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ОСНОВНЫЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРИ ВЫСОТНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация: статья посвящена решению экологических проблем при высот-
ном строительстве. Автором рассмотрено негативное влияние высотных зданий на 
окружающую среду. На основе изученных материалов, анализа существующих высот-
ных зданий и концептуальных проектов сформулированы пути решения экологиче-
ских проблем.

Ключевые слова: экологические проблемы, экологическое строительство, вы-
сотное строительство, небоскребы, окружающая среда, экологическая устойчивость, 
источники загрязнения, экологически чистая энергия, возобновляемая энергия.

MAJOR ENVIRONMENTAL PROBLEMS  
OF BUILDING CONSTRUCTION AND SOLUTIONS

Abstract: the article is devoted to the solution of environmental problems in the high-
rise construction. The author discussed the negative impact of tall buildings on the environment. 
Based on the study of materials, high-rise buildings, existing and conceptual, formulated 
solutions to environmental problems in the high-rise construction projects.

Keywords: environmental issues, ecological construction, high-rise building, 
skyscrapers, environment, environmental sustainability, pollution sources, clean energy, 
renewable energy.

Сегодня всем известно о техногенном влиянии на мировой климат, загрязне-
нии среды, деградации природных комплексов. С каждым годом экологическая про-
блема городов ухудшается, в том числе из-за стремительного повышения этажности 
зданий и уплотнения городской застройки. За последнее столетие в мире было по-
строено значительное количество высотных зданий. 2014 год оказался рекордным по 
числу построенных в мире небоскребов. По данным исследования CTBUH (Совета 
по высотным зданиям и городской среды), в 2014 году в мире было построено 97 не-
боскребов (в терминологии CTBUH — это здания высотой от 200 метров) [1].

В Европе разработаны собственные методы оценки экологически чистого и 
устойчивого развития, в некоторых странах исследования в этой области ведутся уже 
20 лет. Наиболее распространенными системами оценки экологического строитель-
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ства в Европе являются: руководство по энергетическому и экологическому проекти-
рованию (Leadership in Energy and Environmental Design), метод экологической экс-
пертизы (BREEAM) и методы оценки эффективности экологически чистых зданий. 
В Америке был создан Совет по экологически чистой архитектуре и строительству 
зданий США (USGBC), который занимается продвижением методов проектирова-
ния, строительства и эксплуатации экологически чистых зданий. В Канаде был соз-
дан Международный совет директоров (iiSBE), основная цель организации которого 
заключается в активном продвижении методик и инструментов, способствующих 
быстрому переходу к экологически чистому строительству во всем мире [2].

Значительный вклад в область биоклиматических решений внесли научные 
труды доктора архитектуры Кена Янга. В его книгах, «Зеленые небоскребы – основы 
проектирования экологических зданий», «Экологические небоскребы», «Экологиче-
ские небоскребы – новый тип многоэтажных зданий» присутствуют рекомендации 
по проектированию экологических многоэтажных офисных зданий [3-5].

Основным источником загрязнения городской среды являются автотран-
спорт и промышленное производство, которые способствуют выделению в воздух 
вредных веществ (смога). При эксплуатации и обслуживании высотного здания воз-
никает приток транспорта и, соответственно, концентрация в воздухе вредных ве-
ществ. В природных условиях рассеять смог способен только ветер [6].

Подсветка, внутреннее освещение высотных общественных зданий актив-
но используется в вечернее время. Согласно исследованиям Геофизического Союза, 
ночное городское освещение также повышает загрязнение воздуха. Проведенные 
исследования показали, что яркое ночное искусственное освещение зданий мешает 
природным очистительным химическим реакциям, замедляя очистку неба в ночное 
время суток до 7%, а также увеличивая на следующий день образование химикатов, 
вредных для озонового слоя до 5%. Для того чтобы изменить ситуацию, должны быть 
введены ограничения в ночном освещении высотных зданий. Одним из путей реше-
ния данной проблемы также может быть направленность источников искусственно-
го освещения на землю [7].

Высотное строительство также оказывает влияние на повышение средней 
годовой температуры. Такое явление наблюдается в крупных городах, где активно 
развито высотное строительство и температура воздуха в течение всего года на не-
сколько градусов выше, чем на прилегающих территориях. Смягчить тепловое воз-
действие возможно с помощью посадки деревьев и растительности на крышах вы-
сотных зданий. Это обеспечит охлаждение и повысит отражательную способность 
поверхности [8].

Крупные населенные пункты вносят существенные изменения в сложив-
шийся ветровой режим движения воздушных масс. Высотные здания, размещенные 
в городской среде, без учета ветрового режима могут приводить к созданию нежела-
тельных вихревых потоков, обтекающих стены зданий.

Стремительная урбанизация, массовое высотное строительство в городах 
влияет не только на окружающую среду, но и оказывает психологическое воздей-
ствие на человека. Большой поток информации, мелькающая реклама, ухудшение 
экологических показателей, а также ускоренный ритм жизни, удлиненный рабочий 
день – все эти факторы практически исключили спокойный и тихий отдых населения 
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города. Рост и уплотнение застройки городского пространства вытесняют места ком-
фортного отдыха человека, что пагубно сказывается на психологическом здоровье 
населения города.

Таким образом, среди основных экологических проблем, возникающих при 
высотном строительстве, можно назвать: потребление избыточного количества 
энергии, выхлопы газов от транспортных средств привлеченных высотным объек-
том, сбор и вывоз мусора, отрицательное гидравлическое воздействие, ночное ис-
кусственное освещение, влияние на изменение климатических условий, затенение 
большой территории, психологическое влияние на человека, изменение ветрового 
режима, негативное влияние фасадов на птиц [9].

Путем решения перечисленных выше экологических задач, возникающих 
при высотном строительстве в крупных городских образованиях, является: очистка 
и снижение температуры воздуха, использование экологически чистой энергии; гра-
мотное размещение высотных зданий в городской застройке; использование опти-
мальных архитектурно-планировочных решений; использование экологически чи-
стых «зеленых» зданий; ограничение освещения в темное время суток.

Также при проектировании высотных зданий следует уделить внимание ме-
роприятиям по защите сооружения от вредных веществ, шума, электромагнитных 
полей, вибраций, радиоактивного загрязнения [10]. Это становится возможным бла-
годаря внедрению в высотное строительство альтернативных облицовочных мате-
риалов, новейших технических разработок и экологических источников энергии. Так 
очистка воздуха внутри высотного объекта может производится с помощью исполь-
зования фотокаталического бетона в отделке фасадов, покрытия EcoClean против 
смога, фильтров солнечного излучения, вертикального озеленения фасадов.

Создание комфортного температурного режима в высотном здании стано-
вится возможным за счет сквозного проветривания фасадов, использования фасад-
ной системы BIOSKIN, охлаждающей наружную поверхность фасада и окружающий 
воздух, внедрения панельно-лучистой системы отопления и охлаждения помещений, 
композитного материала действующего в качестве альтернативы кондиционирова-
ния воздуха.

Экологическими источниками энергии в высотном строительстве могут 
быть: энергия солнца (сферический концентратор солнечного света, фотоэлектри-
ческий фасад, интегрированная фасадная система IC Solar Module), энергия шума, 
энергия ветра (нано-кожа), энергия вибраций (пьезоэлектрический материал), био-
фасад.
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ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ М’ЯСА БУГАЙЦІВ  
В ПРОЦЕСІ ЙОГО ЗБЕРІГАННЯ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ ФОСФОГПІСУ

Згодовування фосфогіпсу бугайцям при вирощуванні на м’ясо суттєво не впли-
ває на хімічний склад м’язової тканини, але викликає небажані зміни фізико-хімічних 
показників – рН, водоутримуючі здатності забарвлення – як в розрізі споживання різ-
них доз фосфогіпсу, так і в процесі 60-добового зберігання в замороженому стані.

Ключові слова: фосфогіпс, бугайці, яловичина, годівля, генотипи
Keywords: phosphogypsum, bull, beef, feeding, genotypes

Нині суспільство відхиляється від використання кормових антибіотиків та 
гормональних препаратів і надає перевагу природнім добавкам, зокрема, фітобіотикам, 
пребіотикам, пробіотикам, ферментним та мінеральним препаратам тощо [1,3,4, 5].

Внаслідок складного селекційного процесу в скотарстві по поліпшенню існую-
чих молочних та молочно-м’ясних порід щороку одержується значна кількість надре-
монтного молодняка різних генотипів. Такими породами в умовах Вінницької області є 
симентальська, голштинська, айрширська та інші. Однак. господарсько-корисні ознаки 
надремонтних помісей, що вирощують на м’ясо, вивчені недостатньо.

Залучення в арсенал мінеральних підкормок для тварин нових видів відхо-
дів промислових виробництв передбачає попереднє вивчення їх дії не лише на про-
дуктивність, а й на якісь продукції [2]. Тому в даній роботі вивчали фізико-хімічні 
показники якості м’яса надремонтних бугайців при частковій заміні в раціоні моно-
кальційфосфату фосфогіпсом.

Методика досліджень. Дослід проводили на чотирьох групах надремонтних 
бугайців української породи, що вирощувались в дослідному господарстві «Артемі-
да» Калинівського району. З піддослідних тварин за принципом аналогів було сфор-
мовано 4 групи, по 20 голів в кожній. Основний раціон (ОР) складався з 20 кг силосу 
кукурудзяного, 1,5  кг дерті кукурудзи, 2  кг соломи ячмінної. Поживність раціонів 
становила 6,6 корм. од., 416 г перетравного протеїну.

Особливість годівлі бичків дослідних групп полягала в тому, що в II групі 5% 
монокальційфосфату було замінено фосфогіпсом, в III – 10%; в IV – 20%.

Наприкінці досліду був проведений контрольний забій 3-х тварин з кожної 
групи. За результатами досліду вивчали якісні показники м’яса піддослідних тварин 
за відповідними методиками.

Результати досліджень. Дослідження якості м’яса піддослідних бугайців 
показали, що за показниками вмісту загальної вологи і сухої речовини істотної різниці 
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між групами не спостерігалось (табл. 1). Відмічена тенденція збільшення кількості 
зв’язаної вологи в м’ясі бугайців III і IV групи при заміні 10 і 20 % монокальційфосфату 
фосфогіпсом, що супроводжувалось відповідним зменшенням вмісту вільної вологи.

Із збільшенням кількості фосфогіпсу в раціоні бугайців III і IV груп 
підвищувався показник рН м’яса відповідно на 13,6  і 7,9 %, а також площа 
відпресованого м’яса на 8,3 та 4,7 %, що в першому випадку є небажаним явищем, а в 
другому – позитивним фактором.

Згодовування фосфогіпсу позитивно впливає на показники ніжності та 
мармуровості м’яса. А при 5-ти і 10-ти відсотковій зміні ним монокальцій- фосфа-
ту ці два показники були навіть більшими від контрольного відповідно на 2,8-8,4 та 
15,8-50,1 %.

Фосфогіпс в раціоні тварин не погіршує в їх парному м’ясі показників вмісту 
азоту, жиру та калорійність.

Через 30 діб зберігання при температрі мінус 26˚С в м’ясі бичків дослідних 
групп вміст загальної вологи збільшувався на 1,35-3,45 % і відповідно зменшувався 
вміст сухої речовини на 5,15-13,5 % (II- IV групи) в порівнянні з контрольною гру-
пою. Тобто, в процесі 30 – добового зберігання м’ясо увібрало в себе частину вологи 
з навколишнього середовища (морозильної камери). Оцінюючі дані вмісту вільної і 
зв’язаної вологи, можна відмітити деяке зменшення кількості вільної її частини (на 
3,22%) і збільшення зв’язаної (на 6,67%) у м’ясі бичків IV групи, в раціоні яких було 
замінено 20% монокальційфосфату фосфогіпсом.

За показником інтенсивності забарвлення певної закономірності змін не 
спостерігалось. Зате існує тенденція збільшення площі відпресованого м’яса у бичків 
всіх дослідних груп в порівнянні до контрольної, що може свідчити про поліпшен-
ня його ніжності в процесі 30-добового зберігання. Об’єктивне визначення ніжності 
м’яса показало, що цей показник був більшим проти контролю у м’ясі дослідних груп 
відповідно на 22,4 (II гр.), 39,7 (III гр.) та 36,4%. 30-добове зберігання м’яса не впли-
нуло на показники вмісту азоту, жиру, мармуровості. Спостерігалась лише незначна 
тенденція зниження калорійності.

Після 60-добового зберігання не відмічено істотних змін за вмістом загальної 
вологи і сухої речовини між группами. Але відбулись суттєві зрушення гідратаційної 
здатності м’яса за видами вологи, тобто, збільшення вмісту вільної (на 7,27 та 4,04 %) 
і зменшення кількості зв’язаної вологи (на 6,44 та 5,18 %) у бичків III та IV груп, де 
було замінено 10 і 20 % монокальцій- фосфату фосфогіпсом. В зразках цього м’яса (III 
та IV гр.) був дещо більший показник рН.

Показник інтенсивності забарвлення м’яса характеризувався строкатістю – 
він був вищим від контрольного в II та IV групах і на рівні контролю в III групі. За 
розмірами площі відпресованого м’яса показники бичків дослідних груп незначно 
переважали контрольну. Це свідчить про те, що використання фосфогіпсу в годівлі 
бичків не знижує ніжності їх м’яса. Цей показник в м’ясі бичків III та IV груп був на 
1,1 та 7,4 % вищим, ніж в контролі. Згодовування фосфогіпсу не мало істотного впли-
ву на показники вмісту в м’ясі азоту, жиру, мармуровості та калорійності.

Якщо розглядати показники якості м’яса в часовому аспекті, то видно, що 
по мірі зберігання від парного стану до 60-добового періоду вміст загальної вологи в 
ньому зменшується, тобто, довготривале зберігання м’яса не бажане (табл. 1).
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Таблиця 1 
Показники якості м’ясі піддослідних бугайців

Показники
I гр.  
(контрольна)

II гр. (5% 
фосфогіпсу

III гр. (10% 
фосфогіпсу)

IV гр. (20% 
фосфогіпсу)

Парне м’ясо
Загальна волога, % 77,06 77,98 77,79 77,70
в т. ч. вільна, % 19,8 20,29 17,05 16,8
зв’язана, % 57,26 57,68 60,74 60,9
Суха речовина, % 22,94 22,02 22,21 22,3
рН 6,46 6,33 7,34 6,97

Інтенсивність забарвлення, 23,9 27,0 24,2 22,9

Площа відпресованого м’яса, 3,0 2,96 3,25 3,14

Ніжність, /г загального азоту 249 256 270 289
Мармуровість, коефіцієнт 4,23 4,9 6,35 4,39
Калорійність, кДЖ 4346 4266 4622 4390
Азот, % 4,0 3,85 4,0 4,03
Жир, % 1,11 1,24 1,68 1,15
Через 30 діб зберігання при температурі – 26˚С
Загальна волога, % 73,75 75,1 75,45 77,2
в т. ч. вільна, % 26,07 29,49 27,42 22,85
зв’язана, % 47,68 45,61 48,03 54,38
Суха речовина, % 26,25 24,9 24,25 22,8
рН 5,98 5,95 6,97 6,67
Інтенсивність забарвлення, 41,0 42,1 38,0 42,2

Площа відпресованого м’яса, 2,87 3,37 3,77 3,54

Ніжність, /г загального азоту 214 262 299 292
Мармуровість, коефіцієнт 4,0 4,2 4,53 4,85
Калорійність, кДЖ 5175 4866 4695 4549
Азот, % 4,49 4,29 4,21 4,01
Жир, % 1,26 1,24 1,28 1,3
Через 60 діб зберігання при температурі – 26˚С
Загальна волога, % 74,14 74,07 74,97 73,00
в т. ч. вільна, % 23,19 22,66 30,46 27,23
зв’язана, % 50,95 51,38 44,51 45,77
Суха речовина, % 25,86 25,96 25,03 27,00
рН 6,19 5,89 6,69 6,71

Інтенсивність забарвлення, 13,4 16,7 13,6 17,7

Площа відпресованого м’яса, 3,37 3,79 3,56 3,98
Ніжність, /г загального азоту 161 169 179 173
Мармуровість, коефіцієнт 4,3 5,0 5,5 4,8
Калорійність, кДЖ 5204 5137 4825 5154
Азот, % 4,58 4,44 4,20 4,47
Жир, % 1,34 1,53 1,57 1,47
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Показник рН з часом змінюється мало, але все ж таки помітна незначна тен-
денція до його зниження у всіх группах. Інтенсивність забарвлення знижується в 1,8-
1,6 разів в м’ясі бугайців 1-3 групі і в 1,3 рази в IV групі, що може свідчити про утво-
рення малорозчинних сполук метгемо- та міоглобіну в процесі тривалого зберігання 
в замороженому стані.

Позитивним зрушенням в м’ясі в процесі зберігання є покращення його ніж-
ності, про що в певній мірі може свідчити збільшення площі відпресованого м’яса. 
Тобто, навіть при мінусовій температурі відбулись фізико-хімічні (автолітичні) змі-
ни в м’язовій тканині, що привело до розрихлення сполучнотканинних білків (які в 
основному спричинюють жорсткість м’яса), а також зміни в ліпідному та білковому 
складі. Це вплинуло на деяке підвищення показників калорійності та співвідношення 
вмісту азоту і жиру за 60-добовий період зберігання м’яса. Відмічені часові зміни по-
казників якості м’яса у бугайців різних групп мали свої відміни. Найбільш суттєвими 
вони були в III та IV групах, при заміні 10  та 20 % монокальційфосфату в раціоні 
фосфогіпсом.

Висновки. Згодовування фосфогіпсу бугайцям при вирощуванні на м’ясо 
суттєво не впливає на хімічний склад м’язової тканини, але викликає небажані змі-
ни фізико-хімічних показників  – рН, водоутримуючі здатності забарвлення  – як в 
розрізі споживання різних доз фосфогіпсу, так і в процесі 60-добового зберігання в 
замороженому стані.
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Онкологічні захворювання виявляються з частотою 384,9 випадків на 100 тис. 
населення [1, 17; 2, 406]. Рак молочної залози (РМЗ)  – найбільш поширена форма 
злоякісних пухлин у жінок, що становить близько 19 % від усіх видів пухлин. 4 % 
хворих – це жінки молодші 30 років [3, 400]. Найчастіше ця патологія зустрічається 
у жінок віком 45-75 років. За останні тридцять років частота випадків РМЗ у світі 
зросла більше, ніж на 20 %. Кожен рік рівень захворюваності збільшується на 1-2 % 
[4, 4; 5, 19]. При цьому у більшості країн через відсутність національних скринінгових 
програм показники смертності залишаються високими і 80 % жінок, хворих на РМЗ 
помирають від цієї хвороби [6, 173]. Вважають, що РМЗ може бути результатом 
серії генетичних, гормональних змін в організмі та впливу зовнішнього середовища, 
які, поєднуючись, сприяють виникненню злоякісного росту та його розвитку [7]. 
Вважаємо актуальним на сьогодні вивчення генетичних аспектів РМЗ.

Таблиця 1  
«Залежність кількості хворих жінок і чоловіків РМЗ від наявності мутантних генів 
BRCA1 та BRCA2» [10].

Генотипи Жінки Чоловіки
BRCA1 мутації 50-65 % 1-2 %
BRCA2 мутації 40-57 % 6-7 %
Відсутність BRCA1 та BRCA2 
мутацій

13 % 1 %
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Сімейний характер РМЗ та дані молекулярної біології довели роль 
генетичних факторів у розвитку захворювання. Високопенетрантні гени BRCA1 та 
BRCA2, які локалізовані у 17 (локус 17q21) та 13 (локус 13q12-13) хромосомах, є 
асоційованими із виникненням та прогресуванням РМЗ а також із розвитком 
спадкових форм РМЗ. (рис.1, табл.1).

 The Human Gene Mutation Database постійно доповнюється новими варіан-
тами мутацій, і на сьогодні відомо понад 1400 мутацій гена BRCA1 та біля 1100 мута-
цій гена BRCA2 [8; 9, 243].

Частка BRCA1- та BRCA2-асоційованого РМЗ становить відповідно 45 і 35 % 
у жінок віком до 50 років [6, 175; 7]. Разом генні мутації у локусах BRCA1 та BRCA2 є 
причиною від 20 до 25 % спадкового РМЗ та від 5 до 10 % всіх форм РМЗ. Носіями 
даних аутосомних мутацій можуть бути чоловіки та жінки [11]. Якщо один із батьків 
гетерозиготний (BRCA1+ BRCA1-), а інший здоровий (BRCA1- BRCA1), то ймовір-
ність успадкування даної мутації дітьми складає 50 % (рис. 2).

У випадку гетерозиготності обох батьків 75 % дітей можуть мати гени РМЗ 
(рис. 3). Дана закономірність справджується за умови генеративних мутацій, оскіль-
ки спорадичні соматичні мутації не успадковуються.

Рис. 1. Генетичні карти 13 та 17 хромосом [8].

Рис. 2. Успадкування BRCA1- та BRCA2 генів РМЗ, якщо один з батьків гетерозиготний.

P: ♀ BRCA1+ BRCA1- x ♂ BRCA1- BRCA1-
G: BRCA1+, BRCA1-  BRCA1-
F1: BRCA1+ BRCA1-; BRCA1- BRCA1-
50 % носії мутантних генів РМЗ, 50 % здорові

P: ♀ BRCA1+ BRCA1- x  ♂ BRCA1+ BRCA1-
G: BRCA1+, BRCA1-  BRCA1+, BRCA1-
F1: BRCA1+ BRCA1+; BRCA1+ BRCA1-; BRCA1+ BRCA1-; BRCA1- BRCA1.
75 % мають мутантні гени РМЗ, 25 % здорові

Рис. 3. Успадкування BRCA1- та BRCA2 генів РМЗ, якщо обоє батьків гетерозиготні.
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За даними літератури, у жінок до 70 років ризик розвитку РМЗ за умови му-
тації BRCA1 складає 45-87 %, ризик розвитку раку яєчників (РЯ) – 36-66 % [12]. Му-
тації у гені BRCA1 підвищують до 65 % життєвий ризик РМЗ, збільшують від 40 до 
60 % життєвий ризик розвитку другого РМЗ, підвищують до 39 % життєвий ризик 
розвитку РЯ, підвищують ризик інших злоякісних епітеліальних пухлин (наприклад, 
раку простати, раку шлунку, кишечника). Мутації у гені BRCA2 підвищують до 45 % 
життєвий ризик розвитку РМЗ у жінок та до 6 % у чоловіків, підвищують до 11 % 
життєвий ризик розвитку РЯ, підвищують ризик інших ЗН, таких як меланома, рак 
гортані, рак підшлункової залози, рак шлунку [8; 9,243; 13].

Таким чином, при наявності у генотипі аутосомних мутантних генів 
BRCA1 та BRCA2, характерний сімейний характер РМЗ, який проявляється у моло-
дому віці (рис.4).

В окремих випадках можливе поєднання РМЗ та РЯ у родині. Зокрема, 
описане значення гермінальної мутації 617delT у гені BRCA2 у розвитку спадкових 
множинних пухлин [15, 243]. Отже, анамнез життя та генетичне тестування важливі 
для оцінки генетичного статусу членів родини з онкологічною патологією.

Таким чином, знання сімейного анамнезу та генетичне тестування важливі для 
оцінки генетичного статусу родини з онкологічною патологією. Враховуючи, що гени 
BRCA1 та BRCA2 асоційовані не тільки з РМЗ та РЯ, а також із раком передміхурової 
залози, підшлункової залози, шлунка, доцільно проводити молекулярно-генетичне 
дослідження крові не лише жінок, але й чоловіків у родинах із множинним РМЗ.
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Рис. 4. Родовід, який ілюструє успадкування РМЗ та РЯ у носіїв гена RBCA1 [14].
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Зловживання антибіотиками у тваринництві призводить до порушень 
здоров’я людини. Антибіотики і досі додаються у великій кількості до корму тварин 
з метою прискорення росту та запобіганню захворювань [1]. Проте у розвинутих 
країнах заборонено використовувати антибіотики як стимулятори росту тварин [2]. 
Тому спектр кормових ферментів, пробіотиків, фітобіотиків, підкислювачів щороку 
розширюється [3, 4].

Таким чином, метою досліджень було встановити вплив кормового препара-
ту на продуктивність та обмін речовин у курчат – бройлерів.

Методика досліджень. Дослід провадився в умовах науково-дослідної фер-
ми Вінницького національного аграрного університету. Для досліду було сформо-
вано дві групи добових курчат-бройлерів кросу «Росс-308» по 20 голів у кожній за 
принципом аналогів [5].

Курчатам контрольної групи згодовували повнораціонний комбікорм торго-
вої марки «Мультигейн», а дослідній додатково вводили досліджувану кормову до-
бавку Кроноцид-Д, до складу якої входить залізо, цинк, марганець, мідь, органічні 
кислоти, діюча речовина олії материнки, природній алюмосилікат.

Інтенсивність росту курчат визначали шляхом індивідуального зважування 
вранці до годівлі кожні 7 діб. За результатами зважування визначали абсолютний, 
відносний та середньодобовий прирости за період досліду. (табл.1 ).

Аналіз гематологічних показників проводили відповідно до методик [6]. 
Статистичну обробку цифрового матеріалу здійснювали за методом Плохінського 
М.О. [ 7 ].

Таблиця 1

Група
Тривалість періоду, діб Кількість 

курчат, гол.
Особливості годівлі

зрівняльного основного
1-контрольна 7 35 20 ОР (повнораціонний комбікорм)
2-дослідна 7 35 20 ОР + «Кроноцид-Д» 1кг/т корму).
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Результати досліджень. У результаті проведених досліджень встановлено, 
що починаючи з 21 доби курчата дослідної групи мали кращий розвиток (табл. 2).

Вірогідне збільшення живої маси встановили з 28 добового віку. У кінці до-
сліду вірогідна різниця на користь курчат дослідної групи була 7,0 %. При цьому і 
збереженість у курчат дослідної групи на 3% була також вищою, Така тенденція до 
збільшення середньодобових та відносного приросту була у курчат за дії досліджува-

Таблиця 2 
Динаміка живої маси та збереженість курчат бройлерів, г (M ± m, n =20)

Вік курчат, діб
Група

1-контрольна 2-дослідна
1 44,4 ± 0,26 44,6 ± 0,23
7 175,4 ± 2,59 179,9 ± 2,52
14 427,8 ± 5,72 438,5 ± 7,64
21 858,8 ± 8,65 884,1 ± 10,32
28 1282,6 ± 12,23 1349,8 ± 14,85**
35 1865,9 ± 22,30 1952,6 ± 18,02*
42 2482,6 ± 30,42 2656,0 ± 17,86**
Збереженість, % 95 98

Таблиця 3 
Морфологічні показники крові бройлерів ( M ± m, n = 4)

Група Гемоглобін (г/л) Еритроцити (Т/л) Лейкоцити (Г/л) ШОЕ (мм/год)

1 – контрольна 118,4 ± 4,25 3,3 ± 0,18 18,4 ± 0,82 1,8 ± 0,46
2 – дослідна 124,0 ± 4,86 3,4 ± 0,16 20,5 ± 0,96 1,5 ± 0,35

Таблиця 4 
Біохімічні показники крові бройлерів (M ± m, n = 4)

Показник
Група

1 – контрольна 2 – дослідна
Загальний білок, г/л 31,2 ± 4,04 32,5 ± 1,37
Альбуміни, г/л 14,4 ± 1,49 15,8 ± 1,55
Глобуліни, г/л 16,8 ± 2,52 16,7 ± 1,84
АлАТ, од./л 4,3 ± 1,84 4,5 ± 1,96
АсАТ, од./л 196,4 ± 22,86 198,6±21,12
Білірубін, мкмоль/л 4,8 ± 0,32 4,4 ± 0,36
Лужна фосфатаза, од./л 1483,4 ± 82,5 1608,6 ± 94,2
Холестерол, ммоль/л 2,6 ± 0,22 2,8 ± 0,25
Тригліцериди, ммоль/л 0,88 ± 0,26 0,94 ± 0,26
Глюкоза, ммоль/л 7,4 ± 0,76 8,5 ± 1,14
Креатинін, мкмоль/л 10,6 ± 1,48 12,2 ± 2,81
Сечовина, ммоль/л 1,6 ± 0,28 1,4 ± 0,24
Кальцій, ммоль/л 2,8 ± 0,24 2,6 ± 0,25
Фосфор, ммоль/л 2,4 ± 0,16 2,5 ± 0,18
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ної добавки. Курчата 2-ї дослідної групи на 1 кг приросту витрачали менше на 0,5 кг 
комбікорму порівняно з контрольними аналогами.

Аналіз гематологічних показників свідчить, про посилення окисно-
відновлювальних реакцій в організмі курчат-бройлерів 2-ї дослідної групи, адже у їх 
крові збільшився уміст гемоглобіну на 4,7 % (табл. 3).

Складові досліджуваної добавки позитивно впливали і на білковий обмін 
(табл. 4).

Встановлено, що у курчат дослідної групи збільшувався уміст загального біл-
ка на 4,1 та уміст альбумінів на 9,7 %, хоча різниця була невірогідною.

Висновки:
Додаткове уведення кормової добавки Кроноцид Д до повнораціонного ком-

бікорму збільшує живу масу курчат бройлерів на 7%.
Встановлено, що за дії досліджуваної добавки посилюється гемопоез та біл-

ковий обмін.
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В сучасному виробництві продукції тваринництва використовуються 
різноманітні кормові добавки [1, 2].

Серед добавок які набувають широкого розповсюдження є пробіотики, які 
стабілізують процеси травлення, стимулюють продуктивність та імунітет, знижують 
смертність молодняку [3, 4]. Також відомо, що пробіотики пригнічують ріст патоген-
ної мікрофлори, продукують фолієву кислоту, ніацин, вітаміни В12 і В6, травні фер-
менти і деякі амінокислоти [5, 6].

Таким чином, метою досліджень було встановити вплив імуномодулятора 
Імунобактерін-Д на продуктивність, розвиток внутрішніх органів та якість м’яса.

Методика досліджень.
Наукові дослідження відбувалися на базі науково-дослідної ферми Вінниць-

кого національного аграрного університету с. Агрономічне. Для експерименту сфор-
мували дві групи добових курчат-бройлерів кросу «Росс-308». Птицю відбирали по 
20 голів у кожній, за принципом аналогів з врахуванням живої маси відповідно до 
загальноприйнятих методик [7]. Дослідження тривали 42  доби. Курчата-бройлери 
утримувалися у групових клітках одного ярусу з дотриманням зоогігієнічних вимог.

Дослідження інтенсивності росту курчат-бройлерів визначали шляхом інди-
відуального зважування птиці вранці до годівлі кожні 7 днів. За результатами зважу-
вання визначали живу масу, середньодобові, абсолютні та відносні прирости живої 
маси протягом досліду.

Контрольній групі згодовували основний раціон (ОР) – повнораціонний ком-
бікорм торгової марки «Мультигейн». Дослідним групам додатково до повнораціонно-
го комбікорму уводили досліджувану кормову добавку «Імуннобактерин-Д» (табл. 1).

Таблиця 1 
Схема науково-господарського досліду

Група
Тривалість періоду, діб Кількість 

курчат, гол.
Особливості годівлі

зрівняльного основного
1-контрольна 7 35 20 ОР (повнораціонний комбікорм)
2-дослідна 7 35 20 ОР + «Імунобактерин-Д» 0,4 кг т корму).
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У кінці досліду був проведений контрольний забій, по 4 голови з кожної гру-
пи у яких відбирали і досліджували зразки м’яса і внутрішні органи.

Результати досліджень
Встановлено, що курчата, які до основного раціону отримували 

Імунобактерин-Д, мали кращі показники розвитку (табл. 2).
Починаючи з 21 доби досліду вони переважали своїх ровесників за живою 

масою на 3,7 %, тенденція до посилення інтенсивності росту збереглась до закінчення 
досліду. У віці 42 доби різниця за масою бройлерів була на 6,9 % більшою на користь 
курчат дослідної групи.

Збереженість курчат за дії дослідної добавки була більшою на 4%.
Витрати кормів на 1 кг приросту були на 4,2 % меншими за дії імуномодулятора.
За результатами забою встановлено, що у бройлерів дослідної групи вірогід-

но збільшувалась передзабійна жива маса на 7,0% (Р≤0,05) (табл.3). При цьому підви-
щилась і маса патраної тушки на 3,1% (Р≤0,05) за рахунок кращого розвитку грудних 
та стегнових м’язів відповідно на 16,8 та 22,6 %.

За результатами забою не встановлено вірогідної різниці і за масою внутріш-
ніх органів (табл. 4).

Також не встановлено суттєвої різниці за умістом сухої речовини піддослід-
них зразків м’яса (табл. 5).

Таблиця 2 
Жива маса та збереженість бройлерів, г (M ± m, n =20)

Вік курчат, діб
Група
1-контрольна 2-дослідна

1 45,1 ± 0,85 46,2 ± 1,02
7 130,1 ± 2,75 131,7 ± 2,35
14 380,0 ± 5,21 385,2 ± 4,15
21 563,9 ± 12,34 585,1 ± 8,12

28 895,2± 16,25 984,2 ± 16,48

35 1445,2 ± 35,21 1619,6±28,62

42 2485,6 ± 30,42 2658,0 ± 18,56

Збереженість, % 94 98

Таблиця 3 
Забійні показники курчат-бройлерів, г ( M ± m, n = 4)

Показник
Група

1–контрольна 2 – дослідна
Передзабійна жива маса 2452,6 ± 51,14 2626,4 ± 34,65*
Маса непатраної тушки 2388,2 ± 38,34 2496,5 ± 34,84
Маса напівпатраної тушки 2235,2 ± 34,65 2328,4 ± 38,43
Маса патраної тушки 1582,4 ± 28,32 1632,2 ± 32,21*
Маса грудних м’язів 486,0 ± 12,34 568,0 ± 14,26**
Маса стегнових м’язів 348,0 ± 16,25 426,8 ± 18,44*
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Проте слід звернути увагу на те, що у червоному м’ясі накопичувалось мен-
ше на 5,3 % протеїну, а жиру навпаки на 2,9 % більше порівняно з контрольними 
зразками.

Висновки. Використання імуномодулятора Імунобактерин-Д у годівлі 
курчат-бройлерів збільшує живу масу на 6,9 %.

За рахунок уведення досліджуваної добавки збільшується маса патраної 
тушки за рахунок грудних та стегнових мязів.

У стегнових м’язах за дії імуномодулятора збільшується уміст жиру та змен-
шується уміст протеїну.
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Маса внутрішніх органів піддослідної птиці, г ( M ± m, n = 4)
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Показник
Група
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ПОД- СЕКЦИЯ 6. Теория и история культуры.
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ВИТОКИ БАЛЕТМЕЙСТЕРСЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ  
ВАЛЕРІЯ КОВТУНА

Ключові слова: балетмейстер, балетне мистецтво, танцівник, класичний 
танець.

Народний артист СРСР В. Ковтун, передусім майстер класичного танцю, 
блискучий виконавець найскладніших партії. Глядачі багатьох країн аплодували Аль-
бертові, Зигфридові, Дезіре, Базиліо, Ромео та іншим сценічним героям артиста. Та 
є у творчому спадку Валерія Ковтуна також інші роботи. Першими самостійними 
студентськими роботами В. Ковтуна були постановки па-де-де на музику Обера та 
романтичного па-де-де на музику Россіні, які виконував разом з народною артист-
кою СРСР, лауреатом міжнародних конкурсів і премії Ленінградського комсомолу 
Тетяною Таякіною[2,125]. Разом з народною артисткою СРСР Тетяною Таякіною ці 
постановки були представлені у зарубіжних поїздках, зокрема на фестивалі балет-
ного мистецтва у Парижі, де український дует завоював вищі нагороди французької 
Академії танцю – премії імені Анни Павлової і Вацлава Ніжинського.

Кілька постановок у Київському державному хореографічному училищі, зо-
крема, вальс з Серенади Чайковського, «Аве-Марію» Баха-Гуно, «Місячне сяйво» на 
музику українського композитора В. Шевченка. Всі ці твори свого часу були показані 
на сцені Палацу культури «Україна». В 1976 році він заявив про себе як балетмейстер, 
поставивши мініатюру на музику Баха-Гуно. Великий успіх мала його друга компози-
ція – класичне па-де-де на музику Д. Обера[3,45].

Найбільша постановка В. Ковтуна – «Спляча красуня» П. Чайковського кіль-
ка років прикрашала репертуар оперного театру імені Т. Г. Шевченка. Нову постанов-
ку «Сплячої красуні» на сцені Київського оперного театру було представлено відо-
мим радянським танцівником, народним артистом СРСР Валерієм Ковтуном, на той 
час ще будучи студентом балетмейстерського факультету Московського театраль-
ного інституту ім.. А. В. Луначаровського. Його вчителем був видатний радянський 
хореограф, народний артист СРСР, професор Ростислав Володимирович Захаров – 
автор хореографії таких перлин вітчизняного балетного мистецтва, як «Бахчисарай-
ський фонтан», «Золушка», «Мідний вершник» та багатьох інших, що прикрашали 
репертуар Великого театру Союзу РСР. Ленінградського академічного театру опери 
та балету імені С. М. Кірова та ряду зарубіжних країн. Це його була перша робота як 
балетмейстера-постановника[5].

Крім того, балетмейстером було підготовлено кілька концертних мініатюр 
для вихованців Київського хореографічного училища, з якими давно підтримував 
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творчу дружбу. Вечір одноактних балетів, прем’єра якого відбулась у Державному 
академічному театрі опери і балету УРСР імені Т. Г. Шевченка, – стала новою робота 
В. Ковтуна в якості балетмейстера. У програмі концерту було п’ять хореографічних 
композицій. Дві з них – оригінальні твори. Це – «Дует» і «Третя сюїта»(обидві на му-
зику П. Чайковського). Створюючи їх, Валерій Ковтун прагнув висловити думки, по-
чуття, які хвилюють світ. Зокрема, «Третя сюїта» – це поетична балетна розповідь про 
прагнення людини до щастя, її пошуки прекрасного – і в житті, і у власній душі[1].

У постановці брала участь вся балетна трупа київського театру. балетмей-
стерові у роботі допомагали досвідчені педагоги-репетитори Т. Ахекян і народний 
артист Української РСР В. Круглов. Поціновувачі балету побачили у виставі кращих 
майстрів українського балету: народну артистку СРСР Т. Таякіну, народних артистів 
України А. Лагоду, Л. Сморгачову, Р. Хилько, заслужених артистів республіки Т. Бо-
ровик, артисти Л. Данченко, В.Федорченко. Валерій Ковтун у новій виставі виступав 
не тільки як постановник, а й як соліст, виконавець партії Дезіре. Диригентом балету 
«Спляча красуня» було доручено відомому народному артистові СРСР С. Турчаку. 
У оформлені декорації казки-балету брав участь художник – постановник Я. Ніро-
да – це була перша робота в театрі опери та балету імені Т. Г. Шевченка[5]. Критики 
відзначали, що для кожної музичної теми були знайдені неповторні нюанси, а вся 
партитура звучала напрочуд насичено й емоційно.
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Портретопис  – лише одна зі складових багатого процесу, що відбувався у 
XVII-XVIII ст. в українській культурі. Уже на межі XVI та XVII сторіч формуються 
основні типи портрету, що царюватимуть протягом багатьох десятиріч. Так, виділя-
ються портрети парсунного типу, ктиторські, епітафійні, світські.

Найранішими можна вважати портрети парсунного типу, що їх почали 
створювати ще наприкінці XVI ст. Перші портрети цієї групи з’явилися у Польщі. 
Польське шляхетство в ці часи проявляло неабияке зацікавлення геральдикою та ге-
неалогією, яке привело до того, що родовід польської аристократичної верхівки по-
чали вести ще від сарматів. Звідки і т. зв. “сарматські портрети”, характерний прояв 
бароко, що панує в мистецтві Речі Посполитої. “Сарматські портрети” є передтечею 
парсун, хоча стилістично і належать до одного типу. Цікаві іконографічні особли-
вості таких творів. Портретований найчастіше стоїть, йому надано “шляхетського 
жесту” [1, с.34]. Тобто підкреслюється передусім соціальне походження моделі, а не 
виявляються індивідуальні риси, що уходять на другий план, хоча і не ігноруються 
повністю. Так, можна сказати, що це в першу чергу портрет титулів та, немов би, під-
твердження давнього та славного походження, а не відображення внутрішнього світу 
людини, її психологічного стану в певну мить. Узагалі портрети як цієї групи, так і 
більшість творів інших типів характерні певним ставленням до феномену часу, це не 
є зображення швидкоплинних миттєвостей у житті того чи іншого шляхтича, від-
битки настрою, що зберігають навіть запах. Це позачасове зображення, в його атмос-
фері зупинився час, глядач потрапляє немов у часовий вакуум, де немає руху повітря, 
світла. Але такий характер не пов’язаний з тим, що велика кількість портретів певних 
груп була посмертною. Вони виконували і репрезентативну функцію. Це підтверджу-
ється наявністю в таких портретах фамільних гербів (у лівому чи правому верхньому 
кутку роботи), урочистого вбрання з екзотичних тканин, багато прикрашеної свят-
кової зброї, знаків влади, великої кількості коштовностей.

Одним з найхарактерніших “сарматських портретів” є “Портрет Себастьяна 
Любомирського”, написаний на межі XVI та XVII ст. Постать у таких портретах за-
вжди є відстороненою, це скоріше, “портретна маска”. У більшості випадків простать 
у портретах цієї групи подано у ракурсі три чверті – “Портрет невідомого магната” 
першої половини XVII ст., “Портрет Івана Даниловича”, “Портрет Єжи Мнишка”, 
створений, можливо, Ш.Богушовичем у 1610 р., багато інших.
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Ранні донаторські та надтрунні портрети (ще ІІ пол. XVI ст.) виконувалися 
ще цілком у дусі ікони. У такому випадку це був ще не цілком самостійний портрет, а 
лише портретне зображення донатора, “вживлене” в ікону, як, наприклад, “Св.Трійця 
з донатором” чи “Богоматір з портретом Катерини Домагалич”. Тобто, портретне зо-
браження є лише елементом композиції скоріше типу ікони, ніж портрету як зразку 
самостійного жанру.

Цікаві відмітні риси іконографії надтрунних портретів. Постать часто по-
дається в молитовній позі, зі складеними руками, в багатьох випадках присутнє 
розп’яття, до якого у молитві звертається портретований, інколи модель може стояти 
навколішках, також з молитовно складеними руками, як то було в одному з найрані-
ших портретів такого типу – “Портреті Яна Гербурта”, що був написаний ще близько 
1578 р. Трохи пізніше було написано “Портрет Костянтина Корнякта” (батька), що 
датується приблизно 30-ми роками XVII ст.

Ще одна група портретів, які належать ще к. XVI – І пол. XVII ст. –світські 
портрети. У цих творах трактування образу зовсім інше, інший, дещо вільніший під-
хід до моделі, значно більше другорядних деталей, що інколи заважають цілісності 
образу, частіше звертається увага на такі дрібниці, як орнамент плит підлоги чи ві-
зерунок драперії на столі, тому твори стають більш завантаженими і в смисловому, 
і в композиційному аспектах. Усе більше та відчутніше проявляються барокові риси 
живопису, що є відчутним і саме в їхньому смисловому наповненні, певній програ-
мі, і в загальному “візерунку”, зовнішньому боці портретів. Найранішим портретом 
цього типу, що належить ще першій частині обраного періоду (1576 р.), вважаєть-
ся “Портрет Стефана Баторія” роботи львівського майстра Войтеха Стефановського 
(Стефановича). Цього разу це вже погрудне зображення, що є характерним для кінця 
XVI-початку XVII ст. Такими ж були портрети князя К.Острозького, Р.Сангушка, а 
також жіночі портрети – Софії Тарновської, Анни Гойської, відомий портрет Анаста-
сії Лисовської (Роксолани) межі   XVI та XVII ст.

Парадний портрет стає особливо розповсюдженим з поч. XVII ст. Виробля-
ється певний іконографічний тип такого зображення. У більшості випадків модель 
стоїть біля столу, одна її рука може бути на поясі, в якості тла використовується фраг-
мент досить примхливого, багатого інтер’єру. Знову ж таки присутній фамільний 
герб. Найраніші зразки такого портрету подають людину ще поколінно, як “Портрет 
Байди”, “Портрет Юрія Боїма” чи “Портрети Юрія Мнішека”. Серію портретів члени 
родини Мнішеків – батька, сина, дочки (а також досить рідкісний парний портрет – 
Марини та Лжедмитрія) приписують Шимону Богушу.

Ще одна свого роду підгрупа світського портрету, поряд з парадним, – 
монарший портрет. Прототипами таких зображень були іспанські придворні 
портрети часів Філіпа ІІ. Таким творам вищезгадані репрезентативність та де-
яка відстороненість були притаманні повною мірою. Міщанський портрет  І 
пол. XVII ст. залишався меморіальним, але також збагачувався завдяки аксесу-
арам, запозичуваним зі шляхетських портретів (“Портрет Павла Козловського 
1600  р.). Але прояви бароко видимі передусім у шляхетських портретах, поді-
бних до зображень К.Корнякта та двох його синів, яким в історії тогочасного 
українського портретопису відводиться окреме місце. Ці три портрети датують-
ся 30-ми роками XVII ст., вони створювалися для Успенської церкви Львова, 
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мали дуже великі розміри, обумовлені перебуванням в інтер’єрі церкви, тобто 
тяжіли до монументальності.

Так, можна зауважити, що портретопис цієї доби, особливо її пізньої ево-
люційної фази, не є абсолютно неподільним явищем. Це поєднання різних тради-
цій, різних віянь, що співіснують не завжди органічно. Це можуть бути одночасно 
і парсунність, площинність, схематизованість, і досить ретельно виліплений об’єм, 
деталізація, маньєристичне, а потім барокове та притаманне рококо тяжіння до орна-
менталізації, примхливість форм. Специфіка відмітних рис портретного мистецтва 
залежала як від часу, так і від того, про який саме регіон йдеться. Правобережна 
Україна породжувала один характер портрету, Лівобережна, Київ – зовсім інший. У 
різні часи більше чи менше портретопису були притаманні впливи чи то західного 
Ренесансу, чи європеїзованої Польщі. Мав місце і синтез традицій російської, україн-
ської, польської культур. Взагалі, портретний живопис цієї доби є темою для доклад-
ного дослідження, який містив би як загальний аналіз природи явища, так і художній 
аналіз окремо взятих творів.
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Анотація: В статті досліджено графіку як художньо-комунікативну скла-
дову веб-сайту та виявлено її роль у забезпеченні ефективної взаємодії користувача з 
веб-сайтом. Проаналізовано наукові пошуки в цій площині з позиції веб-дизайну. Ви-
значено жанрову специфіку графіки у веб-дизайні. Розглянуто особливості, вимоги та 
принципи ефективного використання графіки при створенні веб-сайту.
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Ранні етапи розвитку Інтернету характерні тим, що графіка на веб-сайтах 
була повністю відсутня, і функцію передачі інформації ніс на собі лише один текст. 
Згодом, по мірі того, як розвивались технології, графіка поступово почала з’являтись 
в Інтернеті в малих кількостях. Сьогодні ж графіка стала настільки звичним 
компонентом веб-сайтів, що й важко уявити собі веб-сторінку, де її б зовсім не було. 
Таке розповсюдження графіки на веб-сайтах обумовлене не тільки більш розвинутими 
технологіями, а й тим, що вона значно впливає на ефективність функціонування сайту, 
як у художньому так і в комунікативному аспектах. Графіка грає дуже важливу роль 
у визначенні атмосфери, привабливості і професіоналізму сайту, і тому необхідно 
знати її особливості, вимоги до неї і шляхи використання її багатого потенціалу для 
досягнення бажаного результату в процесі розробки веб-сайту.

Графіка на веб-сайтах представлена в різноманітних формах, кожна з яких 
має свою функцію, і з цього приводу Ю. Сирих робить загальну класифікацію веб-
графіки, розглядаючи дві категорії, до яких відносяться всі картинки присутні на веб-
сайтах: «Уважно подивившись на кілька сайтів різної спрямованості і стилю, можна 
зрозуміти, що будь-які картинки, які на них є, діляться по функціональності на дві 
групи: перша – виключно ілюстративний матеріал, наприклад, коли в тексті новин або 
статті наводяться фотографії та ілюстрації, щоб ясніше донести думку автора до читача. 
Друга – картинки, які створюють неповторний вигляд сайту, працюють в сфері емоцій і 
покликані розповісти без слів, про що цей сайт і який у нього настрій» [4, 116].

П. Макінтайр, наводячи класифікацію графіки у веб-дизайні, поділяє її 
на три типи: графіку контенту, тематичну графіку та навігаційну графіку. Графіка 
контенту  – це графіка, яка використовується для представлення будь-яких даних 
і включає графіки і діаграми даних, карти, зображення продукції і т. д. Тематична 
(декоративна) графіка використовується лише для прикраси, контролюючи фокус і 
підтримуючи брендінг. Вона включає логотипи, декоративні фотографії, обрамлення 
і т. д. Навігаційна графіка використовується для навігації і включає інтерактивні 
кнопки, окремі іконки або іконки поруч з текстом посилань [3, 228].
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А Д. Кірсанов визначає такі жанри графіки, які характерні для веб-дизайну: 
фони, логотипи, банери і візуали [2, 257].

Також він відмічає, що функціональний підхід до класифікації веб-графіки 
дозволяє виділити один її різновид, який взагалі позбавлений будь-якої прикладної 
функції,  – «графіку заради графіки», графіку як таку. До цієї категорії науковець 
відносить скановані фотографії, репродукції картин, факсиміле рукописів, знімки 
готових сторінок в портфоліо веб-дизайнера і тому подібні зображення, що 
розміщуються на сайті не з якоюсь службовою або декоративною метою, а задля них 
же самих [2, 257-258].

Такий жанр веб-графіки як фон дуже тісно пов’язаний з тематикою веб-сайту 
і має свої певні особливості, які впливають на сприйняття сайту в цілому, про що і 
пише С. Бердишев: «Темою називається єдине графічне рішення для всіх елементів, 
що складають інтерфейс кожної сторінки сайту. Основу, стиль і дух теми становить 
підкладка, тобто фоновий малюнок. В оптимумі фон повинен бути білим або являти 
собою ніжні відтінки будь-яких інших кольорів, максимально близькі до білого 
(ніжно-рожевий, світло-жовтий і т. д.) з плавним скороченням насиченості в одній 
з областей екрану, куди передбачається помістити основний масив тексту і графіки. 
Але в ряді випадків необхідний більш насичений і складний фон» [1, 67].

Часто для створення фону сайту, використовують різноманітні текстури, 
щоб досягти більшої виразності і більшої відповідності тематиці сайту. Як зазначає 
Д. Кірсанов, у комп’ютерній графіці словом «текстура», як правило, позначають 
різноманітні імітації реальних поверхонь (мармуру, дерева, цегли і т. д.), які найчастіше 
використовуються для заповнення саме фону [2, 117]. Крім того, науковець відмічає 
що переважна більшість із смаком зроблених сторінок обходяться для своїх потреб 
найпростішою з усіх текстур – плоскою однорідною заливкою кольором [2, 117].

Іноді дизайнери використовують текстури у вигляді всіляких геометричних 
візерунків – смужок, клітинок, ромбів і т. д. І на думку Д. Кірсанова, хоча однорідна 
заливка і гладкі краї елементів цих візерунків роблять їх найближчими родичами 
плоского кольору, в дизайні вони вживаються порівняно рідко. Причина цього 
лежить в їх яскраво вираженій регулярності, симетрії, повторюваності – якостях не 
дуже цінних для сучасних дизайнерів [2, 118].

Але варто зазначити, що у разі використання будь-якого візерунка з 
повторюваних елементів спільно з текстом, візерунок не повинен заважати читанню, 
для чого елементи візерунка повинні бути помітно більші або помітно менші за 
розміром, ніж літери тексту [2, 118-119].

Також Д. Кірсанов звертає увагу на важливість правильної взаємодії фону з 
об’єктами переднього плану: «Якщо ж текстура служить фоном для всієї сторінки, 
вона вимагає ретельної координації з іншими елементами. При цьому для них не 
тільки неприпустимо користуватись якою-небудь іншою текстурою, але бажано 
взагалі обмежити площу графіки переднього плану до мінімуму, – щоб не вводити 
в помітних кількостях навіть плоский колір, який може конфліктувати з текстурою 
фону» [2, 121].

Іншим важливим жанром веб-графіки є логотип, який, за визначенням Д. 
Кірсанова, відноситься до будь-яких графічних та/або шрифтових знаків, символів 
і емблем, які можуть належати фірмам, організаціям, проектам і подіям, окремим 
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людям, товарам і послугам [2, 264]. Тому не що інше як логотип дуже часто служить 
основою, лейтмотивом, головним графічним елементом веб-сторінки. У масштабах 
сайту логотип, що повторюється на кожній сторінці, може до того ж служити віссю, 
що скріплює воєдино дизайн сайту [2, 265]. І, як зауважує Д. Кірсанов, у логотипах 
безумовно неприпустимі ні фотографіка, ні матеріальні текстури, ні «скульптурна» 
тривимірність: композиція, яка використовує ці види текстур, може бути візуалом 
або заголовком, але не логотипом у власному розумінні цього слова [2, 274].

П. Макінтайр аналізуючи дизайн логотипу, зауважує, що створення логотипу 
є достатньо складним процесом. І, за словами науковця, оскільки логотип, як правило, 
використовується для ідентифікації організації на різноманітних носіях, таких як вивіски, 
фірмові бланки, візитні картки, веб-сайти та ін., то він повинен бути [3, 259-260]:

• простим і відмітним, щоб мати сильний ідентифікуємий візуальний 
вплив;

• позачасовим, щоб уникнути різноманітних трендів, які б з часом зробили 
його застарілим;

• компактним і універсальним, щоб він легко пристосовувався до різних носіїв;
• унікальним, щоб він не порушував авторське право інших організацій;
• універсальним, використовуючи відповідні культурні асоціації і уникаючи 

при цьому неприйнятного або образливого підтексту;
• описуючим продукт або компанію.
Часто на веб-сайтах можна побачити такий специфічний жанр веб-графіки 

як рекламні банери. І в цьому жанрі, як відмічає Д. Кірсанов, звичні дизайнеру закони 
естетичного сприйняття майже витісняються особливими, властивими лише реклам-
ному дизайну принципами подачі інформації – інформації за потребою поверхневої, 
що апелює до почуттів частіше, ніж до розуму, навмисно несерйозної і навіть злегка 
провокаційної [2, 275].

Далі Д. Кірсанов розкриває суть такого поняття як візуал: «Щось середнє між 
«декоративною плямою», тематичною ілюстрацією і емблемою, візуал (англ. visual) – 
головна зброя дизайнера в боротьбі за увагу пересиченого інформацією відвідувача» 
[2, 288]. Візуал, який знаходиться на першій сторінці, зазвичай ілюструє постійну 
основу діяльності фірми, метафорично відображає її назву або рекламне гасло. А на 
внутрішніх сторінках сайту візуал зазвичай виступає в ролі призаголовної графіки. 
І, як відмічає Д. Кірсанов, з естетичних вимог, які відносяться до візуалу, варто від-
значити в першу чергу достатній текстурний контраст між зображенням і його ото-
ченням [2, 288].

Одною із основних загальних вимог до веб-графіки є знаходження балансу 
між графікою і текстом, які присутні на веб-сторінці, на що і звертає увагу Д. Кірса-
нов: «Протиставлення тексту і графіки в об’єктах інформаційного дизайну виникло 
задовго до появи Інтернету і веб-дизайну як окремого жанру. Цілком природно, що 
більшість дизайнерів схильні приділяти основну увагу саме графічній складовій сво-
їх робіт, на жаль, часто на шкоду не тільки тексту, а й тому, що пов’язує текст і графіку 
воєдино, – структурі змісту» [2, 243]. І далі він наголошує на тому, що головне для 
дизайнера – цілісне бачення сайту у всіх його інформаційних, художніх і технологіч-
них аспектах і що веб-сторінка може виглядати більш ніж професійно з мінімумом 
графіки (і навіть взагалі без неї) [2, 244].
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С. Бердишев також зазначає, що не варто прагнути створювати надмірно 
насичені графікою сторінки, які погані тим, що відволікають увагу клієнта, служать 
засмічуючим фоном, який робить непомітними деякі важливі повідомлення. Часом 
зайва графіка виставляє власника сайту несерйозною людиною, яка не має чіткого 
уявлення про те, чим вона займається [1, 70].

Розглядаючи композиційні аспекти веб-графіки, Ю. Сирих відзначає, що не-
має абсолютно ніяких правил щодо того, де розташовуються графічні елементи. Він 
говорить наступне: «Фотографії та ілюстрації можуть перебувати в шапці сайту. А 
можуть бути рівномірно розкидані по всій сторінці, тоді як шапка буде відсутня як 
клас. Найчастіше, звичайно, найбільша кількість зображень розташовується вгорі, 
щоб глядача з першого погляду збивала з ніг нереальна краса і залишала незабутнє 
враження. Головне, щоб за графікою не загубилося все інше – контент, за яким корис-
тувач зрозуміє, де він і про що все це» [4, 75].

Наголошуючи на важливості візуальної цілісності сайту, П. Макінтайр зазначає, 
що вона посилюється за допомогою повторюваних графічних елементів, тому варто:

• повторно використовувати елементи з логотипу в іншому місці на сторінці;
• обрати колір з логотипу або фотографії і повторно використовувати його 

в іншому місці;
• обрати цілісний настрій для графіки. [3, 270]
Отже, правильний підбір і компонування графіки на веб-сторінці набуває 

великого значення в процесі проектування веб-сайту, оскільки графіка грає дуже 
важливу роль у визначенні атмосфери, привабливості і професіоналізму сайту, що в 
свою чергу залежить від виконання певних умов, до яких відносяться:

• правильна взаємодія і координація фонової графіки з об’єктами передньо-
го плану;

• розробка ефективного логотипу, який має бути простим, відмітним, іден-
тифікуємим, позачасовим, компактним, універсальним і унікальним;

• сприяння достатньому контрасту між візуалами і їх оточенням;
• знаходження балансу між графікою і текстом, які присутні на веб-

сторінці;
• створення цілісного настрою для графіки.
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Сучасні умови оновлення всієї системи навчання і виховання в нашій кра-
їні висунули комплекс нових вимог і до результатів педагогічної діяльності, серед 
яких провідне місце посідають завдання гуманізації всіх ланок освіти, посилення її 
зв’язків із досягненнями вітчизняної та зарубіжної наукової думки, надбаннями на-
ціональної та світової культури.

Проблема музично-естетичної діяльності студентської молоді в сучасно-
му освітньому просторі є досить актуальною, про що свідчать дослідження про-
відних вчених (О.Апраксина, О.Рудницька, Г.Падалка, Л.Хлєбнікова, Г.Шевченко). 
Дана проблема вивчалася в декількох напрямках: дослідження емоційної регу-
ляції музично-виконавської діяльності (Т.Кононенко, Н.Миронова, Д.Орлова); 
емоційно-естетичний розвиток студентів в процесі навчально-музичної діяльності 
(А.Перепелиця, Д.Половська); структура та рівень естетичної підготовки студентів 
до майбутньої професійної діяльності (Т. Брайченко, Л. Коваль, Т.Корольова).

У психолого-педагогічній літературі накопичено певний досвід у розробці 
основних теоретичних передумов до самої структури діяльності (Л. Божович, О. Ле-
онтьєв, В.М’ясищев, Н. Менчинська, К.Платонов). Однак, незважаючи на наявні до-
слідження в даній області, можливості ефективного формування готовності студен-
тів в системі музично-естетичної діяльності недостатньо повно вивчені.

Музично естетична діяльність студентів сприяє виявленню їх нахилів та 
здібностей. Вона об’єднує в собі такі види, як сприйняття художнього твору, його 
переживання, інтерпретацію у виконанні. Художній образ відіграє спрямовуючу 
роль у відборі виконавчих дій, їх аналізі, узагальненні. Успішна художньо-творча 
діяльність залежить від індивідуальних здібностей особистості. До здібностей мож-
на віднести як спеціальні музичні (слух, ритм, емоційне сприймання тощо), так і 
загально психологічні особливості людини. Музичні здібності відносяться в психо-
логії до спеціальних здібностей. Але чіткий поділ на загальні і спеціальні здібності 
є одностороннім підходом до цієї проблеми. Б.Теплов підкреслював, що спеціальні 
музичні здібності несуть в собі загальні здібності, “... точніше було б говорити не 
про загальну і спеціальну обдарованість, а про загальні і спеціальні моменти в об-
дарованості” [7, 33].
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У вітчизняній психології проблема здібностей розглядається в руслі теорії ді-
яльності. Б.Теплов розуміє під здібностями індивідуальні психологічні особливості, 
що відрізняють одну людину від іншої [7]. Навички, знання, вміння людини ще не 
характеризують її здібності. Про здібності, як вроджені, так і набуті, що формуються 
в процесі діяльності, єдиного погляду в науковій літературі не існує.

Так В.М’ясищев розуміє здібності як “індивідуальні особливості, що допо-
магають оволодінню тією чи іншою діяльністю”[3,37]. С.Науменко підкреслює, що 
здібності є вродженими якостями індивідуальності. Свою позицію вона обґрунтовує 
раннім проявом обдарованості віденських композиторів (В.-А. Моцарт, Й.Гайдн). На 
думку вченої, “за такий короткий час здібності сформувати неможливо” [4,112]. За 
переконанням Б.Теплова, “ми не можемо розуміти здібності як уроджені можливос-
ті індивідуума, тому що здібності ми визначили як індивідуально-психологічні осо-
бливості людини, а ці останні по самій істоті справи не можуть бути вродженими” 
[7,34], але він не заперечує, що в основі розвитку здібностей містяться деякі уродже-
ні особливості, задатки, і розвиток здібностей здійснюється як процес тієї чи іншої 
практичної чи теоретичної діяльності. Отже, здібності не можуть виникнути поза 
конкретною діяльністю. У формуванні і розвитку індивідуальних здібностей велику 
роль відіграє цілеспрямований вплив ззовні. Для цього потрібно знати індивідуальні 
особливості учнів і їх взаємозв’язок з об’єктивним середовищем. Досягти значних 
творчих результатів у навчальній художньо-естетичної діяльності можливо лише з 
огляду на їх індивідуальні психічні особливості, естетичну спрямованість, інтереси, 
мотивацію [7].

У роботах О.Леонтьєва висувається положення, що є сенс проводити 
дослідження розвитку здібностей експериментально, із вивченням механізмів їх 
формування. Основою для цього є роботи І. Павлова, О. Ухтомського про розвиток 
вищої нервової діяльності людини, питання формування і будови вищих психічних 
функцій людини [2]. Специфічні людські здібності “не передаються у біологічній 
спадковості, але з іншого боку, здатність є властивістю, що готова до функціонування, 
прояву, тобто вона має матеріальний субстрат” [2, 42].

Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що дилема про 
природу здібностей роз’яснюється положенням, котрий свідчить – в процесі людської 
діяльності, яка адекватна предметам і явищам, що втілюють людські здібності, у 
людини по життю формуються здібності здійснювати цю діяльність [8]. Такі стійкі 
рефлексні об’єднання (новоутворення), що властиві лише людині, забезпечують 
цілісність та гармонійність функціонування психіки індивіда, зумовлюють можливість 
його творчої діяльності. Потреба в музично-естетичній діяльності виявляється 
в естетичному ставленні студентів до мистецтва й навколишньої дійсності. Вона 
являє собою єдність їх природних задатків, їх художньо-естетичну спрямованість, в 
результаті якої у них формується естетичне ставлення до самих себе, своєї поведінки, 
праці, природи, до своєї творчої діяльності [6].

Характеризуючи формування і розвиток творчих здібностей, слід підкреслити 
особливу роль в цьому всебічного і гармонійного розвитку особистості студента. Ряд 
авторів (О.Апраксина, Л.Арчажникова) вказують на те, що в музично-естетичній 
діяльності творчий елемент ще більше підсилюється [1] й синтезуються риси музично-
естетичної творчості, які виявляються в різних формах. Характеризуючи численні 
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види музично-естетичної діяльності, їх призначення та зміст, слід підкреслити також 
і їх взаємозв’язок та взаємозумовленість. Особливо слід вказати на важливу роль 
сприймання музики в музично-естетичній діяльності.

Значний внесок у розробку проблеми музичного сприймання внесли 
Б. Асафьєв, В. Шацька, Є. Назайкинський та ін. Так, Є.Назайкинський, зокрема, 
відзначав, що “сприймання спрямоване на осягнення і осмислення тих значень, 
котрими володіє музика як мистецтво, як особлива форма відображення дійсності, 
як естетично художній феномен” [5, 219].

У сучасному підході проблема музичного сприймання виступає не як 
пасивний процес осягнення музики, а як активне осягнення особистістю сенсу 
музичного твору. Воно передбачає введення в осягнення і інтерпретацію музичного 
твору глибокого особистісного смислу. У зв’язку з цим, провідне значення 
приділяється готовності студентів до музично-естетичної діяльності і формування 
цього виду діяльності на різних етапах. Естетичне сприймання в художньому образі 
є немов би тією призмою, через яку “ретельно сприймається і об’єкт, і естетична 
цінність” [8, 472]. Це надає допомоги студентам в особистому досвіді емоційного 
переживання, а саме: визначити своє ставлення до соціальних об’єктів, до людей, 
до навколишньої дійсності. У структурі музично-естетичної діяльності студентів 
виділяється такий компонент як сприйняття музики в різних полюсах: для слухання; 
для її виконання; для розвитку сенсорних здібностей; сприйняття як музично-освітня 
діяльність загального характеру. Естетичне сприйняття художнього образу пов’язане 
з педагогічною діяльністю вчителя музики і займає визначальне значення в структурі 
музично-естетичної діяльності.

Музично-естетична діяльність спрямована на формування у студентської 
молоді емоційно-позитивного і діяльнісного ставлення до музики, навичок творчого 
музикування, свідомого її сприйняття, розуміння характеру і логіки її розвитку [6]. 
Отже, при розгляді напряму і змісту процесу формування професійної готовності 
вчителя музики великого значення набувають такі фактори, як: оволодіння високим 
рівнем професійної підготовленості в різноманітних сферах музичного мистецтва, на 
яких базується його професія; оволодіння широким спектром творчих умінь і навичок 
у сфері музичного мистецтва; уміння використовувати різноманітні форми роботи, 
що сприяють створенню на уроках музики творчої активності, зацікавленості; уміння 
застосовувати різні види творчої діяльності на кожному занятті, виходячи з головних 
завдань естетичного виховання школярів.

Музично-естетична діяльність вчителя пов’язана в основному з вивченням 
музичних творів, знанням характеру музичних творів, їх виражальних засобів, умін-
ням їх творчого виконання. Специфіка творчих умінь і навичок вчителя виступає 
в якості підвищення ефективності виховання школярів. Отже, провідним мотивом 
творчої діяльності вчителя музики є інтерес і до педагогіки, і до музичного мисте-
цтва, що виявляються як потреба сприймання і розуміння у виконанні музичних 
творів, прагнення до глибоких емоційних переживань, бажання залучити школярів 
до музичного мистецтва, навчити їх любити і розуміти музику [1].

З цих позицій у творчому розвиткові студентів, як невід’ємної частини фор-
мування професійної готовності до майбутньої музично-естетичної діяльності, слід 
відводити одне з провідних місць. Таким чином, вирішення проблеми діяльнісного 
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підходу до навчання музики передбачає формування професійно компетентного, ме-
тодично підготовленого студента. Формування професійної готовності до музично-
естетичної діяльності передбачає також адаптацію до майбутньої педагогічної про-
фесії; підвищення ефективності загальної і мистецької освіти; формування умінь 
самовдосконалення, що можливо, як нам представляється, тільки за умови творчого 
характеру діяльності.

Для вирішення завдань дослідження проблеми формування готовності сту-
дентів до музично-естетичної діяльності передбачається побудувати навчання з ши-
роким використанням музичної творчості в різних видах музично-естетичної діяль-
ності, здійснення усередині дисциплінарної та міждисциплінарної інтеграції різних 
видів навчальної діяльності студентів. Це передбачає формування готовності студен-
тів до організації творчої музично-естетичної діяльності школярів, як цього вимага-
ють нові програми викладання шкільного предмета “Музичне мистецтво”, оскільки 
вчитель музичного мистецтва є провідником сучасного погляду на роль музики в 
суспільстві, який відкриває музично-естетичну красу учням.
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ТА А. КАРТАШЕВА ЯК ІСТОРИКІВ ЦЕРКВИ
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metropole, Polish government.

У часи П. Сагайдачного відбувалося становлення козацтва як захисника 
православ’я. Актуальність статті полягає у ступені участі гетьмана П. Сагайдачного в 
справі відновлення православної ієрархії, а також, у висвітленні істориками релігійно-
політичного аспекту орієнтації видатного гетьмана. Питання культурницької діяль-
ності гетьмана Петра Конашевича отримало широкого висвітлення дослідників, але 
своєрідного забарвлення воно отримало в працях науковців, що займалися історією 
релігії та церкви.

В 60-ті роки в Москві біли видані «Лекції по історії Західної Росії» М.  Ко-
яловича. Історик спробував розкрити в своїй роботі історичний розвиток земель, 
які вважав частиною російського спадку: білоруських, частково литовських і україн-
ських. Дослідник наслідував історичну концепцію великодержавності С. Соловйова. 
М. Коялович, як дослідник російської самосвідомості, був послідовним прихильни-
ком ідеї «західнорусизму», згідно якій білоруси і малороси є наряду з великоросами 
частиною єдиного руського народу. Як представник консервативної школи, був при-
хильником націонал – монархізму.

Особистість Петра Сагайдачного історик оцінював позитивно, кажучи про 
численні заслуги вільно обраного гетьмана обох частин козацтва: українських та за-
порозьких, постать якого ще не оцінили в історії Малоросії [3, с.279]. Політика П. 
Сагайдачного базувалася на ідеї використання потреби поляків в козацькій силі та 
була підготовлена історичними реаліями часів московської Смути, коли поляки гото-
ві були терпіти сваволю козаків, аби не лишитись їх допомоги [2, с.278]. На думку іс-
торика, у той час сформувалося переконання, яке стало поворотом до нової політики, 
що її почав проводити гетьман Петро Конашевич Сагайдачний – сприйняття поляків 
як спільних ворогів православного суспільства.

Події часів гетьманування Петра Сагайдачного висвітлено з релігійно-
національних позицій. Участь у Московській кампанії 1618 р. знайшла виправдан-
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ня через заключення, за висловом історика, «особой мировой, или лучше сказать 
дружбы» [3, с.279]. Про яку подію автор веде мову, він не уточнив. Вочевидь, він мав 
на увазі відомий факт переходу на державну службу Москви козацького загону.

М. Коялович надав момент якого ми не зустріли більше в жодного історика: 
на думку історика, козаки урочисто зізналися к гріху, що воювали проти руських, та 
отримали відпущення його від єрусалимського патріарха Феофана, що перебував у 
Москві [3, с.279]. Відповідно, відновлення православної ієрархії висвітлено як спра-
ва, що підняла не тільки релігійний, але й народний дух. Історик не конкретизував 
ступінь участі в цій справі П. Сагайдачного, але постать гетьмана символізувала на-
ближення козацьких інтересів до загальнонародних. За сприяння і захисту козаків і 
була відновлена ієрархія.

Із постаттю П. Сагайдачного дослідник пов’язав формування нового по-
літичного курсу козацтва, що базувався на визнанні спорідненості із Москвою та 
сприйнятті Польщі як спільного ворога. В історика сформований дуже цікавий ас-
пект про зближення козацтва із турками та татарами (азіатським світом) для форму-
вання в певному ракурсі навіть антипольської коаліції. С. Коялович додавав до цього 
альянсу Швецію та Московію. На нашу думку, такі погляди дещо перебільшені і взяті 
із політичної традиції часів Б. Хмельницького. Тим більше, що сам себе заперечуючи, 
історик участь у Хотинській війні висвітлював як подію, якою козацтво намагалося 
скористуватись для потвердження православної ієрархії. П. Сагайдачний висунув 
таку вимогу коли «понял свое значение» [3, с.281].

В історичній концепції М. Кояловича ясно відчувається вплив тих його релі-
гійних та ідейних поглядів про які ми вже казали. Цікавим моментом є нетрадиційне 
для української історіографії звернення до західноруських джерел. Такий ракурс на-
дав нові грані висвітлення теми.

Одним з найзначніших істориків православ’я вважають А. Карташева. Він 
відноситься до плеяди дослідників, що розпочинали наукову діяльність у дореволю-
ційний час та продовжували її у еміграції. Як характеризував сучасний дослідник: 
«Именно он (Карташев  – О.І.) замыкает цепочку церковной академической мысли 
XIX – середины XX вв., ибо после него пока не создано нового всеохватывающего тру-
да по церковной истории, вышедшего под одним авторским именем» [1]. Праця «Ис-
тория русской церкви» в 2 томах висвітлює розвиток релігійної сфери в історичному 
контексті. Як писав А. Сахаров: « В «Очерках по истории Русской Церкви» синтези-
ровалось все лучшее, чем отмечено историко-церковное творчество А.В. Карташова, 
… Для А.В. Карташова история русской церкви – это действительно «историческая 
жизнь» живого противоречивого общественного организма, вплетающегося в ткань 
исторической жизни отечества, государства, народа» 4, [с. 198].

Аналізуючи ситуацію, що склалася для православних у Польській державі, 
історик вважав головним чинником існування спротиву процесам окатоличення су-
сідство із «мощным московско-русским государственным организмом» [2, с.267]. На 
думку історика, саме це сусідство надавало сили для боротьби з унією через усвідом-
лення «своего единства с православием греческим, но и особенно – с православием 
общерусским». Така позиція вписується в офіційну російську ідеологію єдності двох 
братніх народів. В українській історичній науці ця теза була спростована цілою низкою 
істориків. Вітчизняна історична наука, не відкидаючи ідеї схожості і близькості куль-
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тур та релігійних аспектів, наголошує на індивідуальності розвитку кожного регіону.
Соціальну роль і місце козацтва дослідник розкрив крізь призму супротиву 

унії. Історик назвав козаків опорною силою для православних, які в особі гетьмана 
П. Сагайдачного користувалися потребою польського уряду в козацькій військовій 
силі. За даними дослідника, Петро Конашевич гарантував польському урядові служ-
бу за умови релігійної свободи в межах його розповсюдження влади, тобто на Ки-
ївщині. Ця думка А. Карташева про географічні межі вимог П.  Сагайдачного була 
новою. Історик вказував на важливу роль православних церковних братств для обо-
рони православ’я і вказував, висвітлюючи патріотичну позицію гетьмана Петра Ко-
нашевича, що той побудував Богоявленський храм Київського братства.

Центральною подією духовного життя православних на початку XVII ст. ста-
ло відновлення православної ієрархії єрусалимським патріархом Феофаном. Саме П. 
Сагайдачний гарантував патріархові безпеку і захист при відновленні ієрархії в Києві. 
А. Карташев цікаво висвітлив питання перебування єрусалимського патріарха на укра-
їнських теренах. Загальновідомим є факт, що Феофан прибув в Київ повертаючись із 
Москви, між тим історик писав: «Патр. Феофан получил от правительства разрешение 
посетить православные монастыри, церкви и братства в разных городах, как это было 
ни неприятно для униатской стороны» [2, с.277]. А отже, подорож мала легальний ха-
рактер і лише висвячення ієрархії в Києві викликало необхідність охорони. Ця акція, 
при існуванні, на думку дослідника, конституційних свобод (можемо припустити, що 
історик порівнював ступінь суспільної волі в Польщі із майже повною її відсутністю на 
теренах Московського царства) все ж таки характеризувалася істориком як «полити-
ческий бунт», на який Феофану було складно вирішитися [2, с. 277].

Саме захист козацтва дозволив культурній еліті Києва «устраивать церковные 
дела открыто…» [2, с. 267], що знайшло втілення в скликанні 1621 року релігійних 
зборів, які А. Карташев по значущості назвав собором. Як відомо, 162 року до літа 
саме П. Сагайдачний керував у Києві, а влітку відбув на переговори із польським ко-
ролем у зв’язку із наближенням війни із Османською імперією. Історик вказував, що 
умовою допомоги П. Сагайдачний визначив легалізацію новоутвореної православної 
ієрархії. Можемо припустити, що цей аспект так само зіграв роль у скликанні право-
славного собору. Ставлення історика до П. Сагайдачного майже не простежується, 
але аналізуючи шкільну боротьбу дослідник писав про гетьмана як «морального хо-
зяина южной Руси». Більше даних про ступінь участі гетьмана Петра Конашевича 
Сагайдачного у суспільному житті у висвітленні А. Карташева ми не маємо.
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Характерною тенденцією в освітній сфері 1950-60х рр. стало значне 
збільшення контингенту студентів.

У 1953  р. в Україні нараховувалося 144  вищі навчальні заклади освіти [1, 
с.148]. У 1958/59 н.р. у вузах УРСР на 1-6 курсах навчалося 208382 чол., в т.ч. в одному 
із київських вузів – Українській сільськогосподарській академії (УСГА) – 4107 чол.[ 
2, арк.161-169].

Фінансовий аспект повсякденного життя студентів сільськогосподарських 
вузів, контингент яких на 90% складала сільська молодь, базувався на стипендії, роз-
мір якої збільшувався для старших курсів.

Вона виконувала декілька функцій – водночас була індикатором успішності, і, вод-
ночас, надавала можливість забезпечувати певну частину життєво необхідних потреб.

Наказом Міністерства сільського господарства від 31 серпня 1954 р. «Про ор-
ганізацію виробничо-технічної підготовки молоді, яка закінчила середні школи для 
роботи на виробництві» [3, арк. 19-22] для всіх встигаючих учнів технічних училищах 
були встановлені норми стипендіального забезпечення у розмірі, встановленому для 
учнів третіх курсів технікумів відповідних галузей промисловості, на базі яких орга-
нізовувалися училища; а учням із числа вихованцям дитбудинків, круглим сиротам і 
дітям-інвалідам Великої вітчизняної війни І і ІІ груп виплачувалася стипендія у роз-
мірі 50 крб. на місяць. Розмір стипендії для слухачів курсів обліковців-заправщиків 
було визначено у розмірі 140 крб. на місяць [4, арк.42-43].

Постановою Ради Міністрів СРСР від 3 серпня 1956 р. стипендія призначала-
ся учням середніх спеціальних і студентам вищих навчальних закладів з урахуванням 
успішності і матеріального забезпечення [5]. Рішення щодо призначення і розміру 
стипендій надавалося керівництву вузів і середніх навчальних закладів за участі гро-
мадських організацій. В першу чергу стипендія призначалася тим, хто мав відмінні і 
добрі оцінки, проте в окремих випадках призначалася і тим учням або студентам, які 
показали середній рівень успішності. Водночас керівництву було надано право тим-
часово знімати стипендію з порушників дисципліни.
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Окрім учнів і студентів стаціонарної форми навчання, з 1956/57 н.р. стипен-
дія призначалася на час додаткової відпустки для виконання або захисту дипломних 
робіт або складання держіспитів і для встигаючих осіб, які навчалися у вузах, тех-
нікумах, училищах заочно або на вечірній формі. Їх стипендія відповідала студенту 
(учню) останнього року навчання даного навчального закладу.

Розмір стипендії значно відрізнявся і залежав від обраної спеціальності. У 
студентів гуманітарних вузів він варіювався в межах від 220 руб. до 290, у технічних – 
від 290 до 395, хімічно-гірничих – від 395 до 480. В Українській сільськогосподарській 
академії у 1956 р. на різних факультетах в призначенні стипендіального забезпечення 
існувала подекуди суттєва розбіжність. Так, на факультеті механізації сільського гос-
подарства її розмір варіювався від 395 крб. до 493 крб. (відмінникам). Такою ж вона 
була і для студентів факультету МТД та лісоінженерному. На лісогосподарському – 
від 355 до 443 крб. Найнижча стипендія призначалася на економічному факультеті – 
від 290 до 362 крб. Офіційною підставою такої розбіжності була складність та небез-
печність обраних студентами спеціальностей. Стимулювала навчання 25% надбавка 
підвищеної стипендії, яка нараховувалася студентам-відмінникам. Для підтримки та 
заохочення відмінникам призначали численні іменні або персональні стипендії, які 
додавалися до основної та суттєво її перевищували. Наприклад, у 1957 р. стипендію 
ім.Сталіна в розмірі 780 крб. на місяць було призначено трьом студентам УАСГН Бре-
дюку М.Н. (4 курс, ф-т механізації с.г.); Пономаренко В.М. (5 курс, ФВМ); Щарапі Г.С. 
(5 курс, ФВМ) [6, арк. 102].

Держава намагалася перекласти підготовку фахівців на кошт колгоспів і 
радгоспів. Проте на практиці цей процес йшов з ускладненнями – колгоспи часто 
були неспроможні готувати для себе необхідну кількість спеціалістів. Так, в Жи-
томирській області в 1961  р. за планом відбору кандидатів із 22  чол. працюючої 
молоді, яку направляли на навчання в Житомирській СГІ та сільськогосподар-
ські технікуми з відривом від виробництва, за рахунок колгоспів було направлено 
тільки 2  чол. в Житомирський СГІ [7, арк. 54]. В першу чергу це було пов’язано 
з фінансовою складовою  – колгоспи, які направляли своїх виробничників на на-
вчання часто або зовсім не виплачували їм стипендію, або здійснювали виплати не-
регулярно і в менших обсягах. Труднощі із фінансовим забезпеченням колгоспних 
стипендіатів відчувалися практично в усіх областях. Так, студентам 1 курсу Жито-
мирського СГІ – Щирському (колгосп «Здобуток Жовтня» Новоград-Волинського, 
Гнатюку – «Прогрес» Емільчинського, Іванчуку – «Червоний прапор» Попільнян-
ського, Косту – «Перемога» Володар-Волинського, Войтовичу – «Здобуток Жовтня» 
Словечанського, Савчуку – ім.Шевченка Червоноармійського районів) затримува-
ли стипендію на 2-3 місяці.

Переважно колгоспи направляли своїх кандидатів на навчання в технікуми і 
середні спеціальні навчальні заклади; відсоток тих, хто здобував освіту за колгоспний 
(радгоспний) кошт у вузах був незначним (у 1962 р. – 5,4) [8, арк. 233]. Заочна форма 
навчання без відриву від виробництва залишалася пріоритетною (в Харківській об-
ласті у 1969 р. з понад 2000 колгоспних і радгоспних стипендіатів тільки 788 навчало-
ся в інститутах і технікумах на стаціонарі) [9, арк.2]. Таким чином господарства на-
магалися уникнути зайвих витрат – вартість підготовки фахівців на стаціонарі була 
вдвічі більшою, ніж на заочному відділенні. Для прикладу, загальні витрати на підго-
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товку студента агрономічного факультету в кінці 1960-х рр. становили на стаціонарі 
понад 2,5 тис. крб., а на заочному відділенні – 1119 крб. [10, арк.37].

Після грошової реформи, за якою масштаби цін і виплат змінилися у спів-
відношенні 10:1, середній розмір стипендії становив 30 руб. У 1962 – 1965 рр. відбу-
лося суттєве падіння рівня національного доходу СРСР, що автоматично потягнуло 
за собою зменшення фінансування освітньої галузі. Постанова Ради Міністрів СРСР 
від 1963 р. зумовила зменшення на 8% кількості стипендіатів, яким виплачувалася 
стипендія з державного бюджету.

На початку 1970-х розмір стипендії та забезпеченість нею були найбільши-
ми, проте фінансове забезпечення переважної більшості студентської молоді зали-
шалося все ж складним. З 1965 р. стипендія збільшилася тільки лише на 10-15 крб. і в 
1985 р. становила 40-43 крб. В умовах росту інфляції, дефіциту продуктів харчування 
й промислових товарів, хоча й збільшена, стипендія не давала можливостей для за-
безпечення реальних потреб студента, тому більшість розраховувала на підтримку 
батьків, або практикувала додаткові підробітки, що негативно позначалося на якості 
навчання. Важка фінансова ситуація склалася у студентів-сиріт, сімейних студентів 
та студентів-дітей колгоспників. Дослідники стверджують, що матеріальний стан 
міських студентів, навіть не беручи до уваги статки їх родин, був набагато кращим, 
аніж приїжджих, через фінансову підтримку батьків, які їх одягали, харчували, а та-
кож оплачували житло.

Окрім того, не слід забувати, що стипендію отримували далеко не всі 100% 
студентів. Рівень охоплення студентів стипендіальним фондом у вузах республікан-
ського підпорядкування за рахунок держбюджету становив у 1972 р. 70,6%, у техніку-
мах – 67,8%, а 1973 р. – відповідно 72,9 і 71,6; у 1974 році – 73,6 і 72,1%; у 1975 р. – по 
74% [3, арк. 42]. Загалом же студентів у вузах і технікумах у 1975 р. нараховувалось 
474,5 тис. чол. ; на виплату стипендій було передбачено 220,5 млн.крб.

Згодом матеріальний добробут студентів покращили виробнича практика, 
яка оплачувалася підприємствами, та поїздки на цілину. Практика будівельних за-
гонів, яка існувала аж до початку 1990-х рр. давала можливість студентам знайти 
додаткові кошти для забезпечення своїх необхідних потреб, які стипендія не могла 
забезпечувати.
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Бутенко Н.І., Спринь О.Б.

ФОРМУВАННЯ У МОЛОДІ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я

Кожна незалежна держава створює свою систему виховання, що зумовлена 
особливостями нації та її ідеологією. Окреме місце у цій системі, яка реалізується нині 
в Україні, займають проблеми, пов’язані з формуванням, збереженням і зміцненням 
здоров’я громадян. Важливість цих питань зумовлена тим, що захворюваність у на-
шій країні перебуває сьогодні на високому рівні. Прагнучи подолати ці негаразди, 
Україна активно долучається до світових тенденцій щодо поліпшення стану здоров’я 
через освіту. Одним зі шляхів покращення ситуації, що склалася в сучасному суспіль-
стві, є формування у молоді культури здоров’я.

Розробка ученими закономірностей залучення особистості до процесу фор-
мування власного здоров’я призвела до виникнення поняття “валеологізація освіт-
нього середовища та навчального процесу”, яке уперше сформулював І.Смирнов. 
На його переконання, до складу цього поняття входить “валеологізація культури 
здоров’я та формування здоров’язберігаючих умов у навчальному закладі”.

Виховання у цілому покликане передусім формувати ціннісні орієнтації 
людини, які визначають модель поведінки та усю життєдіяльність особистості, вва-
жаємо, що валеологічне виховання повинно бути націленим на формування власне 
валеологічних вартостей. Результатом же валеологічного виховання є валеологічна 
культура, яка передбачає знання гігієнічних, генетичних, фізіологічних і психоло-
гічних можливостей, методів і засобів контролю, збереження та зміцнення власного 
здоров’я, вміння розповсюджувати валеологічні знання серед оточуючих.

Дослідження різних підходів та трактувань дало нам змогу уточнити сутність 
поняття “валеологічне виховання” і визначити його як утвердження в свідомості осо-
бистості валеологічних цінностей та формування валеологічної культури  – умінь 
дбати про своє здоров’я, підтримувати та розвивати його. Метою валеологічного ви-
ховання як складової системи освіти є підвищення рівня фізичного, психічного, ду-
ховного, соціального здоров’я української нації [1].

Педагогічний вищий навчальний заклад орієнтує студента на професійну 
діяльність, предметом якої є людина. Тому в основі педагогічної підготовки майбут-
нього вчителя повинен закладатися комплекс сучасних наукових знань про людину, 
одним із компонентів якого є валеологічна освіта. Необхідність уведення валеоло-
гічного компоненту в систему професійної освіти обумовлена тим, що установка на 
здоровий спосіб життя в сучасній загальноосвітній системі не має чітко визначеної 
структури формування культури здоров’я у підростаючого покоління.

Формування валеологічної культури майбутніх педагогів – цілісний бага-
тоаспектний процес, яким необхідно займатися впродовж усього періоду навчан-
ня у ВНЗ. Ця робота повинна проводитися не тільки під час вивчення предметів 
медико-біологічного та психолого-педагогічного циклів, доцільним є також вико-
нання дослідницьких робіт. Важливим аспектом формування валеологічної куль-
тури майбутнього вчителя є введення валеологічного компоненту в педагогічну 
практику, що дозволить підвищити компетентність в реалізації життєзберігаючої 
функції [1, С.12].
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Отже, діяльність вчителя в організації навчально-виховного процесу умож-
ливлюється не тільки вихованням культури здоров’я у школярів, але і побудовою 
усього освітнього процесу спрямованого на збереження здоров’я. Тому питання про 
необхідність професійної підготовленості вчителя в аспекті забезпечення здоров’я 
школярів обумовлює введення валеологічного компоненту, передбаченого вимогами 
державного освітнього стандарту всіх спеціальностей педагогічної підготовки.

У навчальній діяльності вищих закладів освіти з’явилась необхідність нової 
освітньої моделі системи управління репродуктивним здоров’ям студентської молоді.

Відповідно до вимог підвищення якості освіти слід змінювати функціону-
вання систем соціально-професійної підготовки спеціаліста за змістом, формою, ме-
тодами та засобами. Для формування психічної готовності студента до збереження 
репродуктивного здоров’я слід програмувати навчально-виховний процес, змінюю-
чи домінуючу парадигму примусової педагогіки, методики та технології, які не від-
повідають функціональному стану студентів. Реорганізація освітнього процесу в на-
вчальних закладах повинна призвести до виховання свідомого відношення студентів 
до збереження репродуктивного здоров’я.

Отже, одним з найголовніших завдань ВНЗ є підготовка студента – майбут-
нього вчителя до навчання школярів використовувати резервні сили свого організму, 
тобто навчити бачити своє місце у системі стосунків у макро- та мікросоціумі, на-
вчити жити в суспільстві здоровою людиною, налагоджувати стосунки, спілкуватися 
з людьми, передбачати наслідки своєї поведінки, вміти своєчасно відмовлятися від 
шкідливих звичок і приймати доцільні рішення. А свідоме ставлення до здорового 
способу життя майбутнього вчителя – це шлях до фізичної, емоційної гармонії, котра 
передбачає перегляд життєвих і ціннісних пріоритетів, які забезпечують протистоян-
ня негативним явищам у суспільному житті.
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В останні роки, у зв’язку з впровадженням в медицину нових технологій і 
вдосконаленням методів інтенсивної терапії і реанімації, зросла виживаємість но-
вонароджених з респіраторними розладами, які потребують проведення апаратної 
штучної вентиляції легень (ШВЛ) [1,2,3]. Разом з тим, у даної категорії пацієнтів 
збільшилася і кількість випадків хронічної бронхолегеневої патології [3,4]. У прак-
тиці склалося стійке уявлення, що ця тенденція пов’язана з виходжуванням глибоко 
недоношених дітей з екстремально низькою масою тіла при народженні, і частіше обу-
мовлена незрілістю легеневої тканини. У той же час не менш цікава група доношених 
дітей, які перенесли у неонатальному періоді дихальні розлади, що супроводжували-
ся проведенням ШВЛ. Розвиток респіраторних захворювань у даної категорії хворих, 
може бути пов’язаний, як незрілістю легень, так і особливостями їх формування у 
внутрішньоутробному періоді. Залишаються не вивченими і потребують подальшого 
вивчення питання, присвячені встановленню факторів ризику та виявлення ступеня 
їх впливу на формування та розвиток бронхіальної астми (БА) у недоношених дітей, 
залежно від характеру перебігу раннього неонатального періоду. Саме це і визначило 
актуальність нашого дослідження.

Метою дослідження було виявити особливості формування БА у доношених і 
недоношених дітей залежно від характеру перебігу раннього неонатального періоду.

Матеріали та методи.
Обстежено 97 дітей (49 хлопчиків і 48 дівчаток), хворих на БА, в віці від 4 до 

8 років, які знаходилися на лікуванні у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні. 
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Середній вік дітей становив 7,54±0,28 роки. Залежно від гестаційного віку при наро-
дженні були сформовані три групи пацієнтів. Першу групу склала 51 дитина, народже-
на на 28-32 тижні вагітності (глибоко недоношені діти): 18 (35,3 %) хлопчики і 33 (64,7 
%) дівчинки. Другу групу склали 25 дітей, народжених з терміном гестації 33-37 тижнів: 
14 хлопчиків (56,0 %) та 11 дівчаток (44,0 %). Маса тіла при народженні недоношених 
дітей І та ІІ групи становила від 750 до 2500 г., в середньому -1956±620 г. Третя група 
складалась з 21 доношеної дитини, які народилися зі строком гестації 38-41 тиждень: 
17 хлопчиків (81,0%) і 4 дівчинки (19,0%). Маса тіла при народженні доношених дітей 
становила від 3000 до 3900 г., – (3658±250 г). З урахуванням отриманих даних нами було 
проведено аналіз факторів ризику, що достовірно впливають на розвиток, тяжкість пе-
ребігу та прогноз захворювань органів дихання у дітей, які перенесли СДР, що супро-
воджувався ШВЛ в ранньому неонатальному періоді. Дослідження включало вивчення 
медичних форм стаціонарного хворого та амбулаторних карт хворих дітей, обстеження 
з оглядом лікаря, ретельним збором анамнезу, проведення лабораторних та інструмен-
тальних досліджень, комп′ютерну спірометрію. Діагностика БА проводилася у відпо-
відності з сучасними рекомендаціями, згідно яких ранніми діагностичними критері-
ями являються поєднання клінічних ознак зі зворотньою бронхіальною обструкцією 
при БГР. Отриманні дані опрацьовувались статистично, достовірність відмінностей 
аналізувалась за допомогою парного t- критерія Стьюдента для зв’язаних виборок і ви-
значалась довірчим інтервалом більше 95%.

Результати дослідження. Встановлено, що матері недоношених дітей мали 
обтяжений соматичний, гінекологічний (у 56,4%) і акушерський (у 65,3%) анамнез, 
тоді як серед матерів, які народили доношених дітей, обтяжений соматичний анам-
нез виявлено у 25,6%, гінекологічний та акушерський – у 32,8%. Дана вагітність, у 
жінок, що народили недоношених дітей, протікала з гестозом у 92,2% проти 45,8% у 
жінок, що народили доношених дітей, загрозою переривання – 45,6 % проти 26,7% 
та загостренням хронічних соматичних захворювань – 22,4 % проти 12,7%. Пологи 
були швидкими у 37% жінок, оперативними – у 42%. Більшість дітей (85%) наро-
дилися в асфіксії, з оцінкою за шкалою Апгар на 1 хвилині менше 7 балів. Причи-
нами респіраторних порушень у ранньому неонатальному періоді були: синдром 
дихальних розладів (СДР) – у 48 дітей, синдром меконіальної аспірації – у 43, пери-
натальне ураження ЦНС – у 17 дітей. Аналіз тривалості проведення ШВЛ показав, 
що застосування ШВЛ від 3 до10 діб відзначено у 62% і 75% дітей першої і третьої 
груп відповідно, в той час як у другій групі – тільки у 45,8% дітей. Разом з цим три-
валість ШВЛ більше 10 діб відмічена у дітей першої групи (глибоко недоношених) в 
2 рази частіше, ніж у доношених дітей. Встановлено, що серед матерів, які народили 
раніше терміну, достовірно частіше, ніж серед матерів, які народили в строк, зустрі-
чаються дуже молодий або занадто літній вік на момент пологів (р=0,047), наявність 
соматичної патології (хронічної ЛОР-інфекції (р=0,032), інфекцій сечовивідних шля-
хів (р=0,037), серцево-судинні захворювання та вегетосудинні дистонії (р=0,054)), що 
призводять до розвитку гестозів та порушення матково-плацентарного кровообігу, в 
той час, як у матерів доношених дітей частота з якою зустрічалися ці фактори вияви-
лася вірогідно нижчою.

63,2% (48  дітей) з І і ІІ груп в ранньому неонатальному періоді отримували 
адаптовані суміші, 35,4% (17 дітей) знаходилися на грудному, а 11 дітей (22,9%) на змі-
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шаному вигодовуванні. Серед доношених дітей на грудному вигодовуванні знаходилось 
71,4% дітей (15 дітей) і 28,6 % (6 дітей) на штучному.

Проведений аналіз показав, що серед недоношених дітей у 93,3 % реєстру-
валися помірні прояви атопічного дерматиту та у 6,7 % виражені. Ознаки атопічного 
дерматиту проявилися в перші 6 міс. життя, тоді як, серед доношених дітей прояви 
харчової сенсибілізації виявлені у 28,7% дітей, половина яких знаходилась на штуч-
ному вигодовуванні, а перші прояви зареєстровані у ІІ півріччі життя. Прояви захво-
рювання носили помірно виражений характер. Відсутність грудного вигодовування 
(р=0,025) і наявність у дитини на першому році життя проявів атопічного дермати-
ту (р=0,021) стало прогностично значущим у формуванні респіраторних синдромів 
у дітей. За характером провідної патології у глибоко недоношених дітей достовірно 
частіше зустрічалася пневмонія (46,2% дітей) та формування БЛД (30,2% дітей), тоді 
як у доношених дітей – аспіраційні пневмонії – 51,4%. Для групи глибоко недоноше-
них дітей було характерним більш тривале проведення ШВЛ і потреба у проведенні 
додаткової оксигенації, а у зв’язку з ризиком розвитку БЛД діти отримували про-
філактичну терапію дексаметазоном (58,8% дітей). У недоношених дітей відзначена 
вірогідно вища частота важких перинатальних уражень ЦНС (у 22,5% і 24,6% дітей з І 
і ІІ груп відповідно і відсутність даного стану у доношених дітей, що увійшли в наше 
дослідження), а також проявів анемії (у 52,8% дітей з 1-ої групи, у 47,3% дітей ІІ групи 
і у 22,4% доношених дітей р<0,05, відповідно). Треба відзначити також високу часто-
ту рецидивів БОС, в групі глибоко недоношених дітей. Для дітей даної групи були 
характерні часті рецидиви ГРЗ. Так 50,8% пацієнтів перенесли ГРЗ 3-4 рази і 29,2% 
дітей – 5-6 раз протягом першого року. Один рецидив БОС на першому році життя 
відзначався у 20,7% дітей, два – у 43,3% дітей, а три і більше – у 9,5% дітей.

У ході проведеного обстеження також було встановлено, що у 30,9% (30 па-
цієнтів) було встановлено діагноз БА. Ці діти вірогідно частіше народжувалися до-
ношеними, мали менш важкі пошкодження легень у неонатальному періоді і більш 
високу частоту алергічних захворювань в родоводі (р<0,05). Виникнення перших аст-
матичних проявів у більшості дітей відзначено у віці до 8 місяців. Поряд з легеневою 
патологією у 13 дітей відзначалися атопічний дерматит, підвищення рівня загального 
сироваткового IgE. Встановлено, що в 57,1% доношених дітей, які мали у ранньому 
неонатальному періоді СДР, що супроводжувався ШВЛ, розвинулася БА, що вияви-
лося вірогідно частішим, ніж у недоношених дітей 33,8 % (р<0,05). Серед глибоко не-
доношених дітей БА діагностовано у 19,6%, а у дітей, народжених на терміні гестації 
33-37 тижнів, – у 32% випадків.

Серед дітей, народжених глибоко недоношеними, у 50% діагностовано БА 
легкого ступеня, інтермітуючого у 20,1% і персистуючу – у 30,8% випадків; у 40,7% 
дітей з встановлено БА середнього ступеня тяжкості і у 10,2% – важкий перебіг БА. 
У дітей, народжених на терміні гестації 33-37 тижнів, легкий перебіг БА мали 62,5% 
пацієнтів, 25% дітей – середньотяжкий і 12,5% – важкий перебіг захворювання. У 
той же час в групі дітей, що народилися доношеними, у 41,7% спостерігалася БА 
легкого ступеня, а середньотяжкого і тяжкого – 41,6% і 16,7% випадків відповідно. 
Обтяжений алергологічний анамнез встановлено у 70,5% дітей хворих на БА, тоді 
як патологічний перебіг першої та другої половини вагітності спостерігався у 73,3% 
і 63,3% матерів, відповідно. На наявність супутньої алергічної патології (алергічний 
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риніт, поліноз, кон’юнктивіт) вказувало 52,1% дітей хворих на БА. Слід наголосити, 
що у недоношених дітей вірогідно частіше, порівняно з доношеними, застосовува-
лися оперативні втручання в пологах (25,3% проти 8,9%, р<0,05), діти триваліше 
перебували на ШВЛ (108±2,9 год. проти 49,7 год., р<0,05). Аналізуючи особливості 
дебюту бронхообструктивного синдрому (БОС) у дітей, які перенесли в ранньому 
неонатальному періоді дихальні розлади із застосуванням ШВЛ і у яких в подаль-
шому розвинулася БА можна відзначити ранній вік дебюту БОС. Так у 43,3% дітей 
спостерігались рецидиви БОС вже у віці до 1 року, у 38,7% пацієнтів БОС виник у 
віці від 1 до 2 років, а в 25,2% – у віці від 2-х до 3-х років. 63,8% пацієнтів розвиток 
нападу БА пов’язували з неспецифічними чинниками і частіше за все з ГРЗ, тоді як 
лише 28,3% дітей причиною загострення вважали поліноз. Напади БОС при кон-
такті з побутовими алергенами відмічалися в 27,2%, при контакті з тваринами у 
28,5% пацієнтів.

Таким чином, у третини дітей, які перенесли в ранньому неонатальному 
періоді важкі респіраторні розлади, що супроводжувалися ШВЛ, в подальшому 
сформувалася БА. Причому у 81,8% дітей дебют захворювання припадає на вік до 
2-х років. Встановлено, що БА достовірно частіше зустрічалася у доношених дітей 
і ступінь тяжкість захворювання у них була важча у порівнянні з недоношеними 
дітьми. Дослідження виявило що, стать дитини є достовірно значущим, несприят-
ливим фактором розвитку респіраторних синдромів (р=0,006). Так, у віці до 1-го 
року частіше хворіли хлопчики (60,7%), у порівнянні з дівчатками. Ми проаналі-
зували залежність результату захворювання від соматичного стану здоров’я ма-
тері. Виявилося, що наявність захворювань органів шлунково-кишкового тракту 
(р=0,67), сечовидільної системи (р = 0,28), серцево-судинної системи (р=0,37), ві-
рогідно не впливали на розвиток захворювання у дитини. Однак, наявність об-
тяженої спадковості по алергії, особливо БА у матері, було вірогідно значущим 
чинником в розвитку патології з боку системи органів дихання у дітей, (р<0,05). 
Встановлено, тісний кореляційний зв’язок тривалості ШВЛ (rs = 0,72, р<0,05) та 
частоти випадків ГРЗ на першому році життя (rs = 0,79, р<0,001) з розвитком за-
хворювань органів дихання. Причому кожен подальший день перебування на 
ШВЛ погіршує його на 23,5%, а кожен наступний випадок виникнення ГРЗ по-
гіршував прогноз на 87,6%, (р=0,0001).

Висновки. Таким чином, значущими для прогнозу ризику розвитку БА фак-
торами є: чоловіча стать, наявність патології з боку системи органів дихання у матері, 
загроза переривання вагітності у матері в першому і третьому триместрах, тривале 
проведення ШВЛ, відсутність грудного вигодовування, прояви атопічного дерматиту 
та рецидивуючі ГРЗ на першому році життя.
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ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПСИХОЛОГІЧНИХ ПІДХОДІВ  
ДО ВИВЧЕННЯ ОПТИМІЗМУ

У статті здійснено теоретичний аналіз поняття оптимізму, розкрито 
основні психологічні підходи до його вивчення.

Ключові слова: оптимізм, диспозиційний оптимізм, оптимістичний атрибу-
тивний стиль, песимізм.
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Надзвичайно актуальним та дискусійним для сучасної психології є досліджен-
ня проблеми оптимізму, і того, наскільки визначальним є оптимістичний атрибутивний 
стиль для формування життєвого успіху, благополуччя та щастя людини. Складна еко-
номічна, політична та соціальна ситуація в суспільстві призводить до загострення, збіль-
шення песимізму, апатії, виникнення кризових депресивних станів, безпорадності тощо, 
від чого потерпає особистісна сфера людини. Тому сучасній людині важливо розуміти 
себе, знати свої можливості і вміти долати з надією та оптимізмом життєві перешкоди.

Терміни «оптимізм» і «песимізм» є загальновживаними і, як правило, ха-
рактеризують систему уявлень людини про світ з точки зору вираженого в ній по-
зитивного або негативного ставлення до дійсності і очікувань від майбутнього. Дані 
поняття багато в чому відображають ціннісну сторону світосприйняття, в якій світ 
осмислюється з позиції співвідношення в ньому щастя і лиха. Це категорії, що опису-
ють узагальнений фон конкретних уявлень [6].

Метою статті є теоретичний аналіз психологічних підходів до вивчення 
оптимізму.

Аналіз існуючих теоретичних та емпіричних досліджень дає можливість ви-
ділити низку підходів до вивчення теорії оптимізму. У зарубіжній психології опти-
мізм вивчається як атрибутивний стиль (М.  Селігман та ін.), система установок, 
диспозицій особистості (Ч. Карвер, М. Шейєр, К. Муздибаєв), позитивне відношен-
ня до світу (Е. Еріксон), конструктивна характеристика мислення суб’єкта (А. Бек, 
А.  Елліс), позитивна самоустановка (А.  Аргайл, М.  Джеймс, Д.  Джонгвард, В.  Сто-
лін, І. Джидар’ян та ін.), умова ефективної пошукової активності суб’єкта (В. Ротен-
берг, В. Аршавський), можливість оволодіти собою (С. Замишляєва), високий рівень 
мотивації досягнення (Т. Гордєєва). Вітчизняні психологи розглядають оптимізм як 
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особливу соціальну установку (А. Хурчак, Н. Чижиченко), компонент саморозвитку 
особистості (І. Бех), ознаку її психічного здоров’я (І. Коцан, Г. Ложкін, М. Мушкевич) 
та фактор губристичної мотивації (К. Фоменко) [5].

В історії психологічної думки виділяється два основні підходи до вивчення 
оптимізму. Оптимізм розглядається як певний атрибутивний стиль особистості в те-
орії М. Селігмана, Л. Абрамсон, Дж. Тісдейла та як система диспозицій в концепції 
Ч. Карвера і М. Шейєра.

Суть диспозиційного підходу полягає в тому, що оптимізм і песимізм визна-
чаються особливостями очікувань людини [4]. Оптимізм розглядається як позитивні 
очікування індивіда, які поширюються на більшість життєвих ситуацій; песимізм – не-
гативні очікування щодо майбутнього. Основними елементами теорії диспозиційного 
оптимізму є мета, на досягнення якої спрямована поведінка людини та почуття впевне-
ності її досягненні. Люди намагаються вибудовувати свою поведінку відповідно до ба-
жаного результату та триматися осторонь від небажаного. Окрім того, для здійснення 
цілеспрямованих зусиль людина повинна бути впевненою у досягненні мети.

Згідно теорії Ч. Карвера і М. Шейєра індивід буде здійснювати зусилля і пе-
реборювати труднощі до тих пір, доки його віра в успіх є чітко вираженою. Типовий 
«оптиміст» схильний робити позитивні узагальнення щодо майбутнього, відносити-
ся до бажаних результатів як до таких, що досягаються та активно реагує на труднощі 
(з більшою наполегливістю, зусиллями). «Песиміст» характеризується протилежни-
ми якостями [5].

Інший підхід до вивчення оптимізму лежить в основі теорії завченої безпо-
радності М. Селігмана та його колег. Вчені пов’язують оптимізм/песимізм з певною 
стійкою манерою особистості пояснювати причини подій, які відбувається в її жит-
ті, або каузально атрибутувати. Стиль пояснення життєвих подій характеризується 
трьома параметрами: персоналізацією (внутрішній  – зовнішній), постійністю (по-
стійний – непостійний) та генералізацією (глобальний – конкретний).

Внутрішня атрибуція вказує, що причини подій глибоко укорінені у власній 
особистості, зовнішня  – пояснює причини зовнішніми факторами. Атрибуція по-
стійності свідчить про причини подій як тривалі, постійні, або ж тимчасові. Пара-
метр генералізації пояснює причини подій узагальнюючими термінами, глобальни-
ми, що охоплюють багато життєвих ситуацій, або такими, що стосуються конкретної 
сфери життя.

На основі різноманітних поєднань цих параметрів М. Селігман ввів по-
няття оптимістичного і песимістичного атрибутивного стилю. Він звернув увагу на 
те, що люди у стані психологічного благополуччя сприймають одні й ті ж ситуації 
по-різному. Так, песимістичний атрибутивний стиль характеризується поясненням 
несприятливих подій внутрішніми, постійними і глобальними характеристиками, 
а гарні події, успіхи трактуються навпаки  – як тимчасові, віднесені до конкретної 
сфери і викликані зовнішніми факторами. Оптимістичний атрибутивний стиль, ха-
рактеризується поясненням невдач як таких, що викликані зовнішніми причинами, 
тимчасовими і конкретними, а успіхів  – постійними, універсальними і внутрішні-
ми причинами. Проведені дослідження показали, що песимістичний атрибутивний 
стиль є досить стабільною характеристикою індивіда, тоді як стиль пояснення пози-
тивних життєвих ситуацій може змінюватися протягом життя [2].
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Обидва підходи виникли в руслі когнітивної психології і пов’язані з дина-
мікою процесів переробки інформації індивідом. Альтернативою когнітивному під-
ходу до визначення оптимізму є концепція, яку розвиває І. Джидар’ян [1]. Основою 
цієї концепції є прояв оптимізму всередині емоційно-чуттєвої тріади «Віра-Надія-
Любов» (ВНЛ). Оптимізм, як позитивне сприйняття майбутнього, найбільш повно 
виражений у компоненті Віри. Він являє собою віру у світле майбутнє.

Численні емпіричні дані свідчать про переваги оптимізму на шляху особистос-
ті до успіху. Так, К. Муздибаєвим доведено позитивну роль оптимізму у перебігу таких 
позитивних психічних станів особистості, як бадьорість, почуття щастя та задоволе-
ність різними аспектами життя. Оптимісти ж здебільшого живуть сьогоденням або 
спрямовані в майбутнє, життя для них є приємним і безпечним, успішним, насиченим 
цікавими подіями. Оптимістично налаштованим людям щастить в житті, більшість з 
них вдало поліпшують своє соціальне і матеріальне становище, зміцнюють стосунки з 
оточуючими, в результаті, якість їхнього життя переважно поліпшується [3].

Вчений засвідчує, що, на відміну від оптимістів, песимісти мають нижчий 
потенціал для подолання життєвих труднощів, песимісти залишаються гірше адап-
товані до нових умов в порівнянні з оптимістами, які вдало вирішують свої життєві 
проблеми [3].

Отже, на основі проведеного теоретичного аналізу існуючих джерел можна 
стверджувати, що у сучасній психології сформувалися два основні підходи у вивчен-
ні оптимізму – концепція диспозиційного оптимізму та концепція оптимістичного 
атрибутування. В цілому позитивний погляд на життя свідчить про життєствердних, 
творчих особистостей, тоді як негативний характеризує низький інтерес до життя, 
слабку волю і мотивацію, ірраціональну, непродуктивну і мало привабливу життєву 
стратегію.
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У статті описано особливість психологічного супроводу сім’ї, яка має про-
блемну дитину, який передбачає аналіз знань про уявлення її членів щодо життя, їхнє 
ставлення до себе, інших людей і світу в цілому, причини сімейного неблагополуччя. 
Вказано, що із такого знання будуть витікати першочергові завдання та хід психо-
логічного супроводу.
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У суспільстві феномен психологічного супроводу існував завжди, хоча як 
соціальний інститут виник і сформувався лише до середини XX століття, у результаті 
чого з’явилась ціла низка нових професій  – соціальний працівник, психолог-
консультант, психолог-психотерапевт. Зародження психологічного супроводу і 
оформлення його в самостійну область психологічних досліджень відбулося в 
результаті наукового осмислення ролі людського фактору в масштабах особистісних 
змін та вирішення особистісних проблем. У технологічному плані цей напрям психо-
логічної допомоги виступає як система засобів, що містять у собі різні форми, методи 
і прийоми допомоги особистості.

Перші спроби теоретичного аналізу власне психологічного супроводу були 
представлені представниками таких наук, як педагогіка[1; 2; 3], соціологія [14]. У 
цих та інших роботах були виділені основні проблемні моменти в системі взаємин 
«людина-людина» і підняті питання про значення і сенс супроводу для людини, про 
його психологічні механізми, які є відповідальними за позитивні зміни розвитку та 
поведінки. Моделі психологічного супроводу базуються на ідеях екзистенційної пси-
хології, відображають прагнення до відновлення автентичності особистості, відпо-
відності внутрішній природі буття у світі [5]. Тому, теоретичний аналіз цих робіт, 
проведений із врахуванням соціально-психологічного контексту, являється необхід-
ним кроком у вивченні змістової регуляції психологічно значимих сторін життєді-
яльності. Виходячи з цього нами були поставлені задачі: на основі аналізу психоло-
гічного супроводу, наукового дискурсу щодо його потенціалу, розробити концепцію 
психологічного супроводу сімей, які мають проблемних дітей.

В українській науці «супровід» міцно увійшов в професійне життя психологів 
як концептуально, так і в практичну діяльність, але все ще немає єдності думок фа-
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хівців у визначенні цього поняття і тому розглядається воно досить широко. В якості 
психологічного терміну поняття «супровід» вперше з’явилося у психологічній літера-
турі в 1992 році і посилалося на визначення Ю. В. Слюсаріва в значенні не директив-
ної форми надання психологічної допомоги, спрямованої на розвиток і саморозвиток 
самосвідомості особистості, яка запускає механізми самовдосконалення і активізує 
власні ресурси людини [11]. У 1993 році у книзі «Психологічний супровід природного 
розвитку маленьких дітей» Г. Бардієр, І. Ромазан та Т. Чередникові розглянули супро-
від з психолого-педагогічної позиції. Організація психологічного супроводу у школі 
була в подальшому розвинута в працях М. Бітянової [1], Л. Бучевської, А. Деркача, 
С. Духновського [4], М. Качана, В. Кобильченко [6], Л. Слободенюка [10]. Автори під 
психологічним супроводом розуміють систему професійної діяльності психолога та 
педагога, яка спрямована на створення спеціальних умов для повноцінного розвитку 
й успішного навчання дитини в конкретному освітньому середовищі і сприяння реа-
лізації самостійного вибору дитиною свого життєвого шляху. В логіці представлення 
це, в першу чергу – психолого-педагогічний супровід (ППС), який набув особливої 
популярності серед моделей роботи психологічної служби в системі як загальної, так 
спеціальної і реабілітаційної освіти та здійснюється в різних за формами психологіч-
них розвивальних заняттях, де активними є всі суб’єкти освітнього процесу: педагог, 
психолог, дитина, батьки. ППС, як технологія, базується на єдності таких функцій: 
діагностики, профілактики, корекційної роботи, психолого-педагогічної просвіти, 
спрямованих на надання допомоги дитині в розв’язанні актуальних проблем навчан-
ня, виховання та соціалізації, тобто сприяє не лише ефективності вирішення жит-
тєвих труднощів і проблем, пов’язаних з навчанням і вихованням, але й забезпечує 
також адаптацію проблемних осіб до різних аспектів життєдіяльності [12; 14].

В цілому, в науковому обговоренні психологічного супроводу, можемо зазна-
чити, що демократичні зміни в українському суспільстві призвели до суттєвих змін у 
підходах до роботи з дітьми, які мають проблеми у розвитку. Ці зміни торкнулися як 
організаційного, так і змістового боку цього щабля діяльності. Проте, позитивність 
змін висвітлила також і багато як застарілих, так і невирішених дотепер проблем, 
серед яких особливо важливою для нашого дослідження є низький рівень педагогіч-
ної та психологічної культури батьків через відсутність достатньої інформації щодо 
проблем у розвитку дитини, важливості родинного фактору у позитивний динаміці 
змін психічного розвитку. Незважаючи на те, що сьогодні обгрунтована концепція 
супроводу дитини в освітньому процесі, апробовані і визначені методики і технології 
супроводу (Є. І. Казакова, Л. П Жуйкова, А. П. Тряпіціна, Л. К. Сидорова, А. В. Улья-
нова, Л. М. Шипі ціна та ін.), проблема цілісного уявлення про сутність психологічно-
го супроводу, його форм і методів знаходиться в стадії накопичення емпіричного ма-
теріалу і теоретичних розробок, яка практично втілюється на основі гуманістичного 
та особистісно-орієнтованого підходу (Ф. Дольто, Л. Шипіцина та ін.). Окрім того, 
в основному, усі ці розробки відносяться до дитячого вікового періоду і шкільного 
навчання самої дитини, а позиція супроводу – позиція на стороні дитини (О. І Каза-
кова). Що стосується системи психологічного супроводу членів усієї сім’ї проблем-
ної дитини, які теж потребують підтримки, допомоги, які б створювали умови для 
успішного функціонування, то ця тема залишається актуальною і на сьогоднішній 
день. Лише подекуди це відбувається і описується у формі одноразових заходів. На 
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сьогоднішній день об’єкт, предмет і зміст психолого супроводу потребує значного 
розширення.

В українській психології, визначаючи сутність, структуру тощо психологічно-
го супроводу, науковці О. Василькова, С. Васьківська, Т. Галицька, Л. Гречко, М. Грин-
чук, І. Родигіна, М. Савчин, Н. Степанець та інші, виокремлюють такі сфери його за-
стосування, як: психологічна допомога особистості; задоволення емоційних запитів, 
пов’язаних із набуттям особистісної ідентичності в процесах культурного, етнічного й 
етичного самовизначення; сприяння у виробленні стійких ціннісних і моральних норм; 
допомога у вирішенні екзистенційних проблем (адаптації, індивідуалізації, інтеграції 
тощо). М. В. Савчин у своїх працях відмічає [8] що це процес покращення, оптимізації 
і усунення дефектів функціонування, модернізації функціональності з метою підви-
щення рівня життєдіяльності. У такому випадку супровід являється центральною лан-
кою в ланцюгу психологічної допомоги, і вирішує проблеми, які виникають внаслідок 
травматичних подій. Його психологічний аспект полягає в життєвому самовизначенні, 
у підготовці до здійснення вибору у кризових ситуаціях, саморозкриття та усунення 
суб’єктивних перешкод до розвитку, у зміцненні психологічного здоров’я, а також на-
данні допомоги в конкретній психотравмуючій ситуації [8].

Безсумнівним достоїнством психологічного супроводу є його розгляд як осо-
бливої технології, що полегшує практичну реалізацію. Подібного погляду на супровід 
підтримують також М. Семаго, Н. Семаго [9]. Разом з тим в ряді праць Г. Бардієра, 
М. Р. Бітянової, І. Ромазана, Т. Череднікової, Т. І. Чіркової і ін. автори вказують, що пе-
ред психологом, який працює в рамках парадигми супроводу, виникає необхідність 
виділення параметрів оцінки ефективності системи супроводу, що реалізується, але 
відсутня однозначність вирішення даного питання. Саме тому теоретичний аналіз 
цих робіт, проведений із врахуванням психологічно-педагогічного контексту, явля-
ється необхідним кроком у вивченні особливостей психологічного супроводу сімей, 
які мають проблемних дітей.

Отже, аналіз наукового дискурсу показує, що методологічний підхід до ви-
значення сутності психологічного супроводу у сучасній практичній психології ще 
не склався як єдиний і трактується як вся система професійної діяльності психо-
лога (М.  Р.  Бітянова); загальний метод роботи психолога (Н.  С.  Глуханюк); один з 
напрямків та технологія професійної діяльності психолога (P. В. Овчарова); система 
організаційних, діагностичних, навчальних і розвиваючих заходів, спрямованих на 
створення оптимальних умов функціонування, що дає можливість самореалізації 
особистості (Т. Янічева). Супровід розглядається як особлива форма здійснення про-
лонгованої соціальної та психологічної допомоги, спрямованої на пошук прихованих 
ресурсів розвитку людини, сім’ї або опори на власні можливості. У супроводі виділя-
ють три основних компоненти, кожен з яких має свої особливості [7]: 1) діагностика 
(відслідковування), яка служить основою для постановки цілі; 2) реабілітаційна ста-
дія – відбір і застосування психотерапевтичних засобів; 3) аналіз проміжних та кін-
цевих результатів, що дають можливість коректувати роботу. Як основні характерис-
тики психологічного супроводу виступають його процесуальність, пролонгованість, 
недирективність, заглибленість в реальну повсякденне життя людини, особливі від-
носини між учасниками цього процесу, що в психоаналізі називається «позитивне 
перенесення чи трансфер».
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У своєму дослідженні, ми підтримуємо точку зору авторів, яка стосується 
розгляду супроводу як комплексного методу, що об’єднує більшість методів психо-
логічної діяльності, спрямованих на особистість та середовище її життєдіяльності, в 
нашому випадку, – сімейну систему на рівні функціонування трьох підсистем (шлюб-
ної, батьківської, сиблінгової), яка стоїть поза межами наукових пошуків вітчизня-
них вчених-психологів, але відіграє важливу роль у становленні позитивної динаміки 
психологічного функціонування батьків проблемної дитини.

Аналіз методологічних основ поняття супроводу, розглянутий в динаміці, 
являється продуктивним для дослідження психологічного супроводу сімей, які ма-
ють проблемних дітей, так як дозволяє визначити характер впливу супроводу – по-
зитивний чи негативний – тих чи інших його форм, методів та засобів на функціону-
вання особистості, допомагає виявити найбільш значимі, з психологічної точки зору, 
моделі супроводу; виділяє ті способи осмислення впливу оточуючого середовища на 
динамічні зміни в функціонуванні особистості, які визначають її спрямованість – до 
саморозвитку чи саморуйнування поведінкової активності. Виходячи з цього, нами 
були поставлені задачі: на основі аналізу теоретичної літератури і наукового психо-
логічного дискурсу прослідкувати зміни в осмисленні особливостей психологічного 
супроводу і розробити модель психологічного супроводу сім’ї, яка має проблемну ди-
тину, яка була б функціональною у сучасному суспільстві і визначала ріст позитивної 
динаміки особистісного функціонування. Відповідно до нашого бачення визначення 
психологічного супроводу, то це не директивна цілісна та комплексна інтегративна 
технологія, в процесі якої створюються психологічні умови для відновлення потен-
ціалу, успішного функціонування, розвитку та саморозвитку кожної особистості. 
Така системна професійна діяльність базується на внутрішньому потенціалі суб’єкта, 
запускає механізми самовдосконалення і активізує власні ресурси людини і спря-
мована на створення комплексної програми психолого-діагностичних, психолого-
консультативних і психотерапевтичних умов, що сприяють розвитку знань, умінь і 
навичок, успішній адаптації, особистісному становленню, нормалізації проблемного 
функціонування з метою успішної інтеграції та самореалізації особистості в конкрет-
ному соціальному середовищі.

Об’єктом психологічного супроводу виступає невіришена ситуація кон-
кретної особистості, чи всіх членів ядерної, або розширеної сімейної системи. 
Суб’єктом супроводу є людина чи сімейна ситема, яка визначає для себе шлях 
розвитку  – прогресивний чи регресивний. Специфіка психологічного супроводу 
заключається в тому, що одним із суб’єктів супровідного процесу виступає психо-
лог, який допомагає в процесі соціалізації і адаптації. Власне суб’єкт-сіб’єктними 
стосунками характеризується технологія супроводу, в цьому її сутнісна якість, 
на відміну від допомоги, реабілітації і інших понять. У двох сторін відбувається, в 
результаті взаємодії, формування певного досвіду, формується рефлексивна позиція, 
відбувається взаємопідтримка і взаємостимуляція.

Основною метою супроводу є створення в рамках об’єктивного 
соціального середовища умов психологічної допомоги на всіх етапах форму-
вання нових відносин людини з собою і соціальним світом для максимального 
особистісного розвитку. Мета передбачає не визначення конкретного шляху роз-
витку і контролю дії, а створення психологічних умов для проявів самостійності, 
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формування спрямованої активності. Завданням супроводу є сприяти формуван-
ню самостійної, відповідальної та соціально мобільної особистості, здатної до 
успішної соціалізації в суспільстві та активної адаптації до постійно змінюваних 
умов життя і діяльності.

Принципи соціально-психологічного супроводу  – це гуманне ставлення до 
людини, віра в її сили, кваліфікована допомога і підтримка природного розвитку, ког-
нітивна відповідальність, постійний контакт із спеціалістами подібних напрямків. В 
якості основних характеристик психологічного супроводу виступають його проце-
суальність, пролонгованість, недирективність, заглибленість в реальне повсякденне 
життя людини, особливі відносини між учасниками цього процесу.

Основні напрямки психологічного супроводу  – це попередження виник-
нення проблем особистісного функціонування, вирішення актуальних проблемних 
ситуацій, а також розвиток психологічної компетентності суб’єкта. Для цього ви-
користовується в системній послідовності цілий арсенал психологічних методів та 
методик (як діагностичних, так і терапевтичних) та адекватні віковим й індивіду-
альним можливостям засоби психологічного впливу. Результатом психологічного 
супроводу особистості в процесі адаптації до життя стає нова життєва якість – адап-
тивність, тобто здатність самостійно досягати відносної рівноваги у відносинах з 
собою і оточуючими як в сприятливих, так і в екстремальних життєвих ситуаціях. 
Ключовим у цьому процесі є момент екзистенціальної життєвої зміни, коли зростає 
рівень творчих здібностей, спрямованих на втілення нового буття. Стратегія пси-
хологічного супроводу включає діагностику, визначення напрямку (образу бажаного 
майбутнього), складання шляху супроводу (відбір методичних засобів), застосуван-
ня методичних засобів.

Таким чином, ми виділили такі основні складові психологічного супроводу, 
як його визначення, об’єкт, мета, завдання, принципи, характеристики, напрямки, 
методи, результат, стратегію. Ця інваріантна модель придатна для осмислення і вибу-
довування всього процесу психологічного супроводу. Загальна схема наповнюється 
реальним змістом відповідно до поставлених завдань. На нашу думку, основною пе-
ревагою концепції супроводу є інтеграція розрізнених в контексті діяльності психо-
лога методів та стратегій в комплексну технологію (систему), а також об’єднання всіх 
суб’єктів супроводу в рішення проблем розвитку, навчання, виховання, соціалізації, 
адаптації як рівноправних партнерів.
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ПЕДАГОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНОГО 
САМОСТАВЛЕННЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ

Анотація. У статті пропонується система концептуальних педагогічних 
підходів, що здатні позитивно вплинути на процеси самопізнання та вироблення 
ставлення до себе у дошкільників.

Аннотация. Педагогические подходы к формированию ценностного самоот-
ношения у дошкольников. В статье предлагается система концептуальных педагоги-
ческих подходов, применение которых способно положительно повлиять на процессы 
самопознания и выработки отношения к себе у дошкольников.

Ключові слова: самоповага, ціннісне самоставлення, образ-Я, індивідуаль-
ний досвід.

Keywords: self-esteem, value self-attitude, a way-I, an individual experience.

Актуальність дослідження. Сьогодні особливо актуально звучить теза щодо 
гуманізації освіти, необхідності модернізації її цілей та принципів, оновлення змісту, 
вдосконалення навчально-виховних технологій. Державна політика в галузі дошкіль-
ної освіти спрямовує фахівців у галузі вікової та педагогічної психології на пошук 
оптимальних шляхів особистісного розвитку дошкільників, розкриття механізмів 
формування їхньої життєвої компетентності.

Стан розробки проблеми. Психологи, педагоги та батьки все більше звер-
тають свої погляди на нові практичні та світоглядні орієнтири, серед яких форму-
вання у вихованців таких особистісних цінностей, як власна гідність, самоповага, 
справедливість, свобода та ін. Аналіз наукових джерел, зокрема, праці І.Д.Беха з про-
блеми розвитку моральної самосвідомості [1], М.Й.Боришевського – з проблеми ме-
ханізмів саморегуляції [2], О.Л.Кононко – особистісний розвиток дошкільників [3], 
С.Є.Кулачківської – емоційні взаємини дітей і дорослих [4], С.П.Тищенко – емоційно-
ціннісне самоставлення [6], показав існування у науковців сталого інтересу до вка-
заної проблеми.

Виклад основної частини дослідження. На етапі теоретичного аналізу сут-
ності самоповаги та вироблення концептуальних підходів до організації експе-
риментального дослідження було з’ясовано, що остання є наслідком інтеграції та 
узагальнення дитиною переживань: окремі, тимчасові переживання об’єднуються 
та узагальнюються і перетворюються в стійке емоційне ставлення до себе [5; 7]. У 
емоційно-ціннісному компоненті образу-Я поряд співіснують переживання щодо 
ставлення до себе різної міри узагальнення. Самоповагу, як інтегровану та узагаль-
нену характеристику, схематично можна уявити у вигляді середнього кільця пірамі-
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ди, де верхні її частини — когнітивний і конкретні складові емоційного компоненту 
обумовлюють нижню частину останньої — самоповагу, яка в свою чергу впливає на 
глибину об’єктивність, чіткість верхньої частини (когнітивно-емоційний компонент 
образу-Я) та певною мірою на нижчу її частину: саморегуляцію [7].

Таким чином, існують певні причино-наслідкові зв’язки між окремими 
структурними компонентами самообразу, що підтверджує необхідність використан-
ня комплексного підходу до розвитку самоповаги в контексті становлення, розвитку 
і збагачення образу-Я. Джерелами розвитку стійкого емоційного самоставлення ви-
ступають знання дитини щодо себе та тимчасові епізодичні переживання свого „Я”, 
що отримуються нею в процесі різноманітних взаємин з оточуючими та предметно-
практичної діяльності.

Отож, у частині емоційного компоненту «накопичуються» переживання 
щодо свого „Я” різного «роду»: як ті, що потрапили безпосередньо, так і ті, що опо-
середковано, через когнітивну складову. Трансформація короткочасних епізодичних 
емоційних реакцій у стійке емоційно-ціннісне ставлення здійснюється самосвідоміс-
тю на основі процесів інтеграції та узагальнення, що є певною мірою усвідомленими 
і у цілому зорієнтованими на вироблення позитивного ставлення до себе.

Було взято до уваги ряд концептуальних позицій щодо особливостей проце-
сів самопізнання та вироблення стійкого самоставлення у дошкільників, зокрема:

• про існування тісного зв’язку між цілісним емоційно-ціннісним компо-
нентом і окремою його складовою – самоповагою. Сутність його в тому, що харак-
тер емоційно-ціннісного ставлення до себе в структурі образу-Я визначає постійну 
“стратегію” відносно себе, яка полягає в актуалізації тих мотивів і переживань, ви-
кликаних дією зовнішніх факторів, що у найбільшій мірі сприяють підтриманню рів-
ня самоповаги [6].

• Суттєвим доповненням до теорії питання є думка низки психологів про 
те, що ставлення до себе може існувати лише в системі тих конкретних зв’язків з ін-
шими людьми, в яких реалізується життєдіяльність особистості як суспільної істоти. 
Визначальними чинниками зовнішнього середовища, що опосередковують станов-
лення самообразу, отже і самоповаги, авторами називаються індивідуальний досвід 
дитини, отриманий нею в процесі предметно-практичної діяльності та досвід її спіл-
кування з іншими людьми.

• За останніми даними науковців особлива роль у вихованні ціннісного 
ставлення до себе відводиться спілкуванню вихователя і вихованця [3]. Вважається, 
що спілкування безпосередньо впливає на емоційний компонент образу-Я, виклика-
ючи до життя різноманітні переживання щодо себе. За умови саме такого спілкуван-
ня дитина стикається із конкретно-практичною орієнтацієї іншої людини стосовно 
неї самої і таким чином починає краще себе розуміти.

• Психологи звертають увагу на здатність дітей на ранніх стадіях онтогенезу 
виробляти ставлення до себе і шляхом безпосереднього присвоєння тих знань і став-
лень, які є у дорослого стосовно неї. Вважається, що саме таким чином на характер 
самоставлення можуть впливати значущі люди: батьки та вихователі, які транслюють 
дитині тип ставлення — приймаюче чи неприймаюче.

• Процес задоволення чи незадоволення потреб супроводжується пережи-
ваннями, “адже немає таких переживань, які б не були пов’язані з активністю дити-
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ни.. і “не відкривали б” для неї безпосередньо цінність її власного „Я” (Т.Титаренко).
На основі сказаного можна зробити висновки про те, що ціннісне самостав-

лення у такому прояві як самоповага дитини є наслідком трансформації та інтеграції 
зовнішніх впливів та внутрішньої активності індивіда. Отже, говорити про сприят-
ливі педагогічні підходи для розвитку самоповаги у дітей варто з позицій обговорен-
ня проблеми активізації процесів самопізнання та вироблення ставлення до себе у 
дітей, просвітницької роботи з дітьми з метою їх збагачення позитивними уявлення-
ми щодо себе; необхідною умовою розвитку самоповаги дитини є формування у неї 
системи особистісних цінностей.
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Настоящая статья посвящена рассмотрению основных проблем жанровой 
природы позитивной и негативной утопии. Неоднозначное восприятие и дискуссион-
ный характер данного явления были заложены произведением, давшим наименование 
всему направлению – «Весьма полезная, а также и занимательная, поистине золотая 
книжечка о наилучшем устройстве государства и о новом острове Утопия мужа из-
вестнейшего и красноречивейшего Томаса Мора, гражданина и шерифа славного горо-
да Лондона» (1516). Слово «утопия» было изобретено самим Т. Мором и в своем толко-
вании имело изначальную двойственность: 1) ovtoрos – (греч. ov – нет и toрos – место, 
т.е. место, которого нет или несуществующее место; 2) evtoрos – (греч. еv – наилучший, 
прекрасный и toрos – место, т.е. не просто хорошее место, но совершенное, идеальное). 
Объединяя оба значения, получаем трактовку утопии как наилучшего места для жизни 
человека, которого, к сожалению, нет на земле, т.е. утопия – это, прежде всего, мечта, 
фантазия о лучшем, идеал, к которому нужно стремиться. В последующем все произ-
ведения, посвященные идеальному мироустройству (и до Т. Мора, и после него) стали 
называть утопиями. Характерно и знаменательно, что произведение, давшее извечной 
человеческой мечте о лучшей жизни титульное наименование, появилось именно в 
эпоху Возрождения – времени, когда соединилось воедино два культурных начала – 
классической античности и христианской средневековой духовности.

После Т. Мора произведения о совершенном мироустройстве регулярно по-
являлись во всех странах. При этом обнаружилась одна особенность: авторы новых 
миров изображали в своих творениях общества, полностью противоположные тому, 
в котором жили сами. Так, Платон, живя в демократическом обществе и считая его 
самым худшим из возможных государственных формирований, в своих диалогах 
созидает классовое общество, состоящее из царей-философов, всадников и ремес-
ленников с крестьянами. Т. Мор, живя в классовом обществе ренессансной Англии, 
будучи лорд-канцлером, хорошо знающим все изъяны своего времени, при создании 
Утопии делает акцент на равенстве граждан, общности имущества, коммунисти-
ческом мировоззрении (все утопийцы объединены в коммуны). Эти два подхода в 
дальнейшем будут преобладать в произведениях утопической направленности.

После выхода романа Т. Мора прошло без малого пятьсот лет и за это время 
понятие «утопического» приобрело «множество значений, выходящих за пределы того, 
которое было предложено книгой Мора» [642:12], – считает Дж. Кейтеб – одна из клю-
чевых фигур современной утопиологии. Широта восприятия понятия утопического в 
полной мере характерна и для определения утопии А. Свентоховским, который вос-
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принимает утопию как «всеобщий элемент человеческой культуры, всегда присутству-
ющий в легендах, песнях, литературе, произведениях искусства, общественном мне-
нии, жизненных драмах, в явных проектах и тайных заговорах, в реформах и бунтах» 
[372:5–6]. Отметим, что для нас важнейшим является только один аспект проявления 
утопического, выделенный А.Свентоховским, а именно литература, другие же его фор-
мы могут быть интересны в качестве фона, на котором произрастает утопическое в 
литературе. «Одним из наиболее исследованных и вместе с тем наиболее теоретически 
темных жанров» [757:64] считал утопию Л. Сарджент. А.Ф. Лосев высказал мысль о 
прозрачности и кажущейся простоте первичного восприятия утопических начал, ко-
торые «обычно считаются общепонятными и без всяких усилий переводятся на всякий 
другой язык, оставаясь повсюду одним и тем же словом», и в тоже время, являясь од-
ним из «самых туманных, сбивчивых и противоречивых понятий» [263:3]. Суммируя 
дискуссионный характер утопий, приведем слова В. П. Шестакова, который высказал 
мысль о том, что «трудно, а может быть и невозможно дать однозначное и исчерпываю-
щее определение утопии» [467:15]. Об этом же говорит и Л. Мэмфорд: «все попытки 
дать законченное определение «утопии» лишены смысла и бесплодны, поскольку дан-
ное понятие слишком расплывчато» [705:15]. В. Чаликова считает, что «определение 
утопии изменчиво» [415:2], а значит – возможно, нужно только скрупулезно собрать 
воедино все попытки озвучения феномена утопии.

Среди различных подходов к определению утопии можно выделить общие 
векторы восприятия этого сложного литературоведческого понятия. Первый обяза-
тельный постулат – идеализация создаваемого мира, нацеленность на идеал: «утопия – 
изображение несуществующего идеального общества», – считает Б. Ланин [254:1117], 
А. Новиков настаивает на «способности к созданию идеала» [315:136] как одной из 
характерных черт человека в любые времена, Ф.  Мануэль определяет утопию как 
«всякое сочинение, где рисуется общество всеобщего благоденствия, изображается 
картина идеального человеческого существования на Земле» [677:30]. Вторым не-
пременным постулатом является опытно-экспериментальный характер идеального 
общества. Так, Э. Баталов считает, что «установка на произвольное конструирование 
идеала лежит в основе утопического творчества» [27:18], ему вторит С. Батракова, 
утверждая, что «утопию можно определить как произвольную конструкцию идеала» 
[29:5]. В целом разделяя точку зрения вышеприведенных авторов, уточним лишь ис-
токи «произвольности» идеального мироустройства. Из рассуждений и Э. Баталова и 
С. Батраковой получается, что любой автор может создавать какие угодно варианты 
совершенного мира (произвольная конструкция), что, в свою очередь, не совсем точ-
но. Вспомним (мы об этом уже говорили ранее): конкретный характер и особенности 
нового мира каждого автора находятся в строгой зависимости от общества, в котором 
живет писатель, являясь полной противоположностью опостылевшей автору дей-
ствительности. Поэтому произвольная конструкция идеала у каждого автора имеет 
строго индивидуальный характер и в тоже время вполне закономерное и ожидаемое 
художественное воплощение. Еще не читая произведение, но зная убеждения автора 
и время, в котором он живет, мы с большой долей вероятности можем утверждать, 
какой вариант утопического мира предпочтет тот или иной писатель и, как правило, 
не ошибемся (невозможно себе представить, что Платон в своих диалогах воспевал 
бы прелести демократии, а Т. Мор в «Утопии» восхищался бы тиранией). Хотя у по-
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следнего не обошлось без курьезов: великий и прозорливый мыслитель Томас Мор, 
поражавший последующие поколения своими озарениями и масштабным мышлени-
ем нередко в мелочах оставался заложником своего времени (сам того не замечая). 
Так борясь с единовластием и отстаивая интересы коммунистического общества, ав-
тор отдает пальму первенства в создании первооснов нового мира королю Утопу. По-
казывая пренебрежение и отвращение к золоту жителей Утопии, Мор в развернутом 
названии именует свое творение «золотой книжечкой» (в пределах одного текста (не-
разрывная связь наименования и последующего содержания) получается, что книга 
откровений европейского мыслителя «отлита» из того же материала, что и ночные 
горшки, и кандалы преступников). И, как нам кажется, это не просто упущения ве-
ликого автора. Все эти «оплошности» или «досадные недоразумения» лежат в той же 
плоскости, что и весь замысел писателя, и его художественное воплощение. Гениаль-
ность Мора состоит не только и не столько в том, что он основал новую жанровую 
разновидность – утопический роман, но воплотил в своем произведении изначально 
присущую противоречивость утопического мышления, объединяющего два проти-
воборствующих начала – восторг реформаторского позитивно-утопического начала 
и скепсис антиутопического мировосприятия. Таким образом, самая известная уто-
пия всех времен и народов стала не только точкой отсчета позитивно-утопического 
романа, но и заложила прочную основу антиутопического дискурса.

Третий обязательный постулат – проблема осуществленности / неосущест-
вленности утопического идеала – разделил исследователей на два антагонистических 
направления. Представители первого рассматривают утопию лишь как творческую 
фантазию, мечту, настаивая на том, что невозможность реализации является базо-
вой характеристикой утопии. Так, Л. Мэмфорд, утверждает, что утопия – это «мо-
дель, идеальный образец», побуждающий лишь к созерцательному фантазированию 
автора, не влекущее за собой иной деятельности. «Каждая утопия пыталась предста-
вить вневременное «должно», которое никогда не могло стать «есть»» [704:273]. Для 
А. Фогта утопии – это «идеальные образы других миров, в возможность существова-
ния которых можно лишь верить, т.к. научно они не доказаны» [421:6]. Вторая груп-
па ученых, исследуя утопию, выделяют в ней генетически заложенную склонность 
к реализации как доминирующую черту. Подобный подход стал возможным после 
первой в истории человечества удачной попытки воплощения утопии, произошед-
шей в России в 1917 году. Именно русский религиозный философ Н. Бердяев первым 
отметил новую черту осуществленной утопии: «Утопии оказались гораздо более осу-
ществимыми, чем казались раньше» [46:17]. Близких взглядов на утопию придержи-
вался и немецкий исследователь К. Мангейм (вспомним, что Германия (родина марк-
сизма) стала первой страной постоктябрьской революции): «Утопии сегодняшнего 
дня могут стать действительностью завтрашнего дня» [276:18]. По Мангейму лишь 
осуществленная, реализованная утопия может считаться подлинной. Для нас в этом 
положении важнейшим является то, что реализованная утопия порождает почву, на 
которой возникает новая разновидность утопической литературы – антиутопия.

Говоря об антиутопии (или негативной утопии), прежде всего, следует отметить 
ее неразрывную (можно сказать генетическую) связь с традиционной (или позитивной) 
утопией. При этом считается, что традиционная утопия (Платон, Ямбул, Эвгемер, Т. Мор, 
Т. Кампанелла, Ф. Бэкон, Д. Верас, С. де Бержерак…Ж. Верн) при изображении идеаль-
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ного общества делает акцент на тщательной проработке государственных институтов и 
позиционировании позитивных черт, упуская при этом самого человека, а антиутопия 
нацелена на выявление негативных черт благоденствующего общества сквозь призму 
ощущений и восприятий отдельной личности. Но и здесь есть свои сложности: нередко 
одно и то же произведение разные критики определяют и как утопию, и как антиутопию 
(чаще всего такое наблюдается с утопическими произведениями ІІ половины ХХ – нача-
ла ХХІ веков). Тогда на первый план выходит позиция писателя: автор постулирует изо-
бражаемое общество как позитивную утопию, или как антиутопию. Хотя и этот подход 
далек от окончательной и верной жанровой идентификации. Безусловно, все это ведет к 
дискуссионности и разночтению в определении понятия негативной утопии.

В проанализированных нами подходах к выявлению особенностей антиуто-
пии преобладают следующие важнейшие черты:

1. Антагонизм утопии и антиутопии: «утопия – мир-плюс, антиутопия мир-минус» 
(Э. Баталов) [26:261]; «антиутопия является Зазеркальем утопической мечты, где громоз-
дятся искаженные, изломанные контуры утопического идеала» (В. Чаликова) [444:65].

2. Эффект предостережения в негативной утопии: «антиутопия – всегда предо-
стережение против универсализации одной из возможностей жизни, одной из воспри-
нятых человечеством к действию идей» (О. Лазаренко) [231:5]; «мир, в котором люди не 
хотели бы жить, появление которого хотели бы предотвратить» (Э. Баталов) [26:260];

3. Наличие или отсутствие пародийного начала: «антиутопия – пародия на 
жанр утопии либо на утопическую идею» (Б. Ланин) [268:34] «нельзя рассматривать 
антиутопию как литературу сугубо полемического свойства…у нее другая художе-
ственная задача: не спор с отвлеченными концепциями, а постижение реальности, в 
которой их пытаются осуществить» (А. Зверев) [164:34];

4. Непреложность пессимизма и трагизма в антиутопии: «трагическая доми-
нанта нового жанра» (О. Сабинина) [365:53]; «будущее человечества изображается 
в пессимистических тонах в виде неизбежного вырождения и даже гибели» (Ч. Кир-
вель) [181:170].

5. Внутрижанровые связи утопии и антиутопии: «утопию от антиутопии отли-
чает не столько определенная литературная форма, сколько образ мышления» (Е. Шац-
кий) [464:21].

6. Карнавализация: «Структурный стержень антиутопии  – псевдокарнавал 
… основа карнавала – амбивалентный смех, основа псевдокарнавала – абсолютный 
страх» (Б. Ланин) [268:39].

7. Временной вектор: «если в жанре традиционной утопии происходит во-
ображаемое обращение авторов в прошлое и настоящее, то в антиутопии всегда об-
ращена в будущее» (С. Белокурова) [44].

Оригинальный и новаторский взгляд на литературу утопической направлен-
ности высказал Г. Морсон. Так сетуя на то, что «нередко в утопической литературе 
склонны видеть прямолинейное выражение утопической идеологии» (с чем критик 
категорически не согласен), он предлагает рассматривать утопию как «пограничный 
жанр» (соединяющий в себе литературу с публицистикой), как «незавершенный диа-
лог между утопией и антиутопией» [698:75]. Особо выделим два важных аспекта в 
этом высказывании: 1) связь литературной утопии и публицистики (традиционной 
утопической литературе всегда отказывали в художественности, упрекая в излишней 
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публицистичности. Для Г.  Морсона это не минус, а плюс: утопическая литература 
«охудожнивая» актуальные социальные проблемы (нередко скучные и малоинтерес-
ные широкому кругу населения) активизирует читательский интерес к злободнев-
ным вопросам современности. Высшей формой проявления синтеза художественно-
сти и публицистичности в утопической литературе стал роман Дж. Оруэлла «1984»); 
2) утопическая литература воспринимается Г.  Морсоном как непрерывный (пожа-
луй, даже вечный) диалог (не спор, не борьба, не бескомпромиссная вражда!) между 
утопией и антиутопией. Литература конца ХХ – начала ХХІ столетий стала тому яр-
чайшим подтверждением, когда сочетание утопического и антиутопического начал в 
пределах одного романа становится скорее правилом, нежели исключением.

Подводя итоги можно отметить следующее:
1. Изначально дискуссионный характер позитивной и негативной утопии не 

позволяет дать окончательное и однозначное определение этих понятий. Наиболее 
приемлемым определением позитивной утопии (на сегодняшний день) может быть 
принята трактовка Л. Сарджента: «Утопия – подробное и последовательное описа-
ние воображаемого, но локализованного во времени и пространстве общества, по-
строенного на основе альтернативной социально-исторической гипотезы и органи-
зованного – как на уровне институтов, так и человеческих отношений – совершеннее, 
чем то общество, в котором живет автор» [415:8]

В качестве рабочего определения понятия антиутопия, предложим собствен-
ное видение этого феномена:

Антиутопия (англ. dystopia) — литературный жанр, изображающий общество, 
полностью противоположное утопическому, государство, в котором реализованы все 
утопические постулаты с целью их дискредитации. При этом каждый из авторов антиу-
топии, подвергая сомнению идеальность утопических миров, акцентирует внимание на 
тех или иных особенностях описываемого им общества, вызывающих наибольшую тре-
вогу автора, т.е. антиутопия кроме критической по отношению к утопии функции, всегда 
имеет функцию предостережения от грядущих негативных явлений.

2. Современная утопическая литература через диалог утопии и антиутопии 
пытается найти философские, культурологические, исторические корни, истоки по-
зитивного и негативного утопического мировосприятия, выводя тем самым осмыс-
ление этих двух начал человеческого мышления на новый уровень восприятия: по-
зитивная утопия – как некая общечеловеческая потребность в беспрерывном поиске 
идеального мироустройства и антиутопия  – как некое обязательное оценивающе-
критическое начало, которое подвергает сомнению любые идеальные проекты. И 
этот диалог имеет продуктивный и открытый характер: и утопия, и антиутопия 
(каждая по-своему) старается приблизить человечество к лучшей, совершенной жиз-
ни, устраняя все препоны на пути к этой высокой цели. В литературоведческом плане 
«незавершенный диалог между утопией и антиутопией» приводит к появлению но-
вых (ранее не существовавших) жанровых разновидностей, исследование которых 
является перспективным направлением современной науки.
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В статті розглядаються напрямки гуманітарної діяльності мормонів, ана-
лізуються принципи роботи гуманітарних місій, досліджується соціальна і духовна 
робота Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів в Україні.
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The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.

Швидкі темпи розвитку сучасного суспільства і науково-технічний прогрес 
так і не вирішили більшості складних соціальних проблем, а натомість додали но-
вих. Знаходячись в епіцентрі різноманітних відносин, людина сьогодні, як ніколи, 
потребує соціального захисту і допомоги. Не маючи необхідних потужностей, а іноді 
і бажання, держави не можуть забезпечити належний рівень допомоги тим, хто її 
дійсно потребує. Заповнити цей вакуум та покращити духовне та матеріальне життя 
громадян покликані релігійні організації, серед яких і Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів (мормони).

Сьогодні у світі нараховується понад 15,6  млн. віруючих мормонів у 
30 016 приходах, а Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів є найбільшою серед 
усіх новітніх (в тому числі неохристиянських) течій, яка невпинно розвивається.

Динамічний розвиток цієї релігійної інституції засвідчують такі дані. На почат-
ку ХХ ст.. (близько 1900 р) Церква нараховувала близько 580 тисяч членів, серед яких 
500 тисяч проживало в Північній Америці, 50 тисяч – в Латинській Америці, 20 тисяч – 
у Західній Європі, 10 тисяч – в Австралії та Океанії, жодного в Африці та Азії. А отже, 
число віруючих за 100 з невеличким років виросло майже в 26,89 разів [1, 678].

У своїй повсякденній діяльності члени Церкви керуються настановами з 
корпусу священних писань, до яких входять: Книга Мормона, Біблія, Дорогоцінна 
Перлина та Вчення і Завіти. Так, зокрема у Книзі Мормона цар Веніамін проголошує:

«І от, заради того, що я вам сказав, тобто заради збереження прощення ва-
ших гріхів день у день, щоб ви могли пройти безвинними перед Богом – я би хотів, 
щоб ви передали від вашого майна бідним, кожна людина, згідно з тим, що вона має, 
тобто нагодувати голодних, одягти роздягнених, відвідати хворих і надати їм допо-
могу, духовну і матеріальну, згідно з їхніми потребами »[Мос. 4:26].

Місія щодо реалізації цих положень покладена на Благодійну службу святих 
останніх днів. Матеріальне благополуччя і покращення життя своїх членів та інших 
нужденних людей, які не є членами церкви, вже сьогодні є одним з пріоритетних на-
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прямків її діяльності. Розбудовуючи власну діяльність, Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів відзначилася своєю гуманітарною спрямованістю, незважаючи на кон-
фесійну приналежність потребуючих допомоги. Починаючи з 1986 року, Церква та її 
члени надіслали благодійну допомогу постраждалим від 150 великих стихійних лих. 
З 1988 року лише країнам Східної та Центральної Європи (в тому числі Україні) була 
надана гуманітарна допомога на суму понад 52 млн. доларів США, а загальна кіль-
кість країн у світі, що її отримала, сягнула 186-ти [3].

Свої гуманітарні програми в Україні Церква почала реалізовувати з 2002  року, 
співпрацюючи з благодійними та іншими громадськими організаціями, такими як районі 
та обласні організації Червоного Хреста, Міністерство праці і соціальної політики України, 
Союз офтальмологів України, Українське товариства сліпих та ін. Численні гуманітарні мі-
сії мормонів надають ліки, медичне обладнання, інвалідні візки, продукти, одяг та ін. необ-
хідні речі у великі міста України для забезпечення найбільш соціально незахищених верств 
населення. Загалом за період з 2005 по 2010 років Церква Ісуса Христа Святих Останніх 
Днів надала Україні гуманітарної допомоги на суму понад 12 млн. грн. [3]

Проте однією матеріальною допомогою Церква не обмежується. Мормони 
відчувають потребу не лише в духовному, але й у громадському служінні. Таки чи-
ном впроваджується багато суспільних програм, серед яких і «Руки допомоги мор-
монів» – прибирання парків, вулиць, місць відпочинку. Церква Ісуса Христа Святих 
Останніх Днів надає консультації у сфері медицини, сільського та ін. галузей народ-
ного господарства. В Україні діє центр дистанційного навчання Університету Брига-
ма Янга, вищого навчального закладу мормонів, який входить у сотню найкращих 
вузів США. Мормонами ведеться пропаганда за здоровий спосіб життя, для заняття 
спортом створюються необхідні умови, фінансуються різні спортивні програми і за-
ходи. За американською статистикою мормони живуть на 10 років довше ніж серед-
ньостатистичний американець, і якість життя при цьому дуже висока.

Отже, Церква Ісуса Христа Святих Останніх Днів фактично лише тільки по-
чинає свою соціальну і духовну роботу в Україні, створивши з цією метою три місії 
(Київська, Дніпропетровська, Львівська). Однак, у сфері матеріального благополуччя 
і мирського добробуту головним завданням мормонів є не благодійна допомога, яка 
є тимчасовою, а концепція матеріальної незалежності та збереження гідності і само-
поваги. З цією метою Церква організовує спеціальні курси і семінари, створює фонди, 
засновує університети і коледжі, навчає грамотно вести сімейний бюджет, допомагає з 
влаштуванням на роботу, згідно можливостей і здібностей робітника та ін., перетворю-
ючи і впорядковуючи таким чином навколишній світ відповідно до свого світогляду.
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ОСВІТНЬО-ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ДЕМОКРІТА

Як відомо, в наш час освіта дедалі більше стає потужним засобом ушвидше-
ного розвитку соціальних суб’єктів, починаючи окремим людським індивідом і за-
кінчуючи націями, народами, цілими країнами. Щоб проілюструвати цю, в принципі, 
справедливу думку, достатньо подивитися на досвід країн, які за останні півстоліття 
стали справжніми флагманами цивілізаційного поступу. Коли після закінчення Дру-
гої світової війни переможеним країнам Німеччині та Японії світове співтовариство 
заборонило мати численні армії, вони спрямували величезну частку своїх коштів в 
освіту і науку. Наслідок не забарився – вже кілька десятків років як Німеччина, так 
і Японія демонструють стабільно високі досягнення в усіх сферах народного госпо-
дарства. Після війни це був фактично перший досвід, однак дуже яскравий. Сьогодні 
ми маємо приклад дуже багатьох інших країн, які, звернувши особливу увагу на сфе-
ру освіти і науки, провели небачені соціально-економічні та інші реформи і утриму-
ються в авангарді світового розвитку. Тут можна згадати Корею, Сінгапур, Бразилію, 
тощо.

Разом з тим, ставлячи перед собою завдання посилення ролі освіти і науки в 
суспільному розвитку, ми, в основному, вдивляємося в досвід інших країн, який вони 
демонструють в останнє століття. Однак чомусь поза увагою залишається величез-
ний пласт освітнього досвіду та освітньої культури, який був у минулому. Але ж не-
даремно відомий К. Прутков особливу увагу звертав на минуле. “Дивись в корінь!”, – 
запевняв він. “Теперішнє є наслідком минулого, а тому постійно звертай погляд свій 
на зади, чим сбережеш себе від знатних помилок!” Виявляється, що там, у минулому 
знаходиться така кладова мудрості, виявивши і розумно використавши яку, можна 
досягати ефективних наслідків і сьогодні. Одним з тих, хто представляє цю кладову 
людської мудрості, безсумнівно, є знаменитий давньогрецький філософ Демокріт. Як 
і практично усі мудреці того часу (роки життя Демокріта – 460-370 рр. до н. е.) він 
був обдарованою людиною. Увійшовши в історію засновником знаменитої атомарної 
будови світу, Демокріт відомий як автор 50 наукових трактатів на найрізноманітніші 
теми – про природу людини, малий і великий світоустрій, про цілі, про геометричні 
питання тощо.

В контексті сказаного вище особливої уваги заслуговують філософсько-
освітні, педагогічні погляди Демокріта. Освіті і вихованню він надавав великого 
значення. Осмислюючи природу людини і будучи сучасником великого Сократа, Де-
мокріт поділяв думку останнього про те, що людина – це істота, яка здатна до удоско-
налення. І тут особливу роль відіграють, на його думку, зовнішні впливи і виховання. 
Серед них Демокріт розглядав навчання, позитивний приклад дорослих, спеціальні 
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вправи (тренування). При цьому він вважав, що ключовою умовою навчання є здат-
ність дивуватися тому, що людина сприймає. В одній з легенд про Демокріта йдеться 
про те, що він одного разу був вражений, коли побачив дровоноса, який складав дро-
ва у в’язанку найкращим геометричним способом, дійшовши до цього самостійно і 
свідомо. До слова, цим дровоносом був майбутній філософ Протагор. Здивування 
спрямовує на роздуми і цікаві висновки.

Разом з тим, Демокріт чітко розділяв чуттєве пізнання та раціональне. “Є 
два види пізнання: одне за допомогою відчуттів, інше – думки” [1, с. 199]. При цьому, 
великий грек не надавав великої уваги відчуттям, вважаючи їх недостатньою умовою 
правильного, глибинного розуміння явищ. Справжнім ж інструментом пізнання іс-
тини він вважав розум, який здатний проникати в найглибші таємниці буття. “Є два 
роди пізнання: один істинний, інший – темний. До темного відносяться всі наступні 
види пізнання: зір, слух, нюх, смак, сприйняття. Що ж стосується істинного пізнання, 
то воно зовсім відмінне від першого. Коли темний рід пізнання вже не в змозі ні бачи-
ти зовсім мале, ні чути, ні нюхати, ні сприймати смаком, ні дотиком, але дослідження 
повинно проникнути до більш тонкого недоступного вже чуттєвому сприйняттю, 
тоді на сцену виступає істинний рід пізнання, оскільки він, в мисленні, володіє більш 
тонким пізнавальним органом” [1, с. 199].

Отже справжнім навчанням і вихованням, за думкою Демокріта, має бути 
навчання розуму. При цьому великий грек, як і Сократ, не порівнював розум з кіль-
кістю знання. “Треба прагнути багатомислення, а не багатознання,” – вважав Демо-
кріт [1, с. 201]. А така різноплановість і багатство мислення можливе лише в умовах 
гармонійного стану душі, коли розум людини є і не гарячим, і не холодним, а пе-
ребуває в середині. “Помірність помножує радості життя і робить задоволення ще 
більшим” [1, с. 203]. Демокріт настільки був упевнений в правильності цих висновків, 
що лишив себе зору. Кажуть, що він осліпив себе до блиска натертим мідним щитом, 
поставивши його проти сонця. Цим Демокріт хотів лишити себе певного рівня чуттє-
вого сприйняття, щоб максимально розвинути пізнання розумом. Видатний давньо-
римський філософ і політик М. Т. Ціцерон так прокоментував цей вчинок Демокріта: 
“Демокріт сам себе лишив зору, оскільки вважав, що роздуми і розмисли розуму при 
спостереженні і осмисленні природи будуть більш жвавими, коли звільняться від 
розваг зору і перешкод очей” [1, с. 197].

Таким чином, можна стверджувати, що вже в сиву давнину великий грек Де-
мокріт розумів ціну творчого, необмеженого в просторі і часі мислення. І саме це він 
вважав головною метою освіти як навчання і виховання. Він досить критично ста-
вився до так званих багатознайок – людей, які думали, що чим більше людина знає, 
тим вона досконаліша. “Значна частина багатознайок не мають розуму” – зазначав 
Демокріт. Бо розум – це інструмент живого мислення, постійних розмислів людини. І 
саме такий розум – ключова умова справжнього навчання і просвітництва.

Варто сказати ще про два надзвичайно важливих висновки, зроблені Демо-
крітом щодо освіти. Це фактори природовідповідності та трудового виховання. Ніщо 
не з’являється у здібностях людини без праці, без постійного вдосконалення трудових 
навичок. Окрім того, будь-яка освіта, будь-яке навчання має бути узгоджене з при-
родними засадами людини. Тут Демокріт, очевидно, мав на увазі природні здібності 
кожної людини, дані її від народження. Виявляти такі здібності, розкривати і удоско-
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налювати їх на протязі усього життя – це надзвичайна функція освіти і виховання. З 
іншого боку, неможливо, вважав великий грек, просвітлювати, навчати і виховувати 
інших, якщо сам педагог не є таким. “Тому, хто буде владарювати над іншими, необ-
хідно спочатку владарювати над собою”, – підкреслював він [1, с. 201].

Освітньо-філософська концепція Демокріта і сьогодні є вельми актуальною. 
Незважаючи на те, що він жив і творив майже дві з половиною тисячі років назад, 
його погляди на освіту можна презентувати і в наш час. І це не дивно, адже Давня Гре-
ція того часу славилась своєю демократичністю, розмаїтістю не тільки філософських, 
але й педагогічних напрямків, свободою висловлювань і освітніх практик.

Література:
1. Таранов П. С. Демокрит // Анатомия мудрости: 120 философов: В 2-х т.: Симфе-

рополь: Реноме, 1997 –.Т.1. – 1997. – с. 197-203.
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ПІД-СЕКЦІЯ 4. Соціальна філософія
Грабовська І.М.

кандидат філософських наук, старший науковий співробітник 
Центру українознавства філософського ф-ту КНУТШ, Київ

КАТЕГОРІАЛЬНО-ПОНЯТІЙНА БАЗА  
ПОСТКОЛОНІАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ  ЯК ПРОБЛЕМА  

СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО ГУМАНІТАРНОГО ДИСКУРСУ

По 25 роках існування України у перехідному стані стало очевидним, що їй 
не вдалося проскочити цей період транзитом і опинитись одномоментно серед розви-
нених, демократичних, правових, заможних тощо країн Європи. Сучасна українська 
держава й соціум опинились у специфічному історичному часопросторі. Найадекват-
ніше його можна визначити як «постколоніальна епоха» («постколоніальна доба»), 
початком якої став 1991  р.  – рік офіційного оголошення незалежності української 
держави.

Ще у середині 90-х в українській соціогуманітаристиці точились дискусії, 
чи насправді Україна була колонією, чи ні [2]. Здавалось би, у такій ситуації постко-
лоніальні дослідження в Україні мали би стати одним із найрозвиненіших наукових 
дискурсів. Проте, й сьогодні мусимо визнати, що саме постколоніальні дослідження 
ведуться в країні спорадично і є сферою індивідуальних зацікавлень окремих на-
уковців, за винятком літературознавства, де постколоніальна критика зайняла до-
стойне місце і має непогані результати. Щоправда, відомий діаспорний дослідник 
М. Павлишин, який одним із перших заговорив про евристичні можливості постко-
лоніальної критики в контексті аналізу українських реалій, вважає, що і українське 
літературознавство не має суттєвих надбань у цій царині. Він стверджує: «У своєму 
ставленні до колоніального минулого українське літературознавство є синекдохою 
інтелектуальної публічної сфери і високої культури загалом. Не можна твердити, що 
в ньому зміцнилися позиції постколоніальності як світогляду та етичної позиції — як 
«складу думки». Лише кілька учасників цього дискурсивного поля визнають необ-
хідність примирення між колонізатором і колонізованим та можливість і бажаність 
їх переходу у статус колишніх колонізатора і колонізованого. Несумісність проектів 
національної ідентичності України і Росії, коли й ідентифікується як проблема, роз-
глядається більшістю українських літературознавців як виклик виразніше артику-
лювати антиколоніальні аргументи і скарги, а не шукати діалогу і взаєморозуміння. 
Проте, з боку потенційних російських співрозмовників помітно ще менше ознак го-
товності до такого постколоніального діалогу. Що ж стосується «постколоніалізму як 
методу» — приналежності до міжнародної спільноти постколоніальних студій, обі-
знаності з її авторитетами і дискурсами, доступу до її форумів — це реальний досвід 
лише для невеликої кількості українських дослідників. Така ситуація спостерігається 
у багатьох інших сферах гуманітарних наук в Україні. Це лише один вимір складної 
мережі несприятливих умов, які обтяжують українське суспільство загалом і є на-
слідком, з одного боку, радянської і дорадянської спадщини, а з іншого — асиметрії 
із багатством і можливостями дедалі зрозумілішого, але й досі не дуже доступного 
Заходу» [3, с. 83].
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До того ж і категоріально-понятійний апарат постколоніальних досліджень 
в українській науці залишається недостатньо розробленим. Проте, це є і проблемою 
для відповідних напрямків досліджень у всіх постколоніальних країнах, особливо ж 
для гуманітаристики країн колишнього СССР. Наприклад, пошуки найбільш корек-
тної назви періоду, що наступає після звільнення країни від колоніальної залежності, 
представлені у цілій низці статей дослідників як так званого ближнього, так і даль-
нього зарубіжжя. Так, доктор філології одного зі швецьких університетів М.В. Тлос-
танова у статті «Постколоніальна теорія, деколоніальний вибір і звільнення естезису» 
пише: «В статье проводится противопоставление концептуальных оснований постко-
лониальной теории и деколониального выбора как двух актуальных параллельных 
теоретических и практических дискурсов и предлагается концепция деколониаль-
ного эстезиса» [5]. І далі авторка стверджує: «Строго говоря, постколониальный 
дискурс касается культурной продукции англофонного и отчасти франкофонного 
мира, связанной с бывшими британскими и французскими колониями, но зачас-
тую переносит этот сугубо локальный опыт на весь мир, отыскивая определенные 
универсальные категории, которые разделяют все человеческие сообщества, пере-
жившие колониально-имперский комплекс взаимоотношений. Среди таких про-
блем наиболее общей является изучение опыта «немых», недостаточно или вовсе не 
представленных культурных групп, история которых была связана с политическим, 
социальным, культурным и психологическим подавлением и, соответственно, по-
рождала противостояние. Для постколониальной теории важен акцент на сложном 
взаимодействии культуры — колонизатора и колонизируемой, которое может обре-
тать самые разные формы — от ассимиляции до транскультурации» [5]. Як бачимо, 
авторка пропонує поняття постколоніалізм залишити за критикою культурних на-
слідків колоніалізму, а все осмислення «практичних» проявів того, що наступає після 
колоніалізму, описувати в більш широкій, ніж постмодернізм, традиції та визначати 
як деколоніальний поворот в науці. Натомість українська дослідниця Т. Гундорова 
зазначає, що деколоніальні дослідження виділились як частина постколоніальних 
і можуть розглядатися і в структурі постмодерну як дискурсу. Деколоніалізм – «…
один із напрямів сучасних постколоніальних студій, який започаткували 1998 року 
інтелектуали Південної Америки та країн Карибського басейну, зокрема ті, хто пра-
цює в США. Деколоніальність опонує імперській історії євро-американської модер-
ності та постмодерності, виявляє можливості, які лишилися невидимими, захова-
ні в локально-глобальних історіях інших, не західних культур. …Деколоніальність 
звернена до розмаїтих проявлень, що випливають із глобально-локальних історій, 
переплетених з імперською історією євро-американської модерності, постмодерності 
та іншої модерності. Так формулюється особлива деколоніальна естетика, що дістає 
назву естезис на противагу виробленій західною свідомістю естетиці. Естезис трак-
тується як рух, що артикулює практики, які мають субверсивний характер і спрямо-
вані проти гегемонії модерної (по суті колоніальної) західної естетики. Остання, як 
твердять представники естезису, нав’язує всім культурам світу універсальні моделі 
краси, заснованої на раціоналізмі. Іншими словами, естезис — це оприявлення не-
видимого, знецінюваного модерною естетикою, яка й сама сприймається як форма 
колонізації. Для естезису способом спротиву є нове існування (реекзистенція), яке 
утверджується через чуттєвість, смак, щоденні естетичні й тілесні практики, зокрема 



77

Współczesne tendencje w nauce i edukacji  

ірраціональні та містичні. Тобто естезис є формою деколонізації чуття. Популярна 
серед південноамериканських митців теорія деколонізації здобуває прихильників і 
на сході Європи. У Росії цю теорію підтримує Мадіна Тлостанова, яка теж наголошує 
на потребі категоричного розриву з постколоніальними студіями та протиставляє 
західну естетику деколоніальному естезису, покликанному «визволити від контролю 
за відчуттями, на які відгукуються наші тіла». При цьому дослідниця різко заперечує 
постколоніальні студії, які, на її думку, лише застосовують західні високі теорії до 
локального матеріалу. Натомість Тлостанова зауважує, що «в центрі уваги деколоні-
ального повороту стоїть не колоніалізм як історичний факт, а його найважливіший 
і найнебезпечніший наслідок — колоніальність влади, буття, знання й естезису, яка 
триває в нових формах і після офіційного закінчення колоніалізму» [1, c. 39 – 40].

На важливості розробленої термінології як в самих постколоніальних дослі-
дженнях, так і при дослідженні постколоніальних явищ, що супроводжують життя 
після колоніальної спільноти, наголошує діаспорний дослідник М. Павлишин. «Слід 
внести певну термінологічну ясність,  – пише він.  – Прикметник «колоніальний» 
може застосовуватися до текстів та інших явищ культури, якщо в них проявляєть-
ся тенденція підпорядкувати інтереси колонізованої спільноти інтересам колоніза-
тора. У сфері культури стратегії колоніалізму включають експлуатацію культурних 
ресурсів колонізованих (людей, інституцій, історій, артефактів культури); контроль 
за системою культурних оцінок, аби престижність та аура універсалізму належали 
колонізаторові, тоді як колонія фігурує як маргінал, набуваючи значення лише за 
посередництва колонізатора; регулювання культурної діяльності в колонії так, щоб 
вона не змогла конкурувати за видимість і престиж із культурними надбаннями ко-
лонізатора». Далі М. Павлишин дає визначення термінам «антиколоніальний» та «по-
стколоніальний», акцентуючи увагу на їхній специфіці та відмінностях у значеннях. 
««Антиколоніальними», – на думку автора, – можна вважати явища, тексти або окре-
мі аспекти текстів, що переслідують протилежні цілі (утвердження автономії, ваги та 
гідності колонізованих), а також опираються стратегіям культурного колоніалізму. 
«Постколоніальний», натомість, — це той, який, утримуючись від претензій на явне 
або приховане владарювання у колоніальній та антиколоніальній позиції, згладжує 
суперечності та змагальні інтенції між (колишнім) колонізатором і колонізованим; 
сприяє тому, щоб взаєморозуміння, а не озлобленість стало провідним відчуттям у 
стосунках між ними; визнає кривди минулого, але бачить у них елементи історії, а не 
двигуни сучасної дії; заохочує колишніх колонізатора та колонізованого до пошуку 
того modus vivendi, який відповідав би інтересам обох сторін» [3, c. 74 – 75].

Позицію М. Павлишина підтримує М. Рябчук. «Ця зухвала понадпартійність 
досить часто наражає молодих українських інтелектуалів на гострі атаки з обох бо-
ків – українсько-націоналістичного та російсько-імперського. А проте саме вона від-
криває можливості ігрового…зняття конфронтації і навіть віднайдення певних пере-
ваг у безнадійно незручних, здавалося б, ситуаціях…», – вважає М. Рябчук [4, с. 14].

Так склалося, що постколоніалізм як методологія сформувався в межах по-
стмодерного дискурсу, де, як відомо, в центр дослідження ставиться текст і відбува-
ється його реконструювання. Вся культура за такого підходу розглядається як текст 
і вимагає розгляду конкретного тексту. Тоді випадає сама жива постколоніальна ре-
альність із аналізу, допоки вона не стає описаною. Це звужує горизонти дослідження, 
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бо жодні існуючі тексти не встигають за українськими бурхливими реаліями. Отже, 
дослідження пост колоніалізму як даність, реальність, перспектива вимагає застосу-
вання плюрального підходу до обраних методологій та методів аналізу та розвиненої 
понятійно-категоріальної бази аналізу.
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Зміни у суспільному житті і свідомості вимагають забезпечення формування 
творчої особистості дитини на основі якісної освіти та розвитку її творчих мож-
ливостей самовдосконалення. Одне із головних завдань — формування у дітей та мо-
лоді сучасного світогляду, розвиток творчих здібностей і навичок самостійного на-
укового пізнання. При цьому особливого значення набуває креативність особистості, 
її здатність до творчого нестандартного мислення, вміння ефективно вирішувати 
складні проблеми власної життєдіяльності. Сучасні реалії потребують активізації 
розвитку особистості, її творчого потенціалу, особливої уваги набувають питання 
виховання у молоді творчого ставлення до життя.

Ключові слова: творчість, творча позиція, арт-терапевтичні техноло-
гії.

Keywords: art, creative position, art therapy technology.

Одним із важливих положень сучасної психології творчості є утвердження 
думки, що дитяча творчість  – «всеосяжне надбання» (Т. Рібо), умова існування 
дитини в повсякденному житті (Л.Виготський), що дає підставу залучити до творчої 
діяльності всіх дітей без спеціального добору. На думку М. Лібмана творчість 
дозволяє розвивати цінні соціальні навички, підвищує самооцінку та зміцнює 
особисту ідентичність; у багатьох випадках вимагає певних комунікативних навичок 
і здатності адаптуватися до групових норм [5].

Творчістю можна назвати здатність генерувати нові ідеї, шукати неординарні 
рішення різноманітних проблем. Творчість — це той шлях, який веде людину без 
втрат через різноманітні побутові, і не лише, проблеми. Творчий інтелект, який ще 
називають творчим мисленням, оригінальністю, винахідливістю, є основою для будь-
яких нових ідей, нових винаходів та інноваційних технологій. У людей, які володіють 
високим рівнем творчого мислення, спостерігається безкінечний потік особливих 
ідей та думок. Дослідники з’ясували, що в дошкільному віці стрімко розвиваються 
творчі здібності, та спостерігається така негативна тенденція, що після семи років 
творчі пориви кудись зникають [1].

Творчість є найважливішою складовою особистого щастя і професійного 
успіху. Сучасне життя ставить за мету формувати і виховувати творчу особистість, 
здатну самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, орієнтуватися на 
нестандартні рішення.

Розвивати творчу особистість можливо лише за умови формування в ній 
компонентів творчих здібностей:
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– самоорганізаційні здібності (бачити мету, планувати діяльність, здатність 
до самоконтролю, самооцінювання, до корекції, старанність);

– мотиваційно-творча активність (допитливість, творчий інтерес, радість 
відкриття, почуття захопленості, емоційний сплеск, прагнення до творчих досягнень, 
самоосвіти, самовиховання);

–інтелектуально-евристичні здібності (здатність генерувати ідеї, 
фантазувати, асоціативність мислення, незалежність суджень, критичність мислення, 
здатність переносити знання та вміння в нові ситуації);

– інтелектуально-логічні здібності (здатність аналізувати, порівнювати, ви-
діляти головне, описувати, давати визначення, пояснювати, доводити, обґрунтовува-
ти, систематизувати, класифікувати явища, процеси, події);

– комунікативні здібності (здатність акумулювати та використовувати 
творчий досвід інших, здатність до співпраці, колективної творчої діяльності, 
здатність до відстоювання власної думки та переконання інших, здатність уникати 
конфліктів та їх успішно розв’язувати) [6].

Систематичне спілкування з образотворчим мистецтвом збагачує 
естетичний і художній досвід як дорослих так і дітей, розкриваючи творчу уяву і фор-
муючи образне мислення, яке є основою не тільки художньої, але і будь-якої твор-
чості. Л. Лєбєдєва стверджує, що використання мистецтва в якості терапевтичного 
чинника найбільше доступно для психолога, тим більше, що спеціальних медичних 
знань при цьому не потрібно.

У даний час можна виділити декілька напрямів використання мистецтва в 
корекційній та розвивальній роботі: психофізіологічний, пов’язаний з корекцією 
психосоматичних порушень; психотерапевтичний, пов’язаний з дією на когнітивну і 
емоційну сфери; психологічний, що виконує катарсичну, регулятивну, комунікативну 
функції; соціально-педагогічний, пов’язаний із розвитком естетичних потреб, 
розширенням загального і художньо-естетичного світогляду, з активізацією 
потенційних можливостей дитини у практичній художній діяльності й творчості [4].

Реалізація цих напрямів у роботі з дітьми здійснюється через певні 
психокоректуючі та розвиваючі методики, які використовуються в межах арт- терапії.

Дуже важливо з раннього віку виявляти і підтримувати в кожній дитині її 
хист, особливі, індивідуальні здібності  – малювання, спів, декламування, швидку 
лічбу, віршування, письмо, вишивання. Адже саме з цього починається усвідомлення 
дитиною своєї особистості, своєї вартості у світі, звідси починається пошук шляхів її 
суспільної реалізації [3].

У своєму дослідженні ми застосували для кращого розуміння поведінки, 
творчої позиції та інших видів активності дошкільнят «Шкалу рейтингу поведінкових 
характеристик Дж. Рензуллі». Ця методика дала нам можливість з допомогою 
вихователів та психолога дитячого садочка оцінити пізнавальні, мотиваційні, творчі 
та лідерські характеристики старших дошкільників. Одні діти активні, рухливі, 
полюбляють активні ігри, інші — спокійні, віддають перевагу спокійним іграм, треті 
— несміливі, цураються ровесників і до вихователя ставляться з осторогою або, 
навпаки, не відходять від нього, вбачаючи у вихователі свого захисника.

Причини індивідуальних особливостей дітей насамперед пов’язані з 
умовами життя і виховання, що визначають розвиток дитини і є рушійними силами. 
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Та додатково фіксували особливості використання засобів творчого самовираження 
як мовні так і немовні.

На поведінку дитини впливає також особливість нервової системи, її тип: 
сила, рухливість, рівновага нервових процесів збудження та загальмування. Діти, 
в яких процеси збудження і загальмування урівноважені, вирізняються спокійною 
поведінкою, з задоволенням спілкуються. Вони люблять як активні, так і спокійні 
ігри, позитивно сприймають усі режимні вимоги, беруть у них активну участь. Якщо 
характер спілкування в умовах дитячого садочку їх задовольняє, вони звикають до 
нових обставин доволі легко і швидко.

Діти, які відзначаються збудливістю, бурхливо висловлюють своє ставлення 
до оточення, швидко переходять від одного стану до іншого. Вони люблять гратися 
в активні ігри, але швидко змінюють іграшки, весь час рухаються, розглядають 
різні предмети. Ігор, розрахованих на значний проміжок часу, вони не визнають, 
надають перевагу галасливим іграм. Порівняльний аналіз результатів емпіричного 
дослідження показав, значні відмінності у прояві творчих та менш творчих 
дошкільників.

За характеристикою «Творчість» нами були отримані наступні результати: 
дуже високий рівень не виявлено зовсім, високий рівень виявлено у 6 дошкільників, 
це становить 14,3% респондентів старшого дошкільного віку, нормальний середній 
рівень проявили 17 досліджуваних (40,5%), низький рівень — 38,1% у 16 вихованців, 
у 3 досліджуваних дуже низький рівень творчих характеристик, що становить 7,2%.

Також ми порівняли характеристики творчих дітей за такими критеріями як 
пізнавальна активність 23 дошкільника з високим та середнім показником творчості 
та 19 дошкільників з низьким рівнем творчості. Ми отримали такі порівняльні ха-
рактеристики: у дітей з високим рівнем творчості показники пізнавальної та мотива-
ційної активності вищі, за показниками лідерських проявів таких відмінностей нами 
не виявлено. І у першій підгрупі, і в другій не виявлено дітей, що продемонстрували 
високий, або дуже високий прояв лідерських характеристик.

В загальному були отримані наступні результати за пізнавальною харак-
теристикою дуже високі результати отримала 1 дитина (2,3%), високі результати – 
6 досліджуваних (14,3%), середній результат у 30 респондентів (71,3%), низькі – 5 до-
сліджуваних(11,9%). За сформованістю мотивів, що характерні для віку старшого 
дошкільника: якість виражена на високому рівні у 3  опитаних (7,14%), високі по-
казники – 9 вихованців (21,3%), середні результати – 18 респондентів, що становить 
42,7%, низькі показники – у 12 досліджуваних (28,5%). За характеристиками творчи-
ми: дуже високі показники – 8 респондентів (19,04%), високі показники – 14 опита-
них (33,4%), середні показники виявлено у 12 дошкільників, що відповідно становить 
28,6%, і низький рівень творчого потенціалу виявлено у 7 досліджуваних, а це 16,3% 
опитаних.

Відповідно до вище викладеного, в основі розвитку обдарованої особистості 
лежить розвиток її здібностей. На певному рівні сформованості здібностей до тієї 
чи іншої діяльності виникають і починають розвиватися творчі здібності. Саме цей 
момент, коли високий рівень здібностей поєднується з творчими здібностями, ха-
рактеризує творчий потенціал особистості, формується творча позиція [2].
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Współczesne tendencje w nauce i edukacji  
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Zbiór artykuóów naukowych.
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