Рис. 1 – Далекобійність струменя для 
решітки, розташованої на 0,6-1,3 м нижче 
стелі. Вертикальне відхилення вгору 20 °, 
розсіювання 0 °
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ми ASHRAE наведена така ж сама 
далекобійність струменя, що і на пер-
шому графіку. Інструментальні виміри 
показали, що далекобійність такого 
струменя складає 8,3 м, тобто на 0,5 м 
більше від наведеного значення. При 
цьому похибка між трьома дослідами 
складає 5 %, що є в межах інженерної 
точності.

Діаграма на рис. 4 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки без впливу стелі з відхиленням 0° та 
розсіюванням 0°.

Якщо повітророзподільна решітка 
розташована на значній відстані від 
стелі і без кута відхилення подачі пові-
тря з решітки, далекобійність струме-
ня стає трохи меншою. Даний сценарій 

також може застосовуватись для від-
критих повітроводів без повітророз-
подільних решіток.

За даними ASHRAE повітряний по-
тік набуває швидкості 0,25 м/с на від-
стані 7,0  м від повітророзподілювача. 
Інструментальні виміри показали, що 
далекобійність такого струменя скла-
дає 5,0 м, тобто на 2,0 м більше від на-
веденого значення. При цьому похиб-
ка між трьома дослідами складає 8 %, 
що є в межах інженерної точності.

Діаграма на рис. 5 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки розташованої на 0,45 м нижче стелі 
з відхиленням 20°, та розсіюванням 
45°.

Для зменшення далекобійності 
можна використовувати відхилення 
подачі повітря з решітки. На рис. 6 по-
казана та ж повітророзподільні грати, 
розташовані поблизу стелі, з верти-
кальними лопатками, встановленими 
на кут відхилення в 45°. Горизонтальні 
лопатки відхиляють струмінь на 20° 
вгору. За даними ASHRAE повітря-
ний потік набуває швидкості 0,25  м/с 
на відстані 5,8 м від повітророзподілю-
вача. Інструментальні виміри показа-

Рис. 2 – Далекобійність струменя для 
решітки без впливу стелі. Вертикальне 
відхилення вгору 20 °, розсіювання 0 °

Рис. 4 – Далекобійність струменя для 
решітки без впливу стелі. Відхилення 0 °, 
розсіювання 0°

Рис. 3 – Далекобійність струменя для 
решітки розташованої на 0,3 м нижче 
стелі. Відхилення 0 °, розсіювання 0 °
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ли, що далекобійність такого струменя 
складає 5,0 м, тобто на 0,8 м більше від 
наведеного значення. При цьому по-
хибка між трьома дослідами складає 
10 %, що є в межах інженерної точнос-
ті.

Діаграма на рис. 6 використовуєть-
ся для визначення далекобійності 
струменя повітророзподільної решіт-
ки, розташованої на 0,6 – 1,2 м нижче 
стелі. Відхилення 0°, розсіювання 45°.

Якщо стеля розташована далеко, 
при використанні тільки розсіювання 
далекобійність струменя значно зни-
жується, як показано на рис. 7.

За даними ASHRAE повітряний по-
тік набуває швидкості 0,25 м/с на від-
стані 4,0  м від повітророзподілювача. 
Інструментальні виміри показали, що 
далекобійність такого струменя також 

складає 4,0  м, що збігається з наведе-
ними значеннями. При цьому похибка 
між трьома дослідами складає 10 %, що 
є в межах інженерної точності.

Наведені приклади показують, що 
регулювання повітророзподільної ре-
шітки і її розташування справляють 
істотний вплив на отриману схему 
розподілу повітряних потоків, та в 
межах інженерної точності збігаються 
з результатами інструментальних ви-
мірів.

В таблиці 1. Наведені узагальнені 
дані експериментів.

Як видно з таблиці, значення дале-
кобійності струменів, отриманих за 
експериментом, дещо менша за наведе-
ні значення в літературі. Виключенням 
стає лише дослід 4, в якому розгляда-

ÄÀËÅÊÎ Á²ÉÍ ²ÑÒÜ ÑÒÐÓÌ ÅÍ ß ÄËß ÐÅØ ²ÒÊÈ ÐÎ ÇÒÀØ Î ÂÀÍ Î  ̄Í À 0,45 ì  Í ÈÆ×Å

ÑÒÅË². ÂÅÐÒÈÊÀËÜÍ Å Â²ÄÕÈËÅÍ Í ß ÂÃÎ ÐÓ 20°. ÐÎ ÇÑ²Þ ÂÀÍ Í ß 45°.

Рис. 5 – Далекобійність струменя для 
решітки розташованої на 0,45 м нижче 
стелі. Відхилення 20°, розсіювання 45°

Рис. 6 – Далекобійність струменя для 
решітки розташованої на 0,6 – 1,2 м нижче 
стелі. Відхилення 0°, розсіювання 45°

Таблиця 1 
 результати вимірів далекобійності горизонтальних струменів.
№
Дос-
ліду

Від-
стань
від
стелі, 
м

Вертикаль-
не
відхилен-
ня,
град

Горизон-
тальне
відхилення,
град

Опускан-
ня
струменя,
м

Далеко-
бійність
струме-
ня за
ASHRAE

Далекобій-
ність
струменя 
за експери-
ментом

1 0,6–1,3 20 вгору 0 0,9 7,8 7,3
2 > 1,3 20 вгору 0 0,9 7,2 7,0
3 0,3 0 0 1,6 7,8 8,3
4 > 1,3 0 0 2,3 7,0 5,0
5 0,5 20 вгору 45 0,9 5,8 5,0
6 0,6–1,3 0 45 0,9 4,0 4,0
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ється розташування решітки на 0,3  м 
нижче стелі без розсіювання та без 
відхилення струменю вгору. Отримана 
більша далекобійність пояснюється 
тим, що в даному випадку стеля мала 
майже ідеально рівну поверхню, і 
ефект Коанда проявився найліпше.

При розрахунку похибки досліди 
№4 та №5 вийшли за межі інженерної 
точності. Це пояснюється тим явищем, 
що на далекобійність припливного 
струменя без знаходження поблизу го-
ризонтальної поверхні впливають ба-
гато побічних факторів, таких як про-
тяги, рух людей в приміщенні, різно-

манітні технологічні процеси, особли-
во ті, що проходять з виділенням тепла 
від обладнання.

В інших випадках розбіг отриманих 
значень з рекомендованими асоціаці-
єю АSHRAE не перевищує 10 %. Тому 
можна зробити висновок, що наведені 
графіки можна використовувати в ін-
женерних розрахунках при проекту-
ванні вентиляції та повітряного опа-
лення великих приміщень.

Список використаних джерел
1. Распределение воздуха в больших по-

мещениях. Dan Int-Hout, член ASHRAE, 
Leon Kloostra, член ASHRAE
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Among required researches of animal 
products that are regulated by interna-
tional requirements there is a detection of 
food-borne diseases pathogens, particu-
larly Listeria monocytogenes. Listeriosis is 
a zooantroponous infectious disease that 
is characterized by the manifestation of 
different clinical symptoms either in ani-
mal or humans and high lethality. The 
main danger in listeriosis spreading is 
sick animals, contaminated food and food 
products [3, 7].

In the Listeria genus there are included 
16 species, among which the most urgent 
in the Listeriosis etiology is L. monocyto-
genes, one of the specific factors of patho-

genicity of which is a thermoplastic hemo-
lysin listeriolysin O – a hemolysin that 
causes destruction of a membrane by the 
phagolisis. It is considered that it is the 
main factor of listeria virulence. The most 
explored is antigenic structure of L. mono-
cytogenes, and its serological variants 4b, 
1/2b, 1/2a cause 90% of all humal Listerio-
sises, the most pathogenic one is 4b [1, 2].

Developing of the effective means and 
methods, which are aimed at timely diag-
nostics and prevention of mass spreading 
of the Listeriosis, nowadays remains an 
urgent question in veterinary science and 
practice. Classic methods of bacteriologi-
cal analysis for Listeria monocytogenes 
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isolation are quite labor-intensive and 
need long time. The forward-looking 
method of accelerated identification of 
microorganisms is polymerase chain re-
action in its different modifications that 
allows to identify the pathogen with quite 
low initial concentration of the bacterial 
seeding in a short time (10-24 h) [1, 2, 7].

Data results on the PCR applying for 
Listeriosis diagnostics indicate on its 
specificity and high sensibility. There is 
an information about primer selection of 
the amplification of рlcА gene fragment 
and primers based on the consistencies of 
the listeriolysin gene O (hly) [2, 6]. 

At the same time according to the ISO 
17025 implementation in practice of diag-
nostic laboratory any of the analytical 
method must be accompanied by its in-
ternal laboratory validation [4].

The purpose of work was the deter-
mination of methodology specificity of 
Listeria monocytogenes identification by 
real-time PCR.

Material and research methods. Bio-
logical properties of L. monocytogenes 
strains were explored according to the 
«ISO 11290-1:2017 Microbiology of the 
food chain – Horizontal method for the 
detection and enumeration of Listeria 

Table. 
List of positive and negative samples for experiments
№ of 
sample

Description of sample Results of the 
research

Value of  
CtFAM

1 L. ivanovii ATCC 19119 (iv) Negative –

2 L. seegligeri ATCC 35967 (sel) Negative –

3 L. innocua (inn) Negative –

4 L. welchimeri 0313w Negative –

5 L. monocytogenes АТСС 19112 Positive 17,29
6 L. monocytogenes 4В Kharkiv Positive 23,95
7 L. monocytogenes 4В Pulavy Positive 22,61
8 L. monocytogenes 4В Positive 23,47
9 L. monocytogenes 1/2A Kharkiv Positive 22,71
10 L. monocytogenes 1/2В Pulavy Positive 27,61
11 L. monocytogenes Positive 16,22
12 L. monocytogenes Positive 15,68
13 L. monocytogenes Positive 16,26
14 B. subtilis-44p Negative –
15 S. enteritidis Negative –
16 P. multocida Negative –
17 Rodococcus equi Negative –
18 Yersinia enterocolitica Negative –
19 E. coli Negative –
20 St. aureus Negative –
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monocytogenes and of Listeria Spp. – 
Part 1: Detection method» [5]. Identifi-
cation of the Listeria monocytogenes was 
held by polymerase chain reaction meth-
od in real time. Verification of method-
ology specificity was held with using the 
referential samples and field isolates of L. 
monocytogenes of serovariates 1/2А, 
1/2В, 3А, 4В in S- and L-forms of proto-
plast and spheroplastic types; as negative 
controls there were used referential and 
field samples of Listeria: L. ivanovii, L. 
seegligeri, L. welshimeri, L. innocua; Ba-
cillus subtilis ATCC 6633, Salmonella en-
teritidis, Pasteurella multocida, Rhodo-
coccus equi, Yersinia enterocolitica, Esch-
erichia coli АТСС 25922, Staphylococcus 
aureus АТСС 2592.

Results of researches and their dis-
cussion. The important parameter of 
suitability evaluation of PCR-method is 
its specificity and absence of the cross and 
non-specific reactions. During the primer 
designing and TaqMan-probes for pro-
posed diagnostic test as target was chosen 
the part of gene HlyA that encodes the 
bacterial toxin listeriolysin. For verifica-
tion of the primer specificity for Listeria 
monocytogenes identification there were 
used different strains of Listeria monocy-
togenes and other pathogens (table).

According to the research results of 
the primers specificity for Listeria mono-
cytogenes determination positive values 
were obtained during identification of 
different strains of Listeria monocyto-
genes. Cross reactions with other strains 
of listerias and other microorganism spe-
cies were not noted.

Conclusions
During exploring of the PCR-method 

specificity for Listeria monocytogenes 
identification by real-time PCR positive 
results were obtained during bacteria 
identification of Listeria monocytogenes 
species of serovariates 1/2А, 1/2В, 3А, 4В.

Cross reactions with samples of other 
species of bacteria of Listeria genus and 
heterologous samples of bacteria B. subti-
lis-44p, S. enteritidis, P. multocida, Rodo-
coccus equi, Yersinia enterocolitica, E. coli, 
St. aureus were not registered.
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На этапе создания дизайн-концеп-
ции, специалист сталкивается с мно-
жеством неизвестных, одним из кото-
рых выступает будущая система се-
мантических элементов, составляю-
щих основу проекта. Распространенной 
внутренней установкой дизайнера вы-
ступает поиск свежего образного ре-
шения и попытка совершить ради-
кальный уход от стереотипов. Потен-
циальная проблематика данного под-
хода может выразится через отсутствие 
отклика целевой аудитории, потерю 
необходимых эмоциональных связей и 
коннотаций. Во избежание подобных 
сложностей предпроектный анализ 
должен проводится методично, на ос-
нове социальных и культурных факто-
ров, изучения аналогов, исследования 
смысловых уровней формируемого об-
раза.

Одним из методов организации 
предпроектного поиска может высту-
пать работа с типичными образными 
единицами, накопленными в визуаль-
ной культурной среде – политипажны-

ми мотивами [5] на основе фракталь-
ной структуризации.

В последнее время предметом мно-
гочисленных исследований является 
поиск подхода к систематизации зна-
ний в виде больших массивов инфор-
мации. Одним из решений выступает 
фрактальная структуризация. Впер-
вые понятие «фрактал» было введено 
Бенуа Мандельбротом в 1975  году, в 
его формулировке оно трактовалось 
как широкий класс естественных и ис-
кусственных топологических форм с 
самоподобной иерархической органи-
зованной структурой [4]. В 1988  году 
американский специалист в теории 
динамических систем Майкла Барнсли 
представил концепцию фрактального 
сжатия информации для хранения 
графических образов [4]. В 90-е годы 
ХХ столетия фрактальная структура 
была выявлена как закономерность, 
организующая объекты и процессы в 
разных областях. Так можно наблю-
дать, что фрактальное структурирова-
ние является глобальным сквозным 
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принципом организации разрознен-
ных единиц в целостные системы. Сле-
довательно, он находит отражение и в 
сферах технической эстетики и визу-
альной коммуникации, что делает воз-
можным его применение в практике 
дизайн-проектирования.

Практически данный метод нахо-
дит отражение в форме вербальных и 
визуальных ментальных карт. Выбрав 
основной образ или политипажный 
мотив и задав несколько направлений 
для развития ассоциативного ряда, 
дизайнер определяет алгоритм анали-
за. Однако в процессе реализации 
данного метода исследователь должен 
занять позицию наблюдателя, чтобы 
оценить существующие связи непред-
взято, дать возможность всем цепоч-
кам беспрепятственно выстроится, 
невзирая на самые неожиданные ре-
зультаты.

Провести параллели этого метода 
можно с физическими процессами диф-
фузии, в которых отражаются фракталь-
ные системы построения структур. Со-
гласно определению диффузия  – это 
процесс взаимного проникновения мо-
лекул или атомов одного вещества меж-
ду молекулами или атомами другого, 
приводящий к самопроизвольному вы-
равниванию их концентраций по всему 
занимаемому объёму [3].

Так же и в процессе дизайнерского 
анализа и фрактального структури-
рования предпроектного материала – 
в одних явления находятся отраже-
ния других, образ трансформируется, 
впитывая необходимые смысловые 
нагрузки.

Как было упомянуто ранее, подхо-
дя к дизайн-проектированию, специа-
лист сталкивается с множеством неиз-
вестных, поскольку практика – это ряд 
комплексных действий в ситуации не-
определенности на основе опыта, ра-
циональных и интуитивных реакций. 
Использование политипажных моти-
вов, привычных образов в графически 
устоявшемся виде, позволяет обрести 
дополнительную почву для исследова-
ния, а метод фрактального структури-
рования помогает сделать осязаемыми 
отдаленные, глубокие слои проектной 
задачи.

Алгоритм может быть следующим 
– приобщая к анализу политипажные 
мотивы, специалист задает подобные 
векторы фрактального поиска. К 
примеру, трактовку образа в культу-
рах разных народов. Далее необходи-
мо определить ряд вопросов, кото-
рые равноценно осветят образ в каж-
дом случае (смысловая нагрузка, цве-
товая гамма, роль в коммуникации и 
т.д.). Получив подобные многоэтап-
ные разветвления в вербальном или 
графическом, дизайнер может более 
уверенно и осознанно переходить к 
дальнейшим проектным этапам.

Выводы. Процесс дизайн-проек-
тирования, входящий в поле визу-
альной и культурной коммуникации, 
подчиняется общенаучным методам 
и закономерностям. Метод фрак-
тальной структуризации предпро-
ектного материала является актуаль-
ным в контексте современной прак-
тики, ввиду постоянного увеличения 
массивов информации, потребности 
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ее упорядочивания и удобства ана-
лиза.
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Выбор реставрационного материа-
ла является одним из важнейших эта-
пов реставрационного процесса, по-
скольку мы имеем многочисленные 
свидетельства того, как в результате 
применения непригодных материалов 
и неправильной технологии их ис-
пользования ценнейшие памятники 
культуры либо были безвозвратно 
утрачены, либо оказались в аварийном 
состоянии. В период становления ре-
ставрационной деятельности в каче-
стве материалов применяли те же 
клеи, олифы и лаки, которыми пользо-
вались создатели произведений искус-
ства. На протяжении десятилетий та-
кие адгезивы, как казеин, осетровый, 
мездровый и столярный клеи, воскос-
моляные мастики, эмульсии желтка и 
белка куриного яйца, отвары злаков, 
камеди находились в арсенале рестав-
раторов и в подавляющем большин-
стве случаев решали широкий круг 
реставрационных задач. В отечествен-
ной реставрационной практике по се-
годняшний день отдается предпочте-
ние традиционной методике укрепле-
ния красочного слоя с помощью глю-
тиновых клеев. В эту группу природных 
адгезивов входят осетровый, мездро-

вый и костный клеи. «По химическому 
составу глютиновые клеи представля-
ют собой водные растворы белка кол-
лагена, полимерная молекула которого 
состоит из более чем 20 аминокислот».
[1] Сырьем для получения коллагена 
служат кожа телят, кроликов, рыб, ко-
сти и сухожилия крупного рогатого 
скота, плавательные пузыри осетро-
вых рыб.

Одним из важных преимуществ ме-
тода использования природных клеев 
является огромный исторический 
опыт применения. Первые упомина-
ния об использования глютиновых 
клеев в реставрации масляной живо-
писи относятся к XVIII веку. В Запад-
ной Европе все основные операции 
проводились с использованием 
различных клеящих составов. В 
реставрационных мастерских Италии, 
Голландии и Франции это были 
клейстерные или воскосмоляные сме-
си с различными пластифицирующи-
ми и антисептическими добавления-
ми. Всевозможные частные 
реставраторы использовали различные 
животные клеи и даже смеси из 
масляных красок, жирных глин или 
пигментов с сиккативными маслами. 

О ВЫБОРЕ АДГЕЗИВОВ ДЛЯ РЕСТАВРАЦИИ 
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Применение подобных составов 
оказывало отрицательное влияние на 
физико-химическую структуру автор-
ской живописи. В то время не была 
разработана методика укрепления жи-
вописи. «Если поврежденные части до-
вольно значительны, то их надо 
покрывать жидко сваренным крахма-
лом, а под утюг подкладывают промас-
ленную бумагу».[2] Для этой цели ис-
пользовали воскоканифольный состав 
Вербера либо чисто восковое укрепле-
ние. Так, в 1827  году проведено укре-
пление воском « Мадонны с вишнями» 
Тициана из венской галереи. Основное 
же укрепление картин происходило 
при заклейке на клейстере» бумажным 
пласторном». [3]

В XVIII веке в России существует 
общность в технической и художе-
ственной областях реставрации с 
большинством европейских стран. С 
появлением отечественной реставра-
ционной школы в начале XIX столетия 
разрабатываются собственные методы 
укрепления. Так, А.Ф. Митрохин, ре-
ставратор Эрмитажа и основатель 
школы, видя негативные качества 
большинства применяемых смесей, 
разработал новое связующее. Митро-
хин опытным путем пришел к тому, 
что наилучшим соотношением являет-
ся смесь одной части осетрового клея с 
двумя частями меда.[4] Подобное со-
отношение рекомендовано и в совре-
менной консервации. Клеевой раствор 
прекрасно соответствует таким требо-
ваниям, как высокая адгезия, доста-
точная эластичность и обратимость. К 
недостаткам стоит отнести понижен-

ную биостойкость. Также в условиях 
переменной влажности в пленках осе-
трового клея возникают внутренние 
напряжения, способные вызвать по-
вторное разрушение укрепленного ав-
торского материала.

В XX веке благодаря развитию хи-
мической науки в сфере реставраци-
онных материалов появились альтер-
нативные материалы, способные про-
тивостоять более жестким условиям 
существования произведений в изме-
нившейся исторической и экологиче-
ской обстановке. В зарубежной прак-
тике почти во всех областях реставра-
ции отчетливо просматривается тен-
денция к переходу от природных 
материалов к синтетическим. Синте-
тические материалы характеризуются 
повышенной биостойкостью, они бо-
лее технологичны и просты в обраще-
нии. Анализ ассортимента зарубеж-
ных адгезивов показывает, что пода-
вляющее большинство составляют со-
полимеры на основе винилацетата и 
эфиров акриловой и метакриловой 
кислот. Большая часть выпускается в 
виде дисперсий и лишь небольшой 
процент составляют твердые полиме-
ры. На основе соединений одного и 
того же химического состава разными 
фирмами выпускаются материалы под 
различными марками. Наиболее из-
вестным и широко применяемым ма-
териалом на основе акрилатов являет-
ся Paraloid 72, который представляет 
собой сополимер метакрилата с этил-
метакрилатом соотношении мономе-
ров 30:70. В США этот состав выпуска-
ется под названием AcryloidB 72. 
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Paraloid B 72 продается в виде прозрач-
ных гранул, растворимых в ксилоле, 
тулуоле и изопропиловом спирте. Этот 
материал применяется для укрепления 
красочных слоев всех видов живопи-
си. Акриловые дисперсии составляют 
основу ассортимента реставрацион-
ных адгезивов, выпускающихся за ру-
бежом. Они представляют собой по-
лимерные синтетические материалы, в 
которых дисперсионной средой явля-
ется вода, содержащая разного рода 
эмульгаторы, а в качестве дисперсной 
фазы-сополимеры на основе эфиров 
акриловой и метакриловой кислот. 
Акриловые дисперсии обладают высо-
кой свето-, атмосферо- и влагостойко-
стью. В качестве адгезива для укрепле-
ния красочного слоя в реставрации 
станковой живописи используют 
Rohamer D 498, Plextox B500, Rohamer 
D 500 Primal AC-643, Rhoplex AC- 643, 
Lascaux Hydro-Prime-750. [5]В конце 
ХХ века одним из ключевых клеящих 
составов становится синтетический 
аналог воскосмоляной мастики- BEVA 
371. Этот адгезив в 1970  году Густав 
Бергер представил в Нью-Йорке. Ма-
териал BEVA 371получил широкое рас-
пространение в качестве клеевого свя-
зующего для укрепления структуры 
масляной и темперной живописи, ду-
блирования и подведение кромок во 
многих реставрационных организаци-
ях Европы и Америки. Первые резуль-
таты его внедрения представлены на 
13-й ежегодной конференции амери-
канских консерваторов. Дублировоч-
ная методика, на основе сополимера 
BEVA371  успешно используется уже 

более 40 лет, а свойства материала по-
стоянно совершенствуются. В настоя-
щее время на основе сополимеров вы-
пускается целая линейка реставраци-
онных материалов в виде безводного 
адгезива ( BEVA371  solution или виде 
сухой гранулированной смолы ), во-
дные дисперсии ( BEVA D-8) и сухой 
рулонной пленке на подложке ( BEVA 
371  film ). [6]Адгезив Beva 
D-8 Dispertion представляет собой вы-
соковязкую водную дисперсию на ос-
нове сополимера винилацетата с эти-
леном, эмульсифицированную летучи-
ми соединениями, испаряющимися в 
процессе сушки. Производители заяв-
ляют о таких свойствах как, обрати-
мость, бесцветность и прозрачность. 
Он не проникает в пористые материа-
лы, образуя пленку на поверхности, 
что облегчает процесс его удаления 
при необходимости.

Систематические работы по ис-
пользованию синтетических материа-
лов в отечественной реставрационной 
практике проводились с конца 1960-
х  – начала 1970-годов. Во ВНИИР в 
начале 1980-х годов была проведена 
работа по выбору дисперсий для ре-
ставрационных целей. Выбор произво-
дили путем отбора материалов, анало-
гичных применяющимся за рубежом 
по химическому строению и коллоид-
но-физическим свойствам. Так отече-
ственные дисперсии АК- 211  и АК  – 
202, являются аналогами зарубежных 
клеев Plextol D498  и Plextol D360, 
Lascaux 360HVи Lascaux 498HV. 8

Сегодня синтетические и природ-
ные материалы успешно сосуществу-
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ют. Выбор материала диктуется кон-
кретной реставрационной задачей и 
зависит от природы авторских матери-
алов, использовавшихся при изготов-
лении произведений искусства, от 
вида повреждений и степени сохран-
ности объекта. Несмотря на то, что в 
практической консервации живописи 
в России основной упор делается на 
сохранение традиционных, проверен-
ных временем методов и материалов, 
использование синтетических клеев 
может быть допустимо в ряде особых 
случаев.

Метод укрепления красочного слоя 
с помощью глютиновых клеев весьма 
успешен для восстановления целост-
ности структуры картины XVII-XIX 
вв., написанных с соблюдением клас-
сической техники масляной живопи-
си. Но для живописи ХХ века этот 
способ не всегда уместен, так как в 
силу технико-технологических осо-
бенностей, он не дает положительных 
результатов. Особенностью живописи 
этого периода является ее эксперимен-
тальный характер, несоблюдение тех-
нологий подготовки и самих живопис-
ных приемов. Частым повреждением 
живописи XX века являются расслое-
ния красочного слоя, и как результат-
осыпи.

Применение натуральных и синте-
тических адгезивов можно рассмо-
треть на примере реставрации по-
вреждений картины Гордеевой В.И. 
«Портрет мальчика», 50-60-ее годы 
ХХ века. Технологической особенно-
стью является отсутствие грунта, кра-
сочный слой нанесен по предвари-

тельной проклейке, что определило 
последующие повреждения и разру-
шения. Со временем из-за отсутствия 
грунта ослабла связь между красоч-
ным слоем и холстом. На отдельных 
участках с корпусно нанесенными 
мазками начался процесс расслоения. 
Таким образом, одной из важных за-
дач был выбор метода укрепления 
деструкции красочного слоя. Сначала 
были выполнены пробы по укрепле-
нию с помощью глютиновых клеев, но 
они не дали положительных результа-
тов, поэтому на реставрационном со-
вете было принято решение прово-
дить укрепление на синтетические 
клеи. После выполнения проб мы от-
дали предпочтение адгезиву BEVA-D8. 
Под отстающие фрагменты красочно-
го слоя мягкой кистью наносился со-
став  – BEVA D8, разбавленный c во-
дой в соотношении ( 1:3 ), затем кра-
сочный слой аккуратно укладывался 
фторопластовым шпателем. В каче-
стве экспериментального варианта на 
отдельных участках отстающие ча-
стички красочного слоя были укре-
плены эмульсией, разработанной 
Куксом Ю.М., профессором кафедры 
технико  – технологических исследо-
ваний РАЖВиЗ Ильи Глазунова, тех-
нологом – реставратором высшей ка-
тегории и Лукьяновой Т.А., деканом 
факультета реставрации живописи 
РАЖВиЗ Ильи Глазунова, техноло-
гом  – реставратором первой катего-
рии. Состав эмульсии: глютиновый 
клей  – 20% и специальным образом 
приготовленное льняное масло в рав-
ных частях. Масло добавлялась посте-
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пенно в теплый клеевой состав при 
механическом перемешивании. Для 
получения рабочей эмульсии исход-
ный состав разбавлялся водой до 7% 
концентрации клея. Методика укре-
пления на эмульсию в целом анало-
гична с работой дисперсии BEVA- D8, 
но требует дополнительного времени 
из-за более длительного процесса же-
латинизации глютинового клея. Дан-
ный способ дал положительный ре-
зультат. В случае принципиального 
отказа от синтетических клеев эмуль-
сия может стать альтернативой совре-
менных адгезивов.

В настоящий момент выбор обо-
снованных материалов и методов  – 
одна из главных задач для современно-
го реставратора. В действительности 
не бывает совершенно одинаковых ре-
ставрационных ситуаций, и в каждом 
конкретном случае приходится кор-
ректировать известные ранее методи-
ки. Для правильного выбора материа-
ла и способа применения реставратор 

должен не только обладать теоретиче-
скими знаниями, но и достаточной 
практикой их применения.
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Один з найвідповідальніших шля-
хів та найскладніших методів презен-
тації власної творчості для художни-
ка  – продемонструвати її результати 
представниками тієї частини публіки, 
яку можна вважати найвибагливішою. 
А до таких належать колеги за цехом, 
тобто власне самі митці, та студент-
ство  – той прошарок прогресивного 
глядацтва, який не замовчує негаразди 
та недоліки, та думка якого рухає впе-
ред культуру та мистецтво. Саме такий 
шлях обрав при організації чергової 
персональної виставки кандидат мис-
тецтвознавства, професор кафедри 
мистецтвознавчої експертизи Націо-
нальної академії керівних кадрів куль-
тури і мистецтв (НАКККіМ), київ-
ський художник Вадим Володимиро-
вич Михальчук. Живописець, арт-
куратор, арт-дилер, колекціонер, 
видавець, викладач  – на сьогодні у 
столичній арт-еліті він уже посідає до-
сить вагоме місце. У послужному спис-
ку митця вже є два одноосібних про-

екти, що відбулися у столичному мис-
тецькому просторі 2013 та 2015 рр., та 
кілька десятків колективних проектів, 
у яких він брав участь, починаючи ще 
з буремних 1990-х рр. [1]. Немало з 
проектів ініціював та виступав як ку-
ратор на них сам. Крім наукового сту-
пеня та вченого звання як дослідник, 
він є володарем низки грамот, дипло-
мів, навіть кількох орденів як громад-
ський та культурний діяч.

Митець експонував свій живопис 
на різних виставкових майданчиках, 
від залів Українського фонду культу-
ри, головою наглядової ради якого він 
є, до залів великих китайських міст, де 
вже неодноразово експонувався живо-
пис українських митців, чому немало 
сприяв і В. Михальчук як громадський 
діяч та арт-куратор. Але цього разу ви-
ставка, що відкрилася  30  жовтня 
2018  р. у просторах НАКККіМ [3], де 
художник працює на посаді професо-
ра, закликана продемонструвати його 
творчість не тільки широкій публіці, 
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яка вже не раз мала змогу познайоми-
тися з живописом митця, але спрово-
кувати інтерес до неї та викликати ре-
акцію у відповідь від творчого сту-
дентства та колег, художників та мис-
тецтвознавців. Саме вони є 
найжорсткішими критиками та про-
фесійними суддями, критиками живо-
пису.

Виставка займала два сегменти екс-
позиційного простору навчального 
корпусу академії, яка гарно відповідає 
вимогам до експонування творчих ро-
біт, бо розташована в старих лавр-
ських будівлях, що зберігають дух дав-
нини та мистецький присмак, на тери-
торії Києво-Печерської лаври. Осно-
вна частина робіт розмістилася в залі 
засідань Вченої ради, яка відразу від-
чутно змінила свою образну побудо-
ву  – офіційний настрій ділового при-
міщення отримав забарвлення мис-
тецької акції. Загалом представлено 
біля тридцяти творів, виконаних у тех-
ніці олійного живопису в період з 
2000  по 2018  рр. Це напрацювання 
митця за останні майже два десятиліт-
тя, впродовж яких можна було відсте-
жувати етапи творчої еволюції автора. 
Загальна концепція виставки передба-
чає можливість для глядача ознайоми-
тися з усіма широтами жанрового діа-
пазону живописця (рис. 1-2): в експо-
зиції представлені абстрактні компо-
зиції, натюрморти, деякі жіночі образи 
художника, яких у творчому доробку 
дуже багато [5], пейзажі, які, мабуть, 
найширше подані на виставці і саме 
яким можна завдячувати назвою про-
екту  – «Минуле та майбутнє». Широ-

кий ряд пейзажних полотен    В. Ми-
хальчука представляє як пам’ятки дав-
нини, українські та інших країн, так і 
сьогоднішню архітектуру міст, що уо-
соблює суто сучасний вигляд мегапо-
лісу [4]. Тут можна побачити і карпат-
ські краєвиди, і київські сакральні 
пам’ятки та славнозвісні архтектурні 
споруди світського призначення, знані 
киянами та вподобані гостями міста, й 
іспанські пристрасні картики живо-
писної природи з архітектурним стаф-
фажем, китайські величні споруди, 
тощо. Але особливе місце в експозиції 
посідає образ Києва, з усіма його зна-
менитими храмами, будівлями, овія-
ними легендами, і, звісно, лаврськими 
пагорбами, які дали прихисток чис-
ленним музеям столиці і самій акаде-
мії, де розгорнулася експозиція.

Усі твори витримані в упізнаваній 
авторській манері В. Михальчука, який 
впродовж років заняття живописом ви-
робив власний почерк: він дуже добре 
стилізує, володіючи засобами перетво-
рення образу на деяку подобу символу, 
знаку. Завдяки цьому композиції до-
сить лаконічні, об’єднані між собою 
яскравою, майже позбавленою великих 
за площиною чорних плям, палітрою, 
гедоністичність якої стала візитівкою 
майстра [2]. Не дарма одну з виставок, 
як і каталог своїх творів, який незаба-
ром побачить світ, художник назвав 
«Веселі картинки». Площинність, ві-
тражність, схильність до стилізації, гео-
метризація, узагальнення, декоратив-
ність роблять роботи не тільки приво-
дом для естетичного задоволення, але й 
дає можливість пристосовувати їх для 
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прикрашання інтер’єрів, адже колорис-
тична гама та домінуючі сюжетні лінії 
полотен дозволяють підібрати картину 
худоника для приміщення будь-якого 
типу та призначення, від ділового до 
розважального. 

 Усі представлені твори виставки 
демонструють наявність у майстра 
високого рівня експозиційної куль-
тури, що, на жаль, наявне далеко не у 
кожного митця сьогодні  – питання 
побудови експозиції, оформлення 

Рис. 1-2. Персональна виставка Вадима Михальчука «Минуле і майбутнє» 
у НАКККіМ. 30 жовтня 2018 р., Київ, Україна
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робіт, підготовка експлікаційного су-
проводу до них часто-густо залиша-
ються поза увагою. Виставка «Мину-
ле і майбутнє» ці питання не обі-
йшла, вони вирішені на гідному рів-
ні. Відвідувачам запропонований 
плакат із СV майстра, де подані осно-
вні віхи його творчої біографії. Пре-
зентація відбулася за присутності 
керівництва академії на чолі з її рек-
тором, доктором філософії, професо-
ром В. Г. Чернецем, за підтримки 
якого ця експозиція у стінах академії 
стала можливою і який став і одним з 
авторів вступної статті до каталога 
творів художника, виданню якого пе-
редує ця виставка. Саме ці поважні 
відвідувачі стали першими глядача-
ми, після яких виставку мали змогу 
побачити і викладачі  – художники, 
музиканти, хореографи, режисери та 
актори, творче студентство. Саме 
така публіка завджди є дуже важким 
випробуванням для будь-якого мит-
ця, бо вона дуже прискіплива, поде-
куди  – іронічна, навіть цинічна, бо 
має не тільки тяжіння до прекрасно-
го як будь-який аматор, а й право 
голосу як професіонали. Тому крок 
влаштувати виставку саме тут свід-
чить про гарну підготовку та виваже-
ну концепцію події, відсутність стра-
ху перед глядачем та відповідаль-
ність. У залі, де вивешена більшість 
полотен, навіть проводяться заняття, 
тобто навчальний процес має візу-
альну підтримку, а студентство – на-
очні приклади того матеріалу, що 
аналізують, замість слайдів чи ілю-
страцій вони мють змогу побачити 

мистецькі твори безпосередньо, об-
думати, проаналізувати.

На сьогодні твори Вадима Михаль-
чука, Заслуженого художника Украї-
ни, члена Національної спілки худож-
ників України, зберігаються як у дер-
жавних музеях та галереях кількох 
країн, так і в приватних колекціях 
поціновувачів сучасного українського 
мистецтва – в Києві, Одесі, в німець-
ких зібраннях, у Китаї. А відвідувачі 
Києво-Печерської лаври мали змогу 
познайомитися з творчістю живопис-
ця впродовж місяця.
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На сучасному етапі розвитку педа-
гогічної науки великого значення на-
буває професійна підготовка майбут-
ніх хореографів у педагогічних універ-
ситетах. Вчитель хореографії як фахі-
вець повинен мати сформований 
комплекс мистецьких знань, умінь і 
навичок [1].

В той же час, у процесі аналізу су-
часного стану музично-педагогічної 
освіти виявлено певні недоліки у фахо-
вій підготовці майбутнього вчителя 
хореографії, які пов’язані з недостат-
нім формуванням музично-теоретич-
них знань та умінь студентів-хорео-
графів, на що, в першу чергу, впливає 
різний рівень довузівської підготовки 
вступників на мистецькі факультети 
педагогічних університетів.

Враховуючи те, що в групі для за-
нять з теорії музики і сольфеджіо на-
вчаються студенти, з яких дехто закін-
чив школи мистецтв або музичні сту-
дії, і студенти, котрі взагалі не мають 
початкової музичної освіти, завдання 

викладача значно ускладнюються.
В цьому випадку застосування тра-

диційних форм і методів навчання 
сольфеджіо в таких групах стає мало-
ефективним. Це спонукало до розроб-
ки спеціальної методики, що ґрунту-
ється на диференційованому підході 
до навчання музично-теоретичним 
дисциплінам студентів-хореографів з 
різним рівнем музичної підготовки.

Аналіз спеціальних досліджень у 
підготовці вчителя музики на музич-
но-педагогічному факультеті (О.
Апраксіна, Л.Арчажникова, Р.Верхо-
лаз, Г.Голик, К.Матвєєва, Г.Падалка, 
О.Ростовський, О.Румянцева, Г.Сагай-
дак, М.Сорокіна, Г.Ципін, О.Щолоко-
ва), дозволяє узагальнити форми та 
методи музично-теоретичної підго-
товки.

Проблемою диференціації освіти у 
вищому закладі займались Я.Бурлака, 
Т.Васильєва, Ю.Савченко, В.Салогов, 
та ін., у галузі музичної педагогіки  – 
О.Білоус, Т.Благова, П.Харченко та ін. 

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОСВОЄННЯ ДИСЦИПЛІН “ТЕОРІЯ 
МУЗИКИ” І “СОЛЬФЕДЖІО” СТУДЕНТАМИ-
ХОРЕОГРАФАМИ З РІЗНИМ РІВНЕМ МУЗИЧНОЇ 
ПІДГОТОВКИ

Назаренко І.М.
Доцент, кандидат педагогічних наук,  
Мелітопольський державний педагогічний університет ім. Б. Хмельницького
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У той же час, методика музично-теоре-
тичного навчання студентів-хореогра-
фів, яка побудована на принципах ди-
ференційованого підходу, потребує 
подальшої розробки.

Спеціальна музично-теоретична 
підготовка студентів-хореографів мис-
тецьких відділень педагогічних універ-
ситетів різнобічна і включає декілька 
структурних елементів навчальних 
дисциплін. Це предмети музично-тео-
ретичного та музично-історичного ци-
клу: теорія музики, сольфеджіо, істо-
рія зарубіжної, української і сучасної 
музики.

Такі дисципліни, як теорія музики і 
сольфеджіо, закладають основи теоре-
тичних знань у галузі музичної педаго-
гіки. Саме на заняттях з цих предметів 
у студентів, майбутніх учителів хорео-
графії, формується система методів 
розвитку музичного слуху, навичок 
сольфеджування та метро-ритмічного 
чуття.

Раціональним шляхом вдоскона-
лення процесу музично-теоретичної 
підготовки (досягнення студентами з 
різним рівнем знань однаково профе-
сійного рівня знань, умінь і навичок) є 
застосування принципів диференційо-
ваного навчання в класі теорії музики і 
сольфеджіо.

Сучасні теоретичні розробки дифе-
ренційованого навчання є досить різ-
нобічними. Так, на думку сучасних 
вчених, диференційоване навчання 
включає не тільки організацію проце-
су навчання в залежності від ураху-
вання індивідуальних особливостей у 
навчанні, але й являє собою форму 

розділення учнів на порівняно одна-
кові за рівнем навчання групи (силь-
них, середніх та слабких) для здійснен-
ня навчальної роботи з цими групами 
на різному рівні (але з метою оволодін-
ня єдиним програмним матеріалом) 
[2].

З точки зору провідних науковців, 
метою диференційованого навчання 
має виступати “досягнення студента-
ми з різним рівнем знань та вмінь од-
накового рівня; студентами, які мають 
однаковий рівень підготовки  – досяг-
нення різних рівнів знань; досягнення 
різних рівнів засвоєння знань студен-
тами, які мають різний вихідний рі-
вень і різні можливості” [5, с.476].

Таким чином, сутність диференціа-
ції полягає у різноманітності методів, 
засобів і форм організації навчального 
процесу майбутніх учителів хореогра-
фії, а сама успішність диференційова-
ного навчання зумовлюється конкрет-
ними завданнями кожного етапу на-
вчання, шляхами їх розв’язання, враху-
ванням індивідуальних особливостей 
студентів та педагогічної майстерності 
викладача [4].

З нашої точки зору, можливо виді-
лити наступні умови, котрі необхідні 
для реалізації диференційованого під-
ходу: знання особливостей рівня під-
готовки студентів, аналіз характеру 
навчального матеріалу, постановка ці-
лей диференційованої роботи та її ре-
зультатів для кожного студента, наяв-
ність системи вищеозначених завдань, 
системи роботи за диференційовани-
ми завданнями, що поєднується із за-
гальною роботою всієї групи.
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У процесі створення системи дифе-
ренційованих завдань необхідно про-
вести діагностику двох сторін: з одно-
го боку  – академічної групи (з метою 
виявлення рівня підготовленості сту-
дентів до навчання та засвоєння ново-
го матеріалу); з іншого  – навчального 
музично-теоретичного матеріалу (з 
метою передбачення й упередження 
певних утруднень засвоєння студента-
ми).

Застосування диференційованих 
завдань досягне успіху за умови систе-
матичності, цільового планування на 
різних етапах музично-теоретичної 
підготовки.

У навчальній дисципліні 
“Сольфеджіо” диференційовані за-
вдання розраховані на студентів з різ-
ними навчальними можливостями, 
здібностями та працездатністю. Такі 
завдання, як формування та розвиток 
навичок співу, засвоєння творчих на-
вичок, розвиток навичок визначення 
на слух мажорних і мінорних гам, різ-
них ладів, інтервалів, акордів, ритміч-
них рисунків, ступенів ладу в тональ-
ності безумовно передбачають й різ-
ний рівень фахових компетентностей 
(знань, умінь і навичок).

Урахування таких позицій забезпе-
чує посильне розв’язання диференці-
йованих завдань на можливому рівні. 
Диференціація домашніх завдань до-
помагає поступово покращувати 
якість навчання студентів та підвищує 
темпи засвоєння музично-теоретич-
ного матеріалу.

Основними вимогами щодо органі-
зації роботи студентів за диференційо-

ваними завданнями є наступні: посту-
пове підвищення рівня складності за-
вдань (оволодіння студентами знання-
ми, вміннями та навичками з теорії 
музики та сольфеджіо на доступному 
рівні спрямовує до переходу на більш 
високий рівень); індивідуальний під-
хід до окремих студентів у кожній ти-
пологічній групі в процесі роботи над 
диференційованими завданнями. 
Оптимальним варіантом для здійснен-
ня диференційованого підходу до сту-
дентів є організація диференційованої 
самостійної роботи для кожної типо-
логічної групи студентів [4].

Вітчизняними вченими запропоно-
вано певну типологію завдань для са-
мостійної роботи: відтворення за зраз-
ком, реконструктивно-варіативні, ев-
ристичні, творчі завдання, які допус-
кають застосування інших засобів 
диференціації завдань [1].

На наш погляд, можливо виокре-
мити такі принципи варіювання само-
стійної роботи відповідно до кожної 
групи студентів: визначення провід-
ного типу самостійної роботи для кож-
ної групи; забезпечення оптимальної 
кількості завдань для кожної групи; 
диференційоване формування прийо-
мів навчально-пізнавальної діяльності 
й навчально-пізнавальних умінь; за-
стосування диференційованих форм 
контролю та видів оцінки самостійної 
роботи. Тобто, система диференційо-
ваних завдань передбачає застосуван-
ня різнорівневих завдань до студентів 
різних типологічних груп.

Для студентів, що не мають музич-
ної освіти, розроблено систему дифе-
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ренційованих завдань, яка містить 
вправи на інтонування, сольфеджу-
вання, музичний диктант і творчі за-
вдання (створення одноголосних пері-
одів різної побудови, інтервальних та 
акордових побудов для роботи з усни-
ми та письмовими диктантами). Ці за-
вдання диференціюються за складніс-
тю матеріалу, за обсягом, за ступенем 
допомоги викладача.

У подальшій підготовці слід навчи-
ти студентів працювати самостійно, 
озброїти їх методами самопідготовки, 
рекомендувати необхідну навчальну, 
теоретичну та методичну літературу, 
опрацювання якої допоможе майбут-
нім учителям хореографії постійно 
вдосконалювати навички сольфеджу-
вання, слухового аналізу, запису музи-
ки на слух, а також застосовувати їх на 
заняттях з інших фахових дисциплін.

Мета диференційованого підходу в 
навчанні є в тому, щоб знаючи та вра-
ховуючи індивідуальні відмінності в 
навчанні студентів, виявити для кож-
ного з них більш раціональний харак-
тер роботи [3]. Головним завданням 
диференційованого підходу у музич-
но-теоретичній підготовці є досягнен-
ня студентами, які мають різний рі-
вень підготовки, однакового рівня 
знань, умінь та навичок.

В процесі здійснення диференційо-
ваного підходу у музично-теоретичній 
підготовці завдання викладача поляга-
ють у наступному: врахування індиві-
дуальних особливостей студентів для 
умілого розподілення їх по групах; чіт-

кий зміст і структура кожного заняття, 
система контролю і перевірки резуль-
татів роботи. Важливим є поєднання 
на заняттях з теорії музики і сольфе-
джіо індивідуальної, групової та фрон-
тальної роботи студентів.

Для успішної реалізації диференці-
йованого навчання велике значення 
має фахова компетентність викладача, 
як показник сформованості професій-
но необхідних якостей і характеристик 
на засадах системи теоретичних знань 
та практичного досвіду.

Отже, застосування диференційо-
ваного підходу на заняттях з теорії 
музики і сольфеджіо забезпечує успіш-
не засвоєння студентами музично-тео-
ретичних знань, умінь і навичок, а та-
кож оптимізує весь процес фахової 
підготовки майбутніх учителів хорео-
графії в педагогічному університеті.
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Як і будь-який інший вид мисте-
цтва, сучасний цирк швидко розвива-
ється. Зміни менталітету людей, смаки, 
культурні та мистецькі вподобання 
відповідають загальним тенденціям у 
суспільстві. Звісно, циркове мистецтво 
не може стояти осторонь загальних 
трансформаційних процесів у полі 
культури.

Цирк сьогодні  – це вже не просто 
вистава з окремим цирковими номера-
ми, це справжнє театралізоване дій-
ство, наповнене і хореографією, і вока-
лом, і пластикою, неймовірними світо-
вими ефектами та вражаючими гри-
мом і костюмами. Сучасний цирк – це 
не тільки диво для дітей, а справжня 
магія і для дорослих, які поринають у 
світ чудес, де кожен артист захоплює 
своїми неймовірними можливостями, 
трюками.

Відвідуючи цирк, ми бачимо яскра-
ві номери, складні трюки, але саме го-
ловне –ми бачимо легкість у виконані 
важких вправ та прийомів. Іноді люди 
навіть не уявляють, наскільки це тяж-
ка праця, вправності в якій теж треба 
вчитись, здобуваючи самостійну про-
фесію. По всьому світі існує багато 

циркових студій, освітніх закаладів 
різних типів, де цирковому мистецтву 
навчають на високому професійному 
рівні, готують майбутніх артистів. 
Проте окремих відомих центрів, де 
спеціалізацією була б суто еквілібрис-
тока, майже немає. Тому професіона-
лів у цій галузі дуже мало.

Один з провідних жанрів, на яких 
тримається сучасне циркове дійство, – 
еквілібристика. У багатьох сучасних 
цирках цей жанр дає змогу створити 
неабияке шоу, посідаючи одне з голо-
вних місць у системі жанрів циркового 
мистецтва загалом. Так відбувається, 
наприклад, у модерних цирках Австра-
лії («Оз»), Іспанії («Прайс»), Німеччи-
ни («Ронкаллі»), Франції («Фенікс»), 
ін. Кожен з вищеназваних цирків має у 
трупі у своїх артистів чималу кількість 
еквілібристів-балансерів.

Питання місця еквілібристики у су-
часному цирку має досить велике зна-
чення, адже номери балансерів є дуже 
цікавими та захоплюючими, а в поєд-
нанні з технічними можливостями 
сьогодення з номеру еквілібриста мож-
на створити справжній витвір мисте-
цтва. До того ж, еквілібристика  – це 

ЕКВІЛІБРИСТИКА ЯК ФЕНОМЕН СУЧАСНОГО 
КУЛЬТУРНОГО ПОЛЯ
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Ключові слова: циркове мистецтво, еквілібристика, цирк «Дю Солей», 
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феномен, прийнятний не тільки для 
цирку, він виходить за межі манежу.

Одна з особливостей організму лю-
дини  – вроджене почуття рівноваги. 
Бувають випадки, коли людині дуже 
тяжко відшукати баланс та рівновагу у 
своему тілі, як у фізичному так і в ду-
ховному аспектах. Для вирішення цієї 
проблеми і потрібні заняття еквілі-
бристикою. Це формує швидкість ре-
акції, координацію рухів, зміцнює вес-
тибулярний апарат, привчає орієнту-
ватися в незвичайних умовах. Дуже 
корисними є групові заняття. Вони 
дають можливість бачити помилки і 
маленькі перемоги колег, що сприяє 
кращому сприйняттю вправ, дозволяє 
контролювати правильність їх вико-
нання. На групових заняттях учасники 
привчаються допомагати товаришеві і 
страхувати один одного. Вправи з екві-
лібристики є дуже потрібними у тако-
му виді мистецтва як фігурне катання. 
Сама їзда на ковзанах вже потребує 
достатньої підготовки балансу та рів-
новаги, а ще трюки, які артисти вико-
нують на льоду, потребують рівноваги 
вже на професійному рівні. Тому час-
то такі заняття з еквілібристики про-
водять тренери фігуристів, за основу 
беруть рівновагу на носку ковзана на 
одній нозі, стійки у партнера на пле-
чах (для різних підтримок). Баланс 
потрібен і для любителів скейтів та 
двухколісних засобів пересування, як 
сігвей або героскутер. Завдяки поста-
новці корпуса у чіткому положенні та 
вмінні знайти баланс і рівновагу мож-
ливо володіти способами пересуван-
ня на них.

Еквілібристика в цирку розвива-
ється дуже стрімко, хоча її деякі різ-
новиди втрачають популярність, а де-
які, навпаки, набирають обертів. Та-
кож з›являються новий реквізит та 
нові техніки дивовижного жанру, що 
теж сприяє його еволюції та кісним 
трансформаціям, впливає на популя-
ризацію.

Як приклад застосування сучасного 
еквілібру можна навести номер акто-
рів цирку «Дю Солей»: ручний еквілібр 
на тростях у скляній півкулі, наповне-
ній водою (шоу «Амалуна»). Сам рек-
візит уже захоплює та створює надзви-
чайний ефект. Номер побудований на 
тому, що артистка виконує трюки, сто-
ячи на руках на тростях, а після кож-
ного здійснює стрибок у воду з поло-
ження, в якому закінчила трюк. Взає-
модіючи з водою, еквілібристка також 
виконує різноманітні затяжки та ку-
вирки у самому «аквариумі», а потім 
дуже плавно виходить із води вже в 
інший трюк у положені стійки на ру-
ках. Неймовірний ручний еквілібр у 
поєднанні з дуже незвичним реквізи-
том та водою справляє незабутнє вра-
ження у глядача.

У цирку «Дю Солей» є ще один но-
мер, який яскраво відображає специ-
фіку сучасного еквілібру. Всі звикли 
бачити виступи балансерів на підлозі, 
на п›єдесталі чи на столі на котушках, 
що впевнено тримаються на манежі чи 
сцені та не дають артисту зайвих коли-
вань чи непотрібних рухів. Проте в 
даному випадку все складніше. Посе-
ред номеру, неочікувано для всіх, 
п’єдестал, на якому працює балансер, 
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здіймається на тростях у повітря, на 
чималу висоту, та поволі розхитуєть-
ся, наче гойдалка. Для виконання та-
кої задачі потрібне неймоіврне почут-
тя рівноваги, щоб артист мав змогу 
впоратися з балансом і на котушках, і 
просто у повітрі. Фактично, можна 
сказати, що сучасна еквілібристика 
базується на поєднані непоєднувано-
го, щр дає можливість. Відмова від 
стандартів, синтез жанрів та експери-

менти з реквізитом – ось на чому три-
мається еквілібр сьогодні.
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“There is one small paradise called 
Georgia and in that small paradise lives 
one small nation who’s heart beats for 
success, kindness and happiness of the 
population,” wrote the great Georgian 
educator, writer and public figure Ilia 
Chavchavadze. Georgian culture is one of 
the biggest contributions of world civili-
zations and is also as old as the population 
itself. The Georgian language is beautiful, 
flexible and precise, of the original struc-
ture, ”wrote a French linguist, Rene Lafo-
ni. (Turnava S. 1969, Tb). No culture of 
the country exists independently; there 
will always be a mutual influence between 
cultural nations.

A country full of mistery - Kolkheti 
and Iberia - were one of the wonders of 
the civilized world. In the ancient Greek 
mythologies, it is described as the birth-
place of Aieti and Medea, where the Ar-
gonauts in the leadership of Iasoni arrived 
to search for gold.

In the life of the Georgian people, the 
adoption of Christianity was a tremen-
dous phenomenon. This phenomenon 
ruled the cultural life of Georgians, deter-
mined a new vision of nations. Georgia 
was originally a country located at the 
crossroads of cultures, so the country re-
spected both the cultural value of Eastern 
countries and Western countries. A large 
role in the development of Georgian cul-
ture in foreign countries was invested by 

Georgian abbeys. More extensive was the 
network of centers of these abbeys. Geor-
gians had close cultural contact with the 
Byzantine world, Christian Palestine and 
Syria. Georgian educated society firmly 
knew everything new and fundamental 
that was created in the Christian world of 
Byzantium and the Middle East. (The old-
est monuments of Georgian writings, 
1967).

The centers of an important and large 
foreign Georgian culture should be: a 
monastery in the desert of Judah, a monas-
tery of Iveria (Ivironi) on the Athenian 
mountain in Greece, Black ie. Wonderful 
mountain (in Antioch, Syria), Jvari Mon-
astery in Jerusalem (Palestine), Cyprus and

In Palestine — in Jerusalem, in the 
desert of Judah, near Bethlehem, in the 
vicinity of Bir Elkuti, a monastery located 
in the north-west of Khirbet Siyar Al-
Gamani was built by Peter Imer in about 
444. This monastery in the oldest sources 
is mentioned by various names - “the 
monastery of Georgians”, “the monastery 
of Iberians” (today it is also called the 
monastery of Bethlemy). Peter Iberi and 
Ioane Corbo worked here. In 1952, the 
Italian archeologist Virgilio Corbo found 
the ruins of the monastery. In 1955, he 
himself published a book “Excavations 
and monasteries of the neighborhoods of 
Siyar Al-Gamani (follower of the shep-
herd) (P. Virgilio Corbo. 1955)

THE OLDEST CHRISTIAN CULTURAL MONUMENTS OF 
GEORGIA IN FOREIGN COUNTRIES

Ia Jichonaia 
PhD in History Sokhumi State University Georgia, Tbilisi
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As a result of the excavations, three 
mosaic manuscripts were found, one of 
them was not damaged, the second and 
third were in the form of fragments. Ac-
cording to scientists, the first inscription 
dates from 532 - 552 years, the second 
and third are old enough and should be 
performed in approximately 440s 
(Chachanidze V. 1974, 35).

Inscriptions of Palestine are more val-
uable documents of grammar. The oldest 
sources show that Georgians had up to 20 
abbeys in Palestine.

In the west of the Arabian Peninsula, 
in the southern sector of the Sini Penin-
sula, was located the Georgian Monas-
tery named after St. Catherine. Even at 
the beginning of the 6th century, very 
few Georgians lived on Mount Sini. In 

the 10th century, Georgian satvistomo 
was established, which Georgian leaders 
soon left infringed upon in Palestine 
with the help of the Arabs in the 10th 
century. Mount Sini, as an impassable 
corner, was comparatively protected 
from attacks of enemies and wars, there-
fore dated or undated many Georgian 
manuscripts are protected and preserved 
here. Famous scholars, poets, caligraphs 
gathered in the monastery of St. Cathe-
rine. These were: Ioane Manchhi, Makari 
Leteleli, Ioane-Zosima and others. Their 
single activity created a very rich book 
contribution, which vividly expressed 
the diverse literary interests of Geor-
gians. The monastery had a library, a 
reading room and special catalogs. In the 
history of Georgian culture, the impor-
tance of the monastery of Mount Sini is 
very large, because there is preserved 
most of the oldest manuscripts. Many of 
them are still preserved on Mount Sini, 
some have been saved in different coun-
tries of the world: in the libraries of 
Prague, Graces, St. Petersburg and the 
USA. In the leadership of the Georgian 
kings, the abbey of Mount Sini for a long 
time continued its monastic life and lit-
erary activity, but since the 15th century 
all activity has decelerated sensibly since 
the political situation has become tense 
between the Georgian and Ottoman 
Imeria and the salvation of Georgian ab-
beys has become impossible.

Among Georgian educational and cul-
tural centers, the Petrconi Monastery, 
which was built by Grigol Bakuriani in 
1083 in historical Macedonia, in the village 
of Petrconi (today’s Bulgaria), is especially 

The ancient Georgian inscription of Pales-
tine



40 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

important abroad. The monastery was 
named in accordance with this village.

In the stories of Byzantium, Grigol 
Bakuriani was a fairly well-known per-
sonality. Formed, energetic, and intelli-
gent at the flats of the emperor, Byzantine 
quickly became known and became the 
leader of the Byzantine troops. For com-
bat success the emperor gave a great 
wealth and possession of the Petritso. It 
was in this homeland that the monastery 
was built. The main church of the monas-
tery bore the name of the Virgin, and the 
other two churches were named Ioane 
Natlitstsemli and Mtavamotsame Giorgi. 
(Samushia J., 2011).

Petritsoni Monastery was not subordi-
nate to any church and national govern-
ment. Consisted of 50 monks. It is impor-
tant to note that the monastic centers 
abroad of this period only at the Petritso-
ni Monastery was a seminary, where 
Georgian children were trained for the 

monastery. At the seminaries taught 
Georgian figures who came out of the 
mangan of Constantinople. Georgian fig-
ures in the Petritsoni Monastery translat-
ed the philosophical books and com-
menting helped the development of Geor-
gian philosophical thinking, the creation 
of philosophical terminology.
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Starting from September 1, 1991, a new 
era in Uzbekistan’s history has begun. This is 
the time of National Independence. From 
that day on, the new free and independent 
state appeared on the map of the world. The 
idea of   “national independence: fundamental 
concepts and principles”, closely linked to the 
theoretical, political and spiritual founda-
tions of direct independence, is the result of 
historical social necessity.

First of all, we want to draw attention to 
the phrase “National Independence Idea”. 
Why is the word “independence”, meaning 
“freedom, independence, freedom,” meaning 
“national independence”, “national inde-
pendence”? Know that liberty is primarily 
the liberation of our people, who for centu-
ries have been oppressed by colonialism and 
oppression. the freedom of our people, free-
dom is also the same nation. “National Inde-
pendence” is, in the words of our esteemed 
First President I.A Karimov, “great blessing”. 
He literally returned humanity right to our 
nation, liberated from dependence, slavery, 
injustice, bondage and colonialism.

Uzbekistan has taken a firm place in the 
family of the publishing country as a free and 
inviolable state. All this is a gift of independ-
ence. That is why we call our freedom “na-
tional independence”. We are ready to treasure 
it, protect it, and protect it with our bodies.

If you are studying this science, the his-
tory of our country and our nation, its he-
roic struggle for centuries throughout the 
aggression of many enemies, the educated 
and respected thinkers in the world, You 
will need to study the history of science, art 
and literature. Without knowing it, it is 
impossible to understand the position of 
our independence in the realm of inde-
pendence.

In short, this science is based on the noble 
tasks of our society in bringing up a healthy 
and comprehensively advanced generation, a 
fanatical, healthy, world-renowned, femi-
nine.

So, this is an example of how science is 
introduced into the education system. Be-
cause this science plays an important role in 
preparing you for life, expanding your mind, 
loving your Motherland and gaining self-
sacrifice for the sake of independence and 
prosperity.

We need to raise the spirituality of our 
people in order to guide our citizens to free 
civil society and to establish a legal demo-
cratic state, after the independence of our 
independence. For this purpose it became 
evident that the need for a national idea spe-
cific to our core interests, which reflects the 
full development of the systems of independ-
ent development.

THE CONCEPT OF NATIONAL IDEA IN HUMAN LIFE

Safarboyeva Erkinoy
teacher of the mining state institute
Ismoilova Dilfuza
teacher of the mining state institute
Abdullayeva Rukhsora
student of the mining state institute
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Сьогодні медицина стрімко розви-
ваєтся разом з цифровими та ІТ-
технологіями і пропонує широкий 
спектр дистанційної допомоги. Одним 
із таких новітніх напрямків, які забез-
печуют віддалену медичну допомогу є 
телемедицина [3,7,8]. 

Ця технологія дозволяє здійснити 
опитування паціента в реальному часі, 
надати консультативну допомогу, при-
значити та інтерпритувати лаборатор-
ні і інструментальні методи обстежен-
ня[6,8]. 

Зараз телемедична допомога хво-
рим найчастіше надається за допомо-
гою розроблених цифрових засобів 
для аудіально-візуальної комунікації 

(спеціально розроблених так і загаль-
ноуживаних на базі андроїд і тд.), які 
дозволяють здійснити опитування па-
ціента в реальному часі, почути всі 
його скарги, надати консультативну 
допомогу, призначити та інтерприту-
вати лабораторні і інструментальні ме-
тоди обстеження[1-8].

Зараз переважно застосовують два 
способа надання дистанційної медич-
ної допомоги: перший - використання 
загальновживаних месенджерів на базі 
Android, iOS і інших операціних систем 
та другий - застосування спеціалізова-
ного обладнення для телемедицини. 

Перший спосіб забезпечує аудіо- ві-
зуальний контакт з паціентом (на не-
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профісійному рівні) та можливість пе-
редачі спеціалісту фотокопій результа-
тів аналізів та інструментальних до-
сліджень. Перевагою такої методики є 
мобільність і широка доступність 
електронної техніки (смартфони, 
планшети, ноутбуки та ін.) та наяв-
ність інтернет з’єднання, однак якість 
надання медичних консультацій на-
пряму залежить від якості гаджета, 
стабільного мобільного інтернет 
зв’язку, оператвної системи, ним не-
можливо проконтролювати в реально-
му часі показники життєдіяльності 
пацієнта.

Другий спосіб передбачає викорис-
тання професійного, спеціально роз-
робленого медичного обладнання для 
дистанційної медичної допомоги, а 
саме: системи PACS (Picture Archiving 
and Communication System), RIS 
(Radiology Information System) компа-
нії Dr Systems, The Dominator 
(Diagnostic Reading Station), основне 
завдання яких полягає в реєстрації, 
відображенні та інтерпритації  фото-
зображення усіх типів обстежень[5,8]. 
Окрім того застосовують телесистему 
Physician Clinical Review, яка  дозволяє 
спеціалістам  аналізувати фотокопії 
результатів обстежень, передавати 
текстові файли, що стосуються пацієн-
тів, отримавати на надсилати аудіо-
файли консультативних висновків []. 
Також, з відеозображенням в гулузі 
телемеддопомоги працюють: система 
VSS компанії JedMed, система DigiCAM 
2.0, TotalExam Cam компанії 
GlobalMedia і рентгенографічна систе-
ма CMDR-1S-MIL компанії MinXRay 

Inc. [1,4,8]. 
Добре себе зарекомендували комп-

лекси дистанційного зв’язку STEL 
TKP5, TKP6, TKP7 і TKP8, які забезпе-
чують телеконсультації та телеконсилі-
уми, допомагають у проведенні дис-
танційної діагностики, моніторингу 
складних маніпуляцій з відеозв’язком 
в реальному часі.  Дане обладнання 
працює на базі комп’ютера з програм-
ним апаратним кодеком компанії 
Polycom в IP-мережах до 2 Мбит/c з 
можливістю підключення 4*BRI ISDN 
до 512 кбит/c у відповідності до про-
токолів Н.320, Н.323.   

Телемедичне відеозабезпечення IP 
Extension Gateway (IEG) компанії 
Rivulet також забезпечує веб-
інтегровані можливості для відеомоні-
торингу виконання медичних проце-
дур, обміну відеофайлами та фотофай-
лами, відеозв’язок для навчання та 
тренінігів[4,8]. 

Аналогічно з вищезгаданими комп-
лексами медичне телеобладнання ком-
панії DiViSy, TM21, спеціалізується на 
високоякісній обробці та передачі 
фото, відео (модуль DiViSy IP21 Image 
Processing з можливістю масштабувати 
та  збільшувати зображення в 2, 4, 8, 16 
разів) та аудіосигналів (з пропускною 
здатністю 8, 16, 32, 64 і 128 Кбіт в се-
кунду) які адаптовані для консульта-
цій та дистанційного навчання як в 
реальному часі так і ввіддаленому із 
застосуванням любих каналів зв’язку 
(супутникові канали, канали Radio 
Ethernet 2,4ГГц, 5,25-5,35 ГГЦ і 5,7-5,8 
ГГц, канали мобільного зв’язку стан-
дартів GSM, CDMA, GPRS, радіокана-
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ли УКВ, Wi-Fi і інші) [1,4,8].  
Серед позитивних сторін застосу-

вання професійного медичного облад-
нання для телемедицини потрібно від-
мітити наступні: така техніка забезпе-
чує високоякісний аудіо- та 
відеозв’язок високого розрішення (як 
у реальному так і відстроченому часі), 
досить надійний і багатоканальний 
зв’язок з сервером, висока точність 
роботи датчиків, захист персональної 
медичної інформації хворого.

Однак, слабкими сторонами вико-
ристання цієї апаратури є її висока 
вартість, складність в обслуговуванні і 
ремонті, потреба у висококваліфікова-
них спеціалістах. Ці комплекси працю-
ють тільки в закритих приміщеннях, 
вимагають постійного живлення від 
електромережі, допомога надається 
тільки під час зв’язку спеціаліста з паці-
єнтом, вони не здатні тривалий час 
(24/7) реєструвати показники життєз-
датності пацієнта. Тобто основна функ-
ція цих приладів – високоякісний відео 
та аудіозв’язок для консультативної до-
помоги, а  також забезпечення навчаль-
ного процесу (інтерактивні лекцї, тре-
нінги, конференції, симпозіуми і тд.). 

Спільною рисою цих вищезгаданих 
напрямків є застосування телемедич-
ної допомоги переважно тільки для 
комунікативного спілкування з паці-
єнтом та передача спеціалісту через 
месенджери фотокопій результатів ла-
бораторних та інструментальних об-
стежень.

Висновки:
Тлемедицина не повинна заміняти 

«живого» обстеження хворого та спіл-
кування з пацієнтом, одним із її суттє-
вих недоліків є неспроможність досто-
вірно отримати показники життєді-
яльності організму: стан шкірних по-
кривів, слизових, дистанційно 
неможливо здійснити аускультацію, 
перкусію та пальпацію і тд.

З метою надання дистанційної до-
помоги потрібно використовувати 
комбінацію як загальноуживаних за-
собів для відеоспілуквання та консуль-
тацій так і спеціалізовану техніку.

Таким чином якісні телемедичні 
послуги не можливі при використанні 
тільки аудіально-візуальних засобів 
комунікації, дистанційна допомога по-
винна включати окрім вищезгаданих 
методів ще й застосування спеціально 
розроблених приладів та датчиків з 
можливістю реєстрації життєво важ-
ливих показників людського організму 
та передачі спеціалісту їх числових да-
них в реальному часі.
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Литературные данные свидетель-
ствуют о том, что исследования функ-
ционального состояния почек при не-

фропатии в основном посвящены 
оценке фильтрационной способности. 
Между тем, в начальных стадиях не-

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 
ТУБУЛОИНТЕСТИЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПОЧЕК 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ПИЕЛОНЕФРИТОМ 
И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Мухамедова Н.Х., Хабибуллаев С.М.
(Ташкентская медицинская академия)

Реферат
На статью С.М. Хабибуллаева, Н.Х. Мухамедовой, на тему: «Оценка функци-

онального состояния тубулоинтестициальной системы почек у больных хрони-
ческим пиелонефритом и сахарным диабетом»

У 133  больных хроническим заболеванием почек (хронический пиелонефрит, 
сахарный диабет, беременные с преэклампсией) изучены некоторые ферменты ци-
толиза, показатели ПОЛ и клеточной деструкции в моче. Показано, что при диа-
бетической нефропатии наблюдается интенсификация ПОЛ, альбуминурия и ак-
тивация глутатионовой системы у беременных с преэклампсией. На фоне высоких 
значений СМП отмечено повышение уровня ГАГ в моче, а также состояние фермен-
турии. Указано о необходимости методических подходов в изучении состояния 
тубулоэпителиальной системы у больных нефропатией различной этиологии.

Abstract
In the article by S.M. Khabibullayev, N.H. Mukhamedova, on the topic “Assessment 

of the functional condition of the tubuloinstestial kidney system in patients with chronic 
pyelonethritis and diabetes mellitus”

In 133  patients with chronic kidney disease (chronic pyelonephritis, diabetes, pregnant 
women with preeclampsia) studied some of the enzymes cytolysis, indicators of lipid 
peroxidation and cell destruction in the urine. Shown that diabetic nephropathy is observed 
intensification of LPO, albuminuria and activation of glutathione system in pregnant women 
with preeclampsia. Against the backdrop of high values of SMP was an increase in the level of 
GAGs in the urine, as well as the state fermenturii. Specified the need for methodological 
approaches to study the state tubuloepitelial system in patients with nephropathy of various 
etiologies. Известно, что нефропатия как первичная, так и вторичная является рас-
пространенным синдромом часто встречающимся в повседневной практике. Осо-
бенно высока частота встречаемости нефропатии у больных сердечно-сосудистой 
патологией, сахарным диабетом у беременных с преэклампсией, так как при этих 
заболеваниях почки являются органом «мишенью» [5,7].
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фропатии, обусловленной диабетом, 
беременностью и другими заболевани-
ями важно установить нарушения не 
только фильтрационной способности 
клубочков, но и функций канальцево-
го аппарата, т.е. тубулоинтерстициаль-
ной системы почек, которое может 
быть ранним признаком нефропатии 
[3]. Поэтому показатели, отражающие 
состояние тубулоинтерситициальной 
системы–нефротелия могут служить 
своеобразным индикатором для ран-
ней диагностики нейропатии, т.е. тубу-
лоинтерстициальная система почек, 
может быть ранним признаком нефро-
патии, подтверждающим начало забо-
левания далеко до нарушения в клу-
бочках [3].

Еще недавно большинство авторов 
считали, что патологические измене-
ния в клубочках играют определяю-
щую роль в прогрессировании хрони-
ческой почечной недостаточности при 
заболеваниях с первичным вовлечени-
ем этих структур и что тубулоинтер-
стициальные изменения лишь сопро-
вождают их [4]. В настоящее время 
появляется все больше работ, показы-
вающих, что при гломерулярных забо-
леваниях снижение уровня клубочко-
вой фильтрации коррелирует, главным 
образом, со степенью тубулоинтерсти-
циальных, а не гломерулярных по-
вреждений и большинство событий, 
определяющих исход этих заболева-
ний, происходит именно в тубулоин-
терстиционной системе [4]. В качестве 
маркеров поражения канальцевого 
эпителия могут быть использованы 
показатели экскреции среднемоллеку-

лярных пептидов, альбумина, малоно-
вого диальдегида, гликозоаминглика-
нов, экскреции канальцевых фермен-
тов нефротелия.

Целью исследования явилось вы-
явление изменений функционального 
состояния тубулоинтерстициальной 
системы почек у больных хрониче-
ским пиелонефритом, сахарным диа-
бетом и беременных с преэклампсией.

Материалы и методы исследова-
ния. Обследовано 100 больных с пато-
логией тубулоинтенстициальной си-
стемы из них: с хроническим пиело-
нефритом  – 24  больных в стадии ре-
миссии, в возрасте 25-69 лет (средний 
возраст 42,5+5,12  лет), из них 36 
(78,2%) женщин, 10 (21,7%) мужчин с 
длительность заболевания от 2  до 
5  лет, сахарным диабетом II типа  – 
30  больных, в возрасте 22-48  лет, с 
длительностью заболевания от 6  мес 
до 4 лет, из них 18 (34,7%) женщин и 12 
(25,1%) мужчин.

Контрольную группу составили 
32  лиц, без каких либо хронических 
заболеваний внутренних органов. 
Критериями исключения были артери-
альная гипертензия, недостаточность 
кровообращения, сердечно-сосуди-
стые заболевания, заболевания пече-
ни, язвенная болезнь желудка и 
12-перстной кишки, ревматические за-
болевания, наследственные заболева-
ния. Критерии включения: хрониче-
ский хронический тонзиллит, гастрит, 
вирусные заболевания в детстве.

Проводили исследование мочи с по-
мощью тест-полосок «Combur 10  test», 
определяли концентрацию креатинина 



48 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

и мочевины фотометрическим мето-
дом, в диализованной моче-активность 
ферментов (аланинаминотрансфераза 
(АЛТ), аспортатаминотрансфераза 
(АсТ), щелочная фосфотаза (ЩФ), гам-
маглутаминтрансфераза (ГТТ). Диализ 
проводился в течение 24 часов при 40ОС 
против 25 мМоль раствора хлорида на-
трия, содержащего 1  мМоль ЭДТА, 
АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ и альбумин в моче 
определяли с помощью диагностиче-
ских наборов фирмы «HUMAN». Уро-
вень малонового диальдегида (МДА) 
изучали по методу Л.И. Андреева и со-
авт (1988), среднемоллекулярные пеп-
тиды (СМП)  – СМП 254  и СМП 280  по 
методу Н.И.  Габриэлян и соавт. (1984). 
Уровень гликозамингликанов в моче 
определяли методом карбазольной ре-
акции Дише [7]

Полученные результаты обрабатыва-
ли методом вариационной статистики.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Анализ результатов исследования, 
представленный в табл.1 показал, что 
во всех группах обследованных боль-
ных отмечено повышение в моче со-
держания конечного продукта пере-
кисного окисления липидов –МДА, в 
частности, у больных с хроническим 
пиелонефритом в 2,7  раза, сахарным 
диабетом в 6,7  раза по сравнению с 
контрольной группой. Следователь-
но, нефропатия различной этиологии 
сопровождается увеличением содер-
жания в моче конечного продукта 
ПОЛ МДА, сопровождается интенси-
фикацией процессов СРО с дистаби-
лизацией мембранных структур эпи-
телия тубулярного аппарата. Об этом 
свидетельствует также увеличение 
уровня СМП в моче, происходит до-
стоверное увеличение во всех иссле-

Таблица 1. 
Показатели ферментурии, микроальбуминурии и молекул средней массы мочи 
у здоровых лиц и лиц с хроническими заболеваниями почек

Показатель

Здоровые 
лица
Сn =32

Больные с хро-
ническим
пиелонефритом
n =24

Больные 
сахарным 
диабетом
n =36

Среднемолекулярные пептиды Е 
254 усл.ед

0,29+0,03 0,38+0,04 0,63+0,07*

Среднемолекулярные пептиды Е 
280 усл.ед

0,30+0,02 0,64+0,08* 0,81+0,05*

Альбуминурия мг/л 30,12+4,01 49,0+5,41 91,4+8,82*
Малоновый диальдегид нМоль/
мл

3,97+0,41 10,71+1,2* 26,6+1,4*

Гликозоамингликаны мкМоль/сут 17,0+0,81 34,6+2,41* 48,1+3,74*
Аланинаминотрансфераза ЕД/л 2,05+0,14 3,50+0,23* 5,14+0,47*
Аспартатаминотрансфераза ЕД/л 1,03+0,09 4,02+0,34* 4,46+0,56*
Гаммаглутаминтрансфераза ЕД/л 2,36+0,14 4,04+0,27* 6,01+0,51*
Щелочная фосфаза
ЕД/л

1,92+0,12 2,36+0,33* 2,45+0,29*

Примечание: *-достоверность значений (Р< 0,05) при сравнении с контролем
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дуемых группах больных уровня 
СМП 254 и СМП 280

Обращает на себя внимание одно-
направленность изменений МДА и 
СМП. Действительно, исследование 
содержания в моче токсических поли-
пептидов, имеющих молекулярную 
массу от 500 Д до 5 КД- «средних моле-
кул», как видно из табл.1, показывает 
об их достоверном увеличении во всех 
исследуемых группах больных. При 
этом, у больных хроническим пиело-
нефритом значение СМП 
254 повышается по сравнению с контр-
олем на 31 %, а значение СМП 280 в 
2  раза соответственно. У больных 
сахарным диабетом изучаемые показа-
тели соответственно превысили 
исходные значения в 2,1 и 2,7 раза со-
ответственно по сравнению с контр-
ольной группой. Следовательно, 
высокие значения «средних молекул» в 
моче при хроническом заболевании 
почек, показывая степень деструкции 
молекул белковой природы отражают 
активность воспалительной реакции в 
почечной паренхеме.

В течение длительного времени по-
лагали, что микроальбуминурия явля-
ется своеобразным индикатором пора-
жения клубочкового аппарата почек 
различной этиологии. Наряду с этим, 
как показывают исследования послед-
них лет, микроальбуминурия может 
служить и тестом поражения 
проксимальных канальцев нефрона [6].

Проведенные нами в этом направ-
лении исследования показали, что со-
держание альбумина в моче 
обследуемых больных имеет тенден-

цию к повышению, в частности, самые 
высокие цифры отмечены у больных 
сахарным диабетом, исходные значе-
ния превышены в 3 раза, тогда как при 
хроническом пиелонефрите этот по-
казатель на 63% превысил значения 
контроля, Причиной таких сдвигов 
может служить ряд многочисленных 
факторов, к которым относится изме-
нение физико-химических свойств 
молекулы альбумина, параметров ба-
зальной мембраны клубочков, измене-
ние структуры и функциональной ак-
тивности белков на мембране эпителия 
проксимальных канальцев нефрона, 
изменение гидродинамического давле-
ния в проксимальных канальцах и 
уменьшение пассивной реабсорбции 
белков и т.д. [6]. Вышеуказанные 
факторы обусловлены нарушенной 
проницаемостью базальной мембраны. 
Базальная мембрана клубочков имеет 
на поверхности отрицательный заряд, 
который формирует ФЭ, ФС, и 
гликозамингликаны. Как видно из 
приведенных результатов исследова-
ния, приведенных в табл.1, содержа-
ние гликозамингликанов в моче досто-
верно повышается во всех исследуемых 
группах больных (Табл 1.), что 
указывает на нарушение равновесия 
между синтетическими и катаболичес-
кими процессами в обмене гликоза-
минглаканов, в частности, в тканях 
базальной мембраны почек, сопро-
вождающихся отеками и повреждени-
ями соединительной ткани.

Для оценки функционального состо-
яния нефротелия проксимального отде-
ла канальцевого аппарата нефрона, мы 
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изучили активность ферментов АЛТ, 
АСТ, ЩФ и ГГТ в моче у обследуемых 
больных. Известно, что исследуемые 
ферменты АЛТ, АСТ, ГГТ преимуще-
ственно локализуются в нефротелиях 
проксимального отдела канальцевого 
аппарата нефрона, ЩФ связан с щеточ-
ной каемкой и цитоплазматической 
мембраной тубулярного эпителия 
проксимальных канальцев [6]. 
Активный выход этих ферментов в мочу 
является свидетельством глубоких по-
ражений цитоплазматических мембран 
тубулярного эпителия с выходом в про-
свет канальцев компонентов цитозоля.

Как видно из полученных результа-
тов среди тубулоэпителиальных фер-
ментов наиболее высока активность 
АЛТ и АСТ у беременных с преэ-
клампсией, последние локализованы 
преимущественно в цитозоле клетки, 
при чем АЛТ находится преимуще-
ственно в митохондриях нефроте-
лия[4]. Поэтому сравнительно высо-
кая активность этих ферментов, в 
частности АЛТ в моче, является свиде-
тельством более глубоких поврежде-
ний цитоплазматических мембран ту-
булярного эпителия с выходом в про-
свет канальцев компонентов цитозоля.

Если учесть тот факт, что щелочная 
фосфатаза преимущественно находится 
в щеточной каемке и цитоплазматиче-
ской мембране тубулярных клеток прок-
симальных канальцев, то повышение ее 
активности в моче отражает поверхност-
ные повреждения тубулоэпителия. У 
больных сахарным диабетом происходит 
преимущественное увеличение активно-
сти щелочной фосфатазы (Табл. 1).

Выводы:
При диабетической нефропатии и 

хроническим пиелонефритом, наблю-
дается более выраженная интенсифи-
кация реакции ПОЛ(перикисное окис-
ление липидов), альбуминурия наблю-
дается при сравнительно менее 
выраженной ферментурии.
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Вивчення історії розвитку психоло-
гічної науки в Галичині, у Львові зо-
крема, потребує налагодження та про-
ведення ґрунтовної пошуково-дослід-
ницької роботи. Одним із її напрямків 
є дослідження життя та наукової ді-
яльності знаного вітчизняного вчено-
го-психолога Ярослава Івановича Цур-
ковського (1904-1995). Незважаючи на 
те, що спроби дослідити як його життя 
та діяльність, так і науковий доробок, 
вже робилися неодноразово [1 – 4], 
оцінити його внесок у розвиток 
психології у нашому краї досі не вдало-
ся. Вказана обставина зумовлює 
актуальність і доцільність проведення 
відповідного дослідження.

Мета роботи: виробити підхід до 
оцінки внеску Ярослава Цурковського 
в розвиток психології у Львові.

Дане дослідження ускладнюється 
тим, що для оцінки внеску Я. Цурков-
ського у розвиток психологічної науки 
у нашому краї потрібно знати стан 
справ з розвитком психології у Галичи-
ні, у Львові зокрема, у той час, коли він 
провадив активну наукову діяльність. 

Але ні оцінки стану розвитку психоло-
гії у Галичині, від її становлення у ХІХ 
ст., ні ходу розвитку у ХХ ст. досі не-
має; більше того, такі дослідження вза-
галі не проводилися. Дуже мало відо-
мостей про стан психології у той же 
час як у інших регіонах нашої держави, 
так і в Україні загалом. Все це робить 
практично неможливим вирішення 
поставленого завдання, та все ж допус-
кає можливість вироблення певного 
конструктивного підходу до оцінки 
внеску Ярослава Цурковського в роз-
виток психології у Львові, як і в регіоні 
загалом. Така можливість полягає у 
тому, що він розпочав свою наукову 
діяльність саме у європейському нау-
ковому просторі, і перебував у курсі 
справ розвитку психологічної науки 
свого часу.

Наявні труднощі дослідження й 
оцінки внеску Я. Цурковсьокго в пси-
хологічну науку на даний час зумовле-
ні тим, що психологія, яку вивчають 
до сьогодні в нашій країні, дуже від-
різняється від тої, що вивчають по-
всюди у світі. Фактично у нас дотепер 

Я. ЦУРКОВСЬКИЙ І ЙОГО ВНЕСОК У РОЗВИТОК 
ПСИХОЛОГІЇ У ЛЬВОВІ: ПРОБЛЕМА ОЦІНКИ

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

Key words: Yaroslav Tsurkovsky, history of psychology, development 
of psychology in Lviv, scientific achievements.

Ключові слова: Ярослав Цурковський, історія психології, розвиток психоло-
гії у Львові, науковий доробок.
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вивчають радянську психологію, яка 
має свою специфіку, котра полягає у 
тому, що психологія за радянської 
доби не пояснювала психічні явища, 
зокрема, поведінку живих істот, 
оскільки обслуговувала ідеологію. А 
Я. Цурковський сформувався як нау-
ковець у 20-30 роках минулого сторіч-
чя, причому як європейський вчений, 
тобто поза межами радянської ідеоло-
гічної доктрини, яка наклала свій від-
биток на всю радянську науку. А по-
яснити і зрозуміти його наукові здо-
бутки можна лише з позицій тих нау-
кових підходів, у межах яких вони 
були створені.

Передусім відзначимо, що Я.  Цур-
ковський розпочав роботу над ство-
ренням теорії психічної контрольності 
у 20-х роках ХХ ст. як біхевіорист. 
Саме біхевіоризм у ті часи був провід-
ною течією американської психології і 
здобув значне поширення в інших кра-
їнах світу. Проте і тут молодий дослід-
ник вніс і розвинув нові ідеї, не при-
таманні ні класичному біхевіоризму, ні 
течіям необіхевіоризму, які в той час 
починали формуватися та здобувати 
визнання. Ідея контролографічного 
дослідження була задумана молодим 
Ярославом, як вивчення реакцій люди-
ни на задану множину стимулів, тобто 
в основі такого експерименту лежить 
класична формула біхевіоризму: S → R. 
Йдеться про частковий випадок ви-
вчення поведінки людини, у певних 
заданих умовах; за особливостями ре-
акції на задані стимули можна одержа-
ти інформацію про властивості дослі-
джуваного об’єкта. Такий підхід є тра-

диційним не тільки для американської, 
але й світової психології ХХ ст., оскіль-
ки вивчення поведінки живих істот 
західні вчені відносили до найважли-
віших проблем психології. Натомість 
цей підхід не визнавали ті, хто ставив 
ідеологічні завдання перед радянською 
наукою; через що лише порівняно не-
давно вітчизняні вчені підняли питан-
ня про поведінку людини, що було не 
можливим раніше.

Як встановлено, основним принци-
пом контролю поведінки у живих істот 
є принцип зворотного зв’язку, що ві-
дображає прагнення індивіда зменши-
ти розходження між бажаним і наяв-
ним станом. Саме в дії замикаючого 
звена процесу активності і задіяно 
контрольні психічні процеси, дослі-
дженням яких і займався вчений. Роз-
робка положень, покладених в основу 
контролографічного експерименту, 
привела його до створення теорії пси-
хічної контрольності, розробку якої 
слід здійснити, передусім, з позицій 
досягнень науки того часу. Аналогічно 
слід вчинити і з іншими науковими 
здобутками вченого.

Висновок. Зважаючи на стан справ 
із вивченням історії становлення та 
подальшого розвитку психологічної 
науки як у Львові, так і в Галичині за-
галом, вирішити поставлені в даній 
роботі завдання не видається можли-
вим, проте це не заперечує можливості 
та необхідності оцінити внесок Я. Цур-
ковського в розвиток психології з по-
зицій тогочасної європейської науки, 
що вимагає проведення відповідної 
пошуково-дослідницької роботи.
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Сучасні психолого-педагогічні пра-
ці у контексті проблеми формування 
пізнавальної активності дітей до-
шкільного віку розкривають сутність 
пізнавальної активності (О.Брежнєва, 
Л.Буркова, Д.Годовікова, О.Кононко, 
С.Ладивір, М.Лісіна, Л.Лохвицька, 
Г.  Люблінська, Б.Мухацька, К.Щерба-
кова). Аналіз філософської та психоло-
го-педагогічної літератури свідчить, 
що розвиток пізнавальної активності є 
важливою стороною діяльності люди-
ни, здійснюваної протягом всього її 
життя. Ширoкoгo виcвiтлeння в 
пcихoлoгo-пeдaгoгiчнiй лiтeрaтурi 
нaбулo питaння cутнocтi aктивнocтi тa 
її виявлeння в пiзнaннi дiтeй 
дoшкiльнoгo вiку. Вихoдячи з aнaлiзу 
чиcленних дocлiджeнь, поділяючи 
визнaчeння cутнocтi пiзнaвaльнoї 
aктивнocтi,  cфoрмульoвaнe 
В.  Лoзoвoю, пiд «пiзнaвaльнoю 
aктивнicтю» ми рoзумiємо риcу 
ocoбиcтocтi, якa виявляєтьcя в її 
cтaвлeннi дo пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 
щo пeрeдбaчaє cтaн гoтoвнocтi, 
прaгнeння дo caмocтiйнoї дiяльнocтi, 
cпрямoвaнoї нa зacвoєння iндивiдoм 
coцiaльнoгo дocвiду, нaкoпичeних 
людcтвoм cпocoбiв i знaнь дiяльнocтi, a 

тaкoж знaхoдить вияв у якocтi 
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi.

У психолого-педагогічній літерату-
рі визначено структуру пізнавальної 
активності: типи; види; компоненти та 
елементи; форми та показники прояву; 
рівні. Але їх характеристика подана, 
переважно для дітей щонайменше мо-
лодшого шкільного віку.

Аналізуючи наукові дослідження 
Л.Виготського, П.Гальперіна, Д.Годові-
кової, Г.Люблінської, Л.Проколієнко, 
М.Матюшкіна варто уточнити особли-
вості розвитку пізнавальної активнос-
ті в дошкільному віці. У загальному 
вигляді їх можна представити так: 
прояв з народження, властивість ін-
тенсивно розвиватись; здатність реалі-
зовуватись у різних видах діяльності; 
виявлення у запитаннях, розміркову-
ванні, порівнюванні, експерименту-
ванні, вирішенні найрізноманітніших 
дитячих проблем; наявність пізнаваль-
ного інтересу на рівні цікавості та все-
осяжної допитливості; поєднання ін-
телектуального та емоційного (як до-
мінуючого) ставлення до предметів, 
явищ дійсності; наявність наприкінці 
дошкільного віку ознак самостійності, 
певної саморегуляції та самоконтролю; 
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набуття після 4-5 років вигляду ініціа-
тивної перетворюючої активності [2].

Зважаючи на унікальність дошкіль-
ного дитинства, як періоду розвитку 
дитячої особистості, слід вказати на те, 
що особливості розвитку пізнавальної 
активності, проходячи певні етапи 
становлення, мають індивідуальний 
характер. За дитиною визнається пра-
во на несхожість, власний погляд, ін-
дивідуальні захоплення, інтереси, риси 
характеру, стилю та інше. Тому кожна 
дитина, як індивідуальність, потребує 
відповідного індивідуального ставлен-
ня у процесі роботи з нею як під час 
фронтально організованих виховате-
лем занять, так і в роботі підгрупами. 
Індивідуальність розглядається нами 
не як конгломерат окремих рис, а як 
цілісність, що обумовлює інтегратив-
ність підходів в індивідуальній роботі 
з дітьми. Обов’язковим є урахування 
індивідуальних проявів особистості 
дитини у пізнавальній діяльності.

В. Лoзoвa визнaчaє фoрми прoяву 
пiзнaвaльнoї aктивнocтi cтaрших дo-
шкiльни кiв: вiдпoвiдaльнicть, дoпит-
ливicть (при пoтeнцiйнiй пiзнaвaльнiй 
aктивнocтi), cумлiннicть, iнтeнcив-
нicть (при викoнaвcькiй пiзнaвaльнiй 
aктивнocтi), eнeргiйнicть, умiння 
oбирaти зacoби дiяльнocтi тa здiйcню-
вaти прocтe пeрeнeceння (при рeкoн-
cтруктивнiй пiзнaвaльнiй aктив нocтi), 
iнтeрec, iнiцiaтивa, oригi нaльнicть, 
caмocтiйнicть, oптимaль нicть (при 
твoрчiй пiзнaвaльнiй aктивнocтi) [1]. 
Г. Щукiнa зaзнaчaє, щo прoяви 
пiзнaвaльнoї aктивнocтi тa 
пiзнaвaльнoї caмocтiйнocтi дужe 

рiзнoмaнiтнi. Вoни вирaжaютьcя: у 
хaрaктeрi. Зa визнaчeнням Г. Щукiнoї, 
caмocтiйнicть і aктивнicть вирaжa-
ютьcя в пcихoлoгiчнoму нacтрoї 
дiяль нocтi cтaрших дoшкiль никiв: 
ocoбиcтiй iнiцiaтивi, зoceрeд жeнocтi, 
iнтeрeci дo дiяльнocтi, миcлитeльних 
прoцecaх, увaзi [3].

Визначимо характеристики пізна-
вальної активності дитини дошкільно-
го віку: активність, спрямована на весь 
зовнішній світ, що має основний орі-
єнтовний рефлекс, який розвивається 
на базі пізнавальної потреби і виража-
ється у побудові взірця світу через 
орієнтовно-дослідницьку чи пошукову 
діяльність (Д. Годовікова); пізнавальна 
діяльність, у процесі якої дитина 
вчиться, пізнає оточуючий світ 
(О.  Проскура); допитливість  – певна 
якість особистості, яка спрямовує ди-
тячі пізнавальні потреби на всіх ета-
пах життя і у різних видах діяльності: 
грі, навчанні, праці (Л. Проколієнко); 
«...пізнавальна активність як така, в 
якій дитина виступає як суб’єкт, який 
створює свій досвід до певної міри са-
мостійно; водночас вона є реципієн-
том зовнішніх впливів» (Б. Мухацька). 
Усі наведені вище визначення пізна-
вальної активності дитини дошкільно-
го віку характеризують окремі її по-
казники: потребу у пізнанні, допитли-
вість, самостійність.

Слід зважати й на те, що активність 
дитини-дошкільника ще не характери-
зується цілеспрямованістю пізнання у 
окремій галузі  – дитину цікавить усе, 
що її оточує, для неї характерна всео-
сяжна активність у пізнавальній діяль-
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ності, виняткова допитливість від «Що 
це таке?» до «Хочу все знати!» (М. Лісі-
на, Г. Люблінська, В. Юркевич). Ця осо-
бливість значною мірою відрізняє піз-
навальні інтереси дошкільника від від-
повідних інтересів дітей молодшого 
шкільного віку. Отже, аналіз психоло-
го-педагогічних джерел дозволяє вио-
кремити такі особливості розвитку 
пізнавальної активності дітей до-
шкільного віку та молодшого шкільно-
го віку в наступності: пізнавальна ак-
тивність проявляється з народження 
та інтенсивно розвивається протягом 
усього дошкільного віку, виходячи за 
його межі, забезпечуючи набуття ди-
тиною різноманітного досвіду пізнан-
ня оточуючого; вона виявляється у 
різних видах діяльності, як правило не 
характеризуючись цілеспрямованістю 
пізнання у окремій галузі – дитину ці-
кавить усе, що її оточує; пізнавальна 
активність дитини яскраво виявляєть-
ся у постійних запитаннях, розмірко-
вуванні, порівнюванні, експерименту-
ванні, постановці та вирішенні найріз-
номанітніших дитячих проблем, спря-
мованих на більш глибоке пізнання 

дитиною оточуючих предметів та 
явищ; дитина дошкільного віку вияв-
ляє пізнавальний інтерес на рівні ціка-
вості та всеосяжної допитливості від 
«Що це таке?» до «Хочу все знати!» Ця 
активність дитини спрямована не тіль-
ки на пізнання окремого предмета чи 
явища, а й на розпізнання устрою, 
причини, мети, призначення, способу 
використання і таке інше. Уcтaнoвлeнo, 
щo в cучacних дoшкiльних нaвчaльних 
зaклaдaх рoбoтa з рoзвитку пiзнa вaль-
нoї aктивнocтi дiтeй cтaршoгo дoшкiль-
нoгo вiку ґрунтуєтьcя нa вимoгaх на-
явних прoгрaм нaвчaння тa вихoвaння 
дiтeй cтaршoгo дoшкiльнoгo вiку.
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Attention deficit in an adult, what is it? 
Pathology of attention, in which a person 
is unable to concentrate, to distribute his 
time, to set priorities correctly and much 
more. Such unpleasant «trifles», very of-
ten knock a person out of the «rut» and 
can have a negative impact on communi-
cation, career and standard of living in 
general. This syndrome is unobtrusive for 
others, but its consequences are more 
noticeable. This may be a variety of men-
tal illnesses. Starting from the syndrome 
of increased fatigue and ending with 
manic-depressive states with a suicidal 
inclination.

Mentioning the syndrome of low at-
tention deficit in adults (ADD), we can 
say that this phenomenon stems from 
childhood. Most researchers and psychia-
trists agree that pathology of attention has 
a psychological basis. The brain of each 
person works according to certain 
schemes, laid down before our birth, and 
if we analyze this, we can talk about some 
«mental habits» to assimilate information. 
Most often, ADD in adults is manifested 
in the case when in childhood he was not 
diagnosed. The symptoms of this disease 

are attributed to the nature of parents and 
teachers, or due to poor development of 
intellectual abilities.

But over time, the problem grows like 
a snowball, it becomes more serious, life 
tasks require more responsibility, and un-
der the onslaught of all this, the human 
psyche does not stand up.

The manifestation of attention deficit 
disorder is possible even in adulthood, 
but this does not mean that it was not 
there before, just the level of the problems 
surrounding the person, did not exceed 
his ability. Plus, the child’s life is more 
careless and structured. All important 
tasks are solved by parents, the school 
provides a certain order of life and little 
depends on its own decision. However, 
going out into adulthood, such a person 
may not be ready for the trials and prob-
lems that each of us certainly passes in his 
path. There is no one else who would put 
everything on the shelves, you have to 
take control of your life, and it turns out 
that people are completely unprepared for 
this.

Many of us do not even suspect that 
they suffer from this syndrome. People 
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tend to write off a decline in attention to a 
lack of upbringing, complexity of charac-
ter, overwork and the like.

However, unfortunately, according to 
some researchers, attention deficit disor-
der is present in one form or another in 
every second person on the planet, but 
not everyone needs serious treatment.

Is it possible to set yourself such a di-
agnosis? To some extent, yes, however, it 
is still necessary to do without the conclu-
sion of a specialist.

So, suspicion on the pathology of at-
tention is present if:

• it seems to you that you are not suc-
ceeding in any of your undertak-
ings;

• experiencing difficulties in the pro-
cess of self-organization;

• constantly postpone new business, 
afraid to do something wrong;

• start a huge number of projects, 
while bringing to completion only a 
few;

• you are unable to refrain from ex-
pressing your thoughts, regardless 
of whether they are relevant or not;

• are in constant search of new thrills;
• constant distractibility;
• you have to do everything in your 

own way, “inventing a bicycle” even 
in the most ordinary things;

• impatient, impulsive;
• constantly experience feelings of 

anxiety, insecurity, insecurity;
• experience persistent gratuitous 

mood swings;
• worry about internal problems of 

self-esteem and how you look in the 
eyes of others.

It’s possible to say that you have atten-
tion deficit disorder only if you have all 
these symptoms since childhood.

Since the level of workload of a modern 
person is very high, many by the age of 15-
16 acquire the symptom of pseudo-ADD.

If suddenly in an adult you have 
alarming symptoms, you should contact a 
specialist, most likely in your case, treat-
ment will not be necessary and this will be 
exactly the pseudo form that has devel-
oped under the influence of the urban 
environment.

And if you are distracted for a while 
and leave for a quiet place, then all your 
symptoms will gradually disappear. In the 
same case, if you really have attention 
deficit disorder, then a quiet place will 
very soon become “loud”.

Often ignoring the problems of a child 
in school and making a “diagnosis”, “out-
grow” parents ignore very dangerous 
manifestations of mental problems. The 
lack of appropriate treatment and reme-
dial work with such children can lead to 
serious problems in adulthood.

• constant nervous tension;
• high level of excitability;
• unwillingness to finish the job;
• communication difficulties;
• problems learning something new;
• bad habits, as a way to «get away 

from the problem of unrealized.»
All this leads a person to a certain way 

of life, in which, most often, unhealthy 
hobbies appear, as an attempt to draw at-
tention to one’s own person and a way to 
get away from problems.

However, in this case, the problems 
only accumulate and later collapse with a 
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double force on an already weakened 
psyche. It is these situations that lead a 
person into that emotional state, after 
which a serious mental disorder begins. 
In such a state, the person is unable to 
decide on treatment.

If, nevertheless, it seemed to you that 
you, or one of your loved ones, are suffering 
from this syndrome, you should try to 
change your worldview a little bit. In West-
ern medicine, used drug treatment. Never-
theless, their experience only confirms 
more and more that there is no “magic pill” 
that eliminates attention deficit. Effective 
treatment of the manifestations of this syn-
drome includes the work on his personality.

To improve the condition is:
• try to control your emotions;
• avoid bodyless body activity;
• try to avoid chaotic perception of 

information, for this order your 
work on the Internet;

• Constantly concentrate, try to in-
crease the level of your attention and 
concentration;

• watch your speech;
• try to get rid of bad habits, or at least 

reduce their activity;
• arrange emotional relaxation, read, 

listen to music, walk, attend theater.
You can always help yourself, if you 

only want it very much. Even if this help 
is in timely treatment to a specialist and 
appropriate treatment.

It is necessary to set a goal and move 
towards achieving it, not postponing 
things for tomorrow. “Everyone is the 
blacksmith of his own happiness,” and 
sometimes in order to forge him, it’s 
enough just to look inside yourself and 
get up from the sofa.

References:
1. Oleg Romanchuk -»Attention deficit hy-

peractivity disorder in children.»;
2. «Why I get distracted. How to recognize 

attention deficit disorder in adults and 
children and what to do with it» – Edward 
Hallowell, John Ratie;

3. «I do not brake» – Nina Dashevskaya;
4. «ADHD Life or Notes from a Nepoveda 

House» – Roman Savin



60 

MONOGRAFIA POKONFERENCYJNA

Поощрение и наказание – метод пе-
дагогического стимулирования, кото-
рый, побуждая общественно полезную 
деятельность воспитанников, вместе с 
тем сдерживает их нежелательные дей-
ствия и поступки. Содержание поощ-
рений и наказаний состоит во внесе-
нии изменений в отдельные права и 
обязанности учащихся, как членов 
коллектива, а также в моральной оцен-
ке их деятельности. Этот метод спо-
собствует воспитанию у детей обще-
ственно и нравственно ценной иници-
ативы, развитию привычки сознатель-
ного самоконтроля своего поведения, 
повышению ответственности за свои 
слова и поступки.

Сегодня взрослые стремятся стать 
более чуткими, более ответственными 
в своих поступках и как можно реже 
прибегать к примитивным формам по-
ведения. Нельзя оправдывать суровые 
наказания и жестокость в человече-
ских отношениях. Однако, совсем без 
наказания, к сожалению, обойтись не 
получится. Чтобы наказание пошло 
ребенку на пользу, нужно руковод-

ствоваться некоторыми правилами [5].
1. Наказание не должно вредить 

здоровью – ни физическому, ни психи-
ческому.

2. Недопустимо запоздалое наказа-
ние. Ведь даже законом учитывается 
срок давности. Нельзя наказывать за 
когда-то совершенный проступок. Уже 
сам факт обнаружения проступка ре-
бенка в большинстве случаев – доста-
точное наказание [4].

3. Не унижайте ребенка. Какой бы 
была его вина, наказание не должно 
восприниматься им как торжество ва-
шей силы над его слабостью и как 
унижение человеческого достоинства. 
Если ребенок особо самолюбив или 
считает, что именно в данном случае 
он прав, а вы несправедливы, наказа-
ние не принесет ему пользы.

4. Вопреки бытующему мнению, 
не стоит наказывать ребенка трудо-
терапией – после этого любая работа 
будет восприниматься ребенком, как 
наказание.

5. Лучше поощрять, чем наказы-
вать. Если нужное поведение поощ-
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рять, а не нужное игнорировать, то 
необходимые навыки формируются 
быстрее, чем использование и поощре-
ния, и наказания.

Поощрение  – это своего рода ис-
кусство воспитания. Оно может быть 
как «полезным», так и «вредным». Ов-
ладеть этим искусством поможет ряд 
несложных правил. Усвоив их, вы смо-
жете избежать многих ошибок [1].

1. Ребенок оценит искреннюю по-
хвалу, и в следующий раз будет ис-
кренне рад сделать вам приятное.

2. Похвала должна быть направлена 
на поступок, а не на его личность.

3. Не хвалите ребенка за естествен-
ные вещи. Ребенок должен осознавать, 
что он сам способен на многое по сво-
ей природе, не прилагая к этому осо-
бых усилий.

4. Не выражайте свое одобрении в 
финансовом эквиваленте. Не следует 
поощрять помощь по хозяйству или 
творческую деятельность малыша 
деньгами. Человек успешно занимает-
ся тем, что выбирает искренне, по вну-
тренним мотивам.

Там, где много детей, взрослый дол-
жен следить, чтобы поощрение одного 
ребенка не вызывало у остальных чув-
ства зависти или обиды. В таком слу-
чае надо действовать обдуманно и не-
торопливо.

Однозначно исключите метод по-
ощрения – конфеткой или шоколадкой.

Поощрение должно следовать за 
хорошим поступком, а не обещаться 
заранее. Ребенок должен научиться по-

лучать удовлетворение от самого тру-
да, а не стараться ради награды. Ведь в 
жизни не за каждым добрым делом 
следует награда, и не надо приучать 
малыша всегда ожидать ее.

8. Самое главное научить ребенка 
быть благодарным за любые знаки 
внимания, проявленные к нему, неза-
висимо от суммы денег, затраченных 
на подарок [3].

Поощрение должно быть справед-
ливым. Необходимо учитывать харак-
тер поступка, ценность мотивации, 
степень прилагаемых волевых усилий.

При поощрениях необходимо со-
блюдать меру. Они не должны быть 
слишком частыми (что может, приве-
сти к развитию эгоизма, самоуверен-
ности) или, крайне редкими (что мо-
жет привести к формированию зани-
женной самооценки). То есть, любое 
поощрение должно быть уместным, 
объективным.
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European integration as a new social 
reality requires a rethinking of the gender 
phenomenon in the systematic genesis of 
the educational and professional prepara-
tion, and forming a civic position of 
young generation. It causes forming a 
non-discriminatory educational environ-
ment as inclusive, health preservation, 
creatively and developing on the princi-
ples of equity and parity of sexes, the 
personal and egalitarian approach in the 
context of the Concept of the New Ukrai-
nian School, the Strategy “Education: 
Gender Dimension – 2021”, etc. The Vice 
Prime Minister of Ukraine Ivanna Klym-
push-Tsyntsadze has said “Non-discrimi-
nation, equality, human rights – all begin 
out of education. Our children should be 
aware of the value of these values at the 
secondary school. We do it not for our 
foreign partners, but for our future, where 
there is no place for such shameful things 
as, for example, sexism or domestic vio-
lence”. Therefore, finding the principal 
effective ways for forming a non-discrim-
inatory educational environment for chil-
dren and youth is a challenge of the time 
to ensure a national mechanism of achiev-
ing gender equality as an indispensable 
condition for the observance of funda-

mental human rights and freedoms, 
building a society of parity democracy as 
a new paradigm of “a united community 
of equal rights people”.

The aim of the study is to identify and 
substantiate the psychological and peda-
gogical mechanisms of the formation of a 
non-discriminatory educational environ-
ment in order to harmonize the personal, 
professional and civic growth of youth 
and building an open democratic society 
in Ukraine.

The main tasks of the study are: to re-
veal the social and pedagogical mecha-
nisms of influence on the consciousness 
of children and youth in order to forming 
gender comepetences as a key vital and 
worthy, confident, assertive behavior of 
the young generation as the principal de-
terminant of their successful life-realiza-
tion; to determine the principles, content 
and methods of psychological and peda-
gogical support of gender socialization of 
children and youth in the micro, meso- 
and macrosocium; to develop the com-
plex programs to overcoming gender ste-
reotypes through the introduction of pre-
ventive anti-discrimination and anti-bul-
lying practices; to conduct a gender 
analysis of the phenomenon of teenager 
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subculture; preventive preparation of 
youth for the creation of an egalitarian 
family and responsible parenting; search-
ing of effective mechanisms of social 
partnership “school  – family  – commu-
nity”; increasing gender competence of 
subjects of socio-cultural interaction 
“Kindergarten – Secondary School – Uni-
versity”.

The problem of implementation of 
gender approach is one of the least devel-
oped in domestic practice. It is caused by 
ambiguous interpretation of gender ter-
minology and its content, stereotyping of 
consciousness, the psychological social 
pressure of gendered stereotypes, the one-
sidedness of gender children’s socializa-
tion, anti-gender movements, the pres-
ence of unauthentic information in me-
dia, information war against humanity.

A non-discriminatory educational en-
vironment is interpreted by us as inclu-
sive, health preservation, creative and de-
veloping, which is based on the principles 
of social equity, child-centrism, egalitari-
anism and parity of both sexes, in which 
the full personality development is en-
sured, regardless of sex, age, capacity, 
race, culture, religion, ethnicity, etc.

The formation of a non-discriminato-
ry educational environment on the basis 
of “partnership pedagogy” and gender 
“matrix” of humanistic pedagogical heri-
tage, integration of competent, personally 
oriented and gender approaches will help 
to forming an egalitarian outlook of chil-
dren and youth as important factors of 
personal and professional self-realization 
of both sexes, democratic world-view and 
civilian life-realization of girls and boys in 

the sphere of national being.
Considerable experience of studying 

gender problems and familiarization with 
the best educational practices of foreign 
countries have given the opportunity to 
form our own vision as to further institu-
tionalization of a non-discriminatory edu-
cational mechanisms to the national 
school. In the process of the activity of the 
Scientific Research Centre of the Problems 
of Gender Education and Upbringing Pu-
pils and Students of NAPS of Ukraine  – 
TNPU by V. Hnatiuk gender ideology of 
educational practice as a strategic direc-
tion of the state policy of egalitarianism 
are developed and experimentally sub-
stantiated; gender education standards are 
implemented; gender expertise of educa-
tional content is conducted, mass media 
and gender audit of university; method-
ological principles of person egalitarian 
approach as a leading mechanism of gen-
der self-determination is formulated; the 
ways of implementation of gender ap-
proach in the socio-humanitarian space 
“educational institution  – family  – com-
munity” are revealed; gender and educa-
tional technics as an innovative system of 
psychological and pedagogical support of 
sexual sociality of children and youth are 
developed and tested; model of formation 
of valeological culture in childhood based 
on gender approach is introduced; stu-
dent’s research works are presented at the 
Ukrainian competition on the topic “Gen-
der Studies”.

The future directions of our research 
are: 1) to conduct the theoretical and 
methodological analysis of the problem in 
the context of foreign and domestic ap-
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proaches, to define the content of the 
concept “non-discriminatory environ-
ment”, to substantiate the conceptual par-
adigm and the initial principles; 2) ex-
perimentally investigate the content, 
structure, and peculiarities of the func-
tioning of educational environment in 
kindergarten, school and university 
through developing the indicators and 
principles of non-discrimination educa-
tion, conducting gender expertise and 
gender audit; 3) to realize the principles of 
gender-egalitarian approach as gender 
discourse in the developing paradigm to 
the content of educational process on the 

basis of the “gender matrix” of the na-
tional pedagogical heritage (V.  Sukhom-
lynskyi, A.  Makarenko, S.  Rusova, etc.), 
which is the social and psychological de-
terminant of the formation of an egalitar-
ian personality, broadening the cultural 
and creative mental space of all partici-
pants of pedagogical interaction on the 
basis of European democratic values  – 
freedom, respect human rights, dignity, 
justice, tolerance. 
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Ближайшей социальной средой, в 
которую попадает ребенок, обычно яв-
ляется семья. Огромно его влияние на 
формирование личности растущего че-
ловека. Особая значимость семейной 
микросреды объясняется в большой 
степени тем, что самостоятельность ре-
бенка относительна, его благополучие и 
сама жизнь зависят от заботы и помо-
щи взрослых, воспитывающих его. Воз-
действия такого рода, как одобрение и 
неодобрение, особенно со стороны ро-
дителей, становятся в период детства 
такой движущей силой, которая слу-
жит регулятором поведения и стиму-
лом психического развития [5, 241].

В психологии понятие «семья» име-
ет свою особенность. Андреева Татья-
на, комбинируя несколько трактовок 
понятия семья, дала следующее опре-
деление: семья  – это основанная на 
единой семьи виды деятельности общ-
ность людей, связанных узами супру-
жества-родства, и тем самым осущест-
вляющий воспроизводство населения 
и преемственность семейных поколе-
ний, а также социализацию детей и 
поддержание существования членов 
семьи [2, 12].

Влияние родителей на развитие ре-
бенка очень велико. Дети, растущие в 
атмосфере любви и понимания имеют 
меньше проблем со здоровьем, труд-
ностей с обучением в школе, общени-
ем со сверстниками, и наоборот, как 
правило, нарушение детско-родитель-
ских отношений ведет к формирова-
нию различных психических проблем 
и комплексов.

Для ребенка семья – это целый мир, 
в котором он живет, действует, делает 
открытия, учится любить, ненавидеть, 
радоваться, сочувствовать. Как член, 
ребенок вступает в определенные от-
ношения с родителями, которые могут 
иметь как положительные, так и отри-
цательные последствия для него. В ре-
зультате ребенок вырастает либо до-
брожелательным, открытым, общи-
тельным, либо тревожным, грубым, 
лицемерным.

Психическое развитие ребенка в 
большей степени зависит от отноше-
ния родителей. Поэтому развод роди-
телей для ребенка  – разрушение его 
среды обитания. Дети во многом вос-
принимают события, ориентируясь на 
реакцию взрослых. При этом наиболь-
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ший вред детям наносит не сам развод, 
а последние несколько лет неблагопо-
лучной семейной жизни [3].

Необходимо выделить факторы, 
влияющие на характер переживания 
детьми развода:

1) пол родителя, с которым прожи-
вает ребенок. Часто больше проблем 
возникает в неполной семье, где роди-
тель и ребенок противоположного 
пола;

2) возраст ребенка существенно 
влияет на его восприятие развода в 
семье;

3) поведение родителей в постраци-
ональный период (возможность обще-
ния с родителем, окиносимой семьей, 
характер взаимоотношений между 
бывшими супругами) [2, 40].

В каждой семье есть особые индиви-
дуальные отношения между ребенком и 
родителями, и в то же время они могут 
найти что-то общее. В зависимости от 
того, какими способами руководства, в 
отношениях с ребенком доминируют ро-
дители, они делятся на несколько групп, 
но чаще всего на «демократические» и 
«авторитарные» («управляемые»).

Отмечается различие личностных ка-
честв в поведении детей «авторитарных» 
и «демократических» родителей. Дети из 
«демократических» семей часто проявля-
ли стремление к творчеству, инициативу, 
склонность к лидерству, нонконформизм 
(отрицание конформизма), находили 
больше эмоциональности в своих соци-
альных отношениях [4].

Психическое развитие ребенка в се-
мье зависит от количества детей в се-
мье. Единственный ребенок – это центр 

семьи, не разделяет свое положение ни 
с кем, не борется за это положение с 
братом и сестрой. Благодаря своему 
особому положению в семье, един-
ственный ребенок ожидает и легко 
принимает помощь от других, имеет 
высокий уровень самооценки. Отрица-
тельные стороны воспитания един-
ственного ребенка заключается в том, 
что он не привык к сложностям других 
индивидов, так и на протяжении всей 
жизни только самые комфортные ощу-
щения.

Роль семьи в психическом развитии 
ребенка, формировании характера, 
взглядов, привычек не абсолютна  – 
большую роль играет самовоспитание, 
а также роль внесемейного воспитания, 
которое человек получает, живя в об-
ществе. Но семья может расширить те 
светлые качества ребенка, которые уже 
есть в нем, присущи ему от рождения и 
помочь ему победить и искоренить 
свои недостатки и пороки, и именно в 
этом заключается великая роль семьи.
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On the eve of XIX-XX centuries the 
feminist movement in Georgia was 
founded. Progressive Georgian women, 
who received education in Georgia as well 
as abroad, realized what their status was 
and came to conclude that the role of 
women in society was greater than the 
role that offered by the masculine com-
munity. The first women that raise their 
voices against the difficult situation to-
wards women in Georgia were: Barbare 
Jorjadze, Mariam Ivanishvili-Demuria, 
Anastasia Tumanishvili-Tsereteli, Ekater-
ine Gabashvili, Kato Mikeladze, Mariam 
Dadiani-Anchabadze. Exactly the names 
of these ladies are linked to the public 
discussions, debates, fight for women’s 
rights, where fellow women are encour-
aged to create independent organizations 
and start fighting for self-realization in 
society.

Barbare Jorjadze (1833-1895) is con-
sidered as a first feminist woman in Geor-
gia. At that time, Barbare was a highly 
learned and educated person. She started 
to fight for women’s rights from an early 
age. She tried to lustrate women’s role in 
the society. In particular, what opportuni-
ties had women and what kind of goods 
can they bring for the country. (Gaphrin-
dashvi, 2013:2). Her articles were often 
published in the popular magazines and 
journals such as: “Tsiskari”, “Droeba”, 

“Iveria”, “Kvali”, “Jejili”, etc., were she tried 
to focus on issues which were oriented on 
women’s problems.

The letter of Barbare Jorjadze  – “A 
Few of Words to the Attention of Young 
Men” is considered to be a manifesto of 
Georgian feminism. That is what she 
wrote and what her worry was towards 
Georgian society: “From the beginning 
till now, every man was and is in rebuk-
ing of the women. From youth they were 
calling down “From a very young age, we 
are told, ‘since god made you a woman, 
you must sit silently, look at nobody, go 
nowhere, shut your ears and your eyes, 
and just sit there.... Learning and other 
education is not your business... Even in 
the family, the man didn’t value woman’s 
work and the advantage was taken by 
himself and furthermore, he began the 
exhortations: you don’t have any intelli-
gence, you don’t have a heart and any 
sense, you can’t hear, or understand any-
thing.. you are silenced and traitors.... 
Our Jesus Christ said: There is no dis-
tinction between man and woman. But, 
still women are oppressed in our society. 
The poor women have talent and mind: 
if they are not well-educated, they can 
have a discussion on their native lan-
guage and can work. Who were spread-
ing the knowledge in Georgian society, 
when men defended the country?... “ 
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(Jorjadze, B. 1893. N16) In her Opinions 
and writings Barbare Jorjadze under-
lines, that the condition of Georgian 
woman is very poor. The reason that can 
explain this condition is illiteracy, which 
women can not afford to get.

In 1874  she published the cookbook, 
Georgian Cuisine and Tried Housekeep-
ing Note, where she narrated the readers 
about different recipes of preparing dish-
es. With this, she underlined that even the 
woman in the kitchen needed her own 
knowledge, for sharing different cuisine.

Barbara Jorjadze died in 1895. The 
posterity, which later embraced their con-
tradictory attitude towards the masculine 
world, began to fight for their own rights, 
which became the prerequisite of the con-
dition, which women later received with 
fight and blood.

The public figure, Mariam Ivanishvi-
li-Demuria was also fighting for women’s 
rights. (1860–1910). She actively engaged 
in educational, writing, journalistic activ-
ities, promoted the development of the 
People’s Theatre. With her leadership was 
created “Avchala Auditorium”, which was 
considered as the first public theatre 
where the poor people were able to attend 
performances.

In 1906–1910 years she was an editor 
of the journal „Nakaduli“ and at that time, 
many of famous writers and public figures 
were gathered around this journal. A 
woman, with warrior spirit answers to the 
polemic of Artem Akhnazarov, (who was 
writing about women’s degeneration with 
the nickname “Chiora”) with the follow-
ing words: “Georgian women should be 
equipped with strong character and feel-

ings and we have to serve the sense we 
have for improving Georgian, public 
good. Firmly defend and don’t comply 
with the publicly composed faultless 
rules.” (Demuria, the magazine “Iveria” 
#233). This small section is enough to 
evaluate her attitudes.

Anastasia Tumanishvili-Tsereteli, 
who was a public figure and writer worked 
for the above mentioned idea. (1849–
1932). She familiarize with the European 
education system in Switzerland and 
France and she has been translated many 
publications linked to children’s educa-
tion, pedagogy and libraries.

In 1872 with her leadership, the wom-
en’s circle founded, which aim was to 
represent women in public arena and to 
promote literary-translation activities.

In 1884, with support of Anastasia 
Tumanishvili-Tsereteli, a school was 
opened for the first time, in the village 
Kheltubani, in Gori district, for socially 
vulnerable families.

In 1886  she founded “the society of 
female teachers.”The society has built a 
shelter for old, female teachers, as well as 
women’s primary school.  Anastasia was 
an active member of the Society for Lit-
eracy among Georgians. Under her lead-
ership (1890) was founded the children’s 
magazine “Jejil”, the editor of which was 
herself. Between

1831–1904  years, together with her 
husband  – George Tsereteli, she was an 
editor-publisher of the newspaper “Kvali”. 
In 1908  the society “Education” was 
founded and they established a school, 
were they moved to the new Georgian 
system of learning for the first time.
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In her article dated on 10  January, 
1990, we read „...

“We all know that establishment of 
schools is very difficult and the spread of 
literacy can be more popular by delivering 
public books. For this, we think that, it’s 
necessary to be a separate section and this 
section must have three goals: 1. Selection 
and preparation of popular books ; 2.Get-
ting famillar with our literature publicly 
and 3. Publication of world literature. 
This section shall have the right to request 
not to interfere their selected matrials to 
be published neither the municipal gov-
ernment and nor the administration be-
cause of material reasons. Sections should 
have the right to represent the teacher and 
the municipal government have to adopt 
it only. It will be good if the school section 
will pay attention to the movable schools.”

Thus, the efforts of Anastasia Tuman-
ishvili-Tsereteli towards Georgian society 
are very big. Her main achievement was 
her effort to encourage Georgian women’s 
society to educate, that literacy, language 
knowledge are the key to get the rights, 
which further became prerequisite for the 
present day.

Ekaterine Gabashvili (1851-1938) is 
an author of many important articles 
about the priority of women’s education. 
She had the experience what was the 
woman without rights. While she was re-
calling her life, she said: “I didn’t obeying 
the public destiny of women, slavery and 
self-sacrifice at home.” The establishment 
of Women’s professional school is associ-
ated with her name. She was also an active 
member of the board of Women’s Literacy 
Distribution Society, the initiator of es-

tablishment of women’s circles, as well as 
its regional branches. She successfully 
published her opinions and articles in the 
journals and newspapers, which was very 
progressive and new for Georgian society. 
“Every Nation, or educated people, people 
who are happy and free have the whole 
army of charitable women, those who are 
helping the enfeebled, confused, they are 
showing the ways, delivering knowledge 
to the uneducated, helping blinds to open 
their eyes and if not completely, they are 
doing the commands of the greatest phi-
lanthropist, – Jesus Christ, as far as pos-
sible. If this is so among the happy and 
free Nation, if the whole army of women 
are working hard and having glitter 
among us, don’t we need the frustrated, 
confused, bundled Nation more such 
kind of women?... It’s time to give hand to 
hand, it’s time to raise our voices and do 
something with common force. (Gabash-
vili, the magazine Iveria #100  To our 
women).

Ekaterine Gabashvili was thinking 
that women’s education is the main condi-
tion for the development of society, be-
cause the masculine world will never give 
up itself. It’s necessary to fight exactly for 
this. With her work she called the society 
for equality, which itself was a new kind of 
thinking. (Lomaia, 2009: 65).

Among many women, Kato Mikeladze 
(1878-194) was actively involved in the 
struggle for freedom. She belongs to the 
number of progressive women who have 
been educated in Europe. Kato Mikeladze 
studied at the University of Brussels, on the 
Faculty of Social and Political Sciences. 
After the successful completion of her 
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study, she moved to Paris. By the end of 
1915, she returned to Georgia with knowl-
edge and experience. The rise of feminist 
ideas in Georgia is linked to Kato Mike-
ladze’s name. Upon arrival, Kato gathered 
the like-minded people and formed a re-
gional network “Women’s League.” In 1917, 
with her leadership, the first feminist 
newspaper “the Voice of a Georgian wom-
en” was published, where attention was 
focused on such issues as family, sexual 
life, civil society, etc. Where the reader 
understood that women are just as full 
members of society as men. In her letters 
were clearly shown the protest against the 
unequal condition of women. She urged 
women to gain the right to vote.

In her letter, published in 1917, at the 
newspaper “the Voice of a Georgian wom-
en”, she calls the community to be active 
and says: “... If a woman has helped to 
degenerate our nation, then the woman 
should restore it again... Our mothers and 
sisters should be strengthened and do not 
miss the freedom gained with the blood. 
For that, it’s necessary to have equality 
rights first of all. It is impossible for the 
Nation to maintain their freedom, where 
there is no gender equality.   Only those 
people can get involved in freedom activi-
ties, where there is no slavery, oppression 
and humiliation. What was the woman till 
now? Somebody-without the rights”. 
(Mikeladze, 1917).

It is evident from these extracts what 
her concern was and also her global 
thinking about women’s issues. For that 
time it was a step forward, which later had 
a big impact on the improvement of 
women’s condition in Georgia.

Her work and achievements didn’t fin-
ish ineffectively. The future generation 
valued her achievements and every year 
on November 29  to women who are 
women’s rights defenders are awarded 
Kato Mikeladze prize.

Mariam Dadiani (1870–1959) was an 
active woman who had several activities 
towards womens rights and the role of 
women in the society. Mariam married to 
the famous Abkhazian public figure 
Tarash Anchabadze. She was actively en-
gaged in cultural and educational activi-
ties of Sokhumi. With her leadership in 
1903, Society of Literacy among Geor-
gians was founded and she was headed its 
board in Sokhumi. She was a worthy ex-
ample towards all activities, which was 
oriented on women. She belongs the 
words about increasing the role of women 
in the Georgian Orthodox Church. „...I 
personally, as the chairperson of the 
Georgian Women’s Society, evidently de-
fend the principle of equality, that women 
in theological institutions need to be al-
lowed to give not only the title of psalm-
chanter, but also they have to give the 
right to preach in church..”

With the support of Mariam, in coop-
eration with Sokhumi, Tbilisi and Kutaisi 
Theatre, Georgian performances and 
events were held periodically, while the 
amount received from these events were 
used for public activities.

Thus, the efforts of Georgian women 
are great for the country. They shared all 
the important knowledge, experience and 
energy to raise the mentality of women’s 
community. Of course, we didn’t mention 
all the women who have gone through the 



 71 

SCIENCE, RESEARCH, DEVELOPMENT #11

hard way to show the inequality in every 
direction. The Georgian feminist women 
gave preferences to the education, knowl-
edge and freedom, which was new and 
progressive at that time.

In the past, a hard struggle has not been 
lost in this direction. However, women still 
suffer from violence. In the era of global-
ization there are countries where women 
still ask for help and solidarity.
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Локальним (область, місто та ра-
йон) та гіперлокальним (мікрорайон, 
селище чи село) онлайн-проектам су-
часні медіафутурологи пророкують ве-
лике майбутнє, але як повноцінний 
сегмент медійного ринку зараз такі 
видання не користуються в Україні по-
пулярністю. Через це локальні та гі-
перлокальні стартапи вимушені шука-
ти принципово нові бізнес-моделі та 
контент-стратегії, які допоможуть мо-
нетизувати проекти та залучити до 
них аудиторію.

Одним з найефективніших способів 
для локальних та гіперлокальних ЗМІ 
створити спільноту активних користу-
вачів, на нашу думку, є краудсорсинг.

Це розподіл конкретних завдань се-
ред широкої, не обмеженої ніякими рам-
ками аудиторії на добровільній основі. 
Результати краудсорсингової кампанії 
завжди присвоює проект-ініціатор [4].

У світовій та українській практиці є 
багато прикладів краудсорсингових 
медіапроектів.

Наприклад, Tomnod  – це онлайн-
платформа для спільних розслідувань. 
Найгучніша справа, пов’язана з 
Тomnod – розслідування зниклого лі-
така Malaysia Airlines MH370. Аби його 
знайти, користувачі ресурсу разом до-
сліджували викладені в мережу супут-
никові фотографії місцевості, де орієн-
товно могли бути уламки літака, чи, 
наприклад, рятувальні шлюпки.

Stop The Traffik  – волонтерський 
медіапроект, головна мета якого  – за-
побігти торгівлі людьми. Користувачі 
цього ресурсу збирають від різних лю-
дей по всьому світу інформацію про 
випадки торгівлі людьми. Проте діяль-
ність Stop The Traffik не обмежується 
публікацією конкретних прикладів: в 
проекті також з’являються пропозиції 
щодо вирішення питань, пов’язаних з 
проблемою.

Bellingcat – найвідоміший в Україні 
світовий краудсорсинговий проект. 
Його функціональність полягає в ана-
лізі фото- та відеоматеріалів з соцме-
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реж, на яких видно, як пересувається і 
де базується російська військова техні-
ка. Працюючи з даними, які зафіксова-
ні завдяки супутниковим знімкам, 
Bellingcat наводить прямі докази при-
четності Росії до обстрілів української 
території.

В Україні також є національні кра-
удсорсингові медіапроекти. Напри-
клад, «Аеророзвідка»  – учасники пра-
цюють з безпілотниками у зоні АТО, 
«Канцелярська сотня»  – користувачі 
разом відновлюють знищені політичні 
документи, які можуть підтвердити 
причетність окремих бізнесменів чи 
політиків до злочинів, «Дріжджі» – ме-
діаініціатива, яка завдяки публікації 
прикладів порушень прав україномов-
них споживачів, захищає їх та закрі-
плює позиції української мови.

На нашу думку, краудсорсингові 
проекти можуть бути успішно реалізо-
вані не тільки на загальнонаціональ-
ному, а й на локальному та гіперло-
кальному рівнях. Це актуально, оскіль-
ки життя маленьких міст і тим більше 
сіл часто ігнорується ЗМІ, при тому що 
«індивіди та цілі житлові райони ма-
ють право на справедливу частку уваги 
до своїх проблем»  [2, 116].

Локальні та гіперлокальні медіа ма-
ють потенціал до створення спільноти 
активних співгромадян, які прагнуть 
впливати на суспільні процеси, що від-
буваються в їхньому рідному місті або 
селищі.

Як успішний приклад краудсорсин-
гу можна навести ямпільське видання 
«Дирижабль» [3], для якого пишуть 
місцеві волонтери-журналісти шкіль-

ного віку, які навчаються у запроше-
них з Києва та Львова тренерів. Крім 
залучення громади до створення кон-
тенту та надання молоді робочих 
місць, журналісти «Дирижаблю» оби-
рають для висвітлення теми, які моти-
вують місцевих мешканців змінювати 
власне містечко. Експерти у різних 
сферах консультують людей, які хо-
чуть реалізувати у Ямполі свої ініціа-
тиви: розповідають, де шукати фінан-
сування, до кого можна звернутися, 
наводять приклади схожих ініціатив, 
які вже реалізовані у світі.

Не зважаючи на окремі приклади, 
наразі практика краудсорсингу, тобто 
створення спільних із громадськістю 
проектів, ініціаторами яких виступа-
ють медіа, не дуже поширена у сегмен-
ті локальних та гіперлокальних ЗМІ. 
Частіше корисні соціальні ініціативи 
реалізують різноманітні громадські 
організації, а робота медіа в цьому 
контексті зводиться виключно до ви-
світлення цих ініціатив. Проте, на 
нашу думку, багато журналістських 
проектів локальних та гіперлокальних 
ЗМІ можна розширити практикою 
краудсорсингу.

Наприклад, проект «Мій район» в 
київському онлайн-виданні «БЖ» [1] – 
це цикл матеріалів, в якому мешканці 
різних районів Києва розповідають, за 
що вони люблять, або ненавидять свій 
район. Проект можна розширити:

• ініціативами, пов’язаними з покра-
щенням життя у районах (наприклад, 
за необхідності створити разом з ко-
ристувачами ЗМІ суспільний сад чи 
город. Така практика дуже поширена у 

https://www.bellingcat.com/
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Берліні, один з найпопулярніших про-
ектів називається Prinzessinnengarten);

• написанням архівної історії райо-
нів, побудованій на спогадах користу-
вачів (схожий краудсорсинговий про-
ект «Львів 100 років тому» розміщено 
на сайті Львівської міської ради);

• проведенням офлайн-івентів, спря-
мованих на підвищення обізнаності 
громадян у сфері історії їхнього міста 
та окремих районів (наприклад, про-
ект «День однієї вулиці» у Харкові);

• створенням циклу документальних 
фільмів про життя районів (в США 
було реалізовано схожий краудсор-
синговий проект Mapping Main Street 
(«Карта головної вулиці»)  – докумен-
тальний фільм спільного виробни-

цтва, який зафіксував повсякденне 
життя 797  головних вулиць по всій 
країні.

Отже, бачимо, що навіть типовий 
цикл журналістських матеріалів мож-
на розширити кількома краудсорсин-
говими проектами, залучивши до ро-
боти над ними цільову аудиторію ЗМІ.
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